Návod k pouití
Vysavaè prachu
MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738
MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

Váení zákazníci,
chtìli bychom vyuít této pøíleitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto vysavaèe prachu
Panasonic.
Zvlátì bychom vám chtìli pøipomenout, abyste si pøedtím, ne zaènete pøístroj pouívat, peèlivì
prostudovali tento návod k pouití a pøedevím vìnovali pozornost bezpeènostním pøedpisùm.
Spotøebiè vyhovuje poadavkùm normy 87/308/EEC.
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UPOZORNÌNÍ PRO UIVATELE
Typové oznaèení a výrobní èíslo tohoto
výrobku naleznete na títku na zadní
stranì svého vysavaèe. Do následujících
rubrik si, prosím, poznamenejte tyto údaje
ze títku a brourku si ponechejte jako
trvalý doklad o své koupi.

Typové èíslo modelu: ................................................
Výrobní èíslo: ..........................................................
Datum zakoupení:

................................................

Ve které prodejnì:

................................................

DÙLEITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY/UPOZORNÌNÍ PRO
UIVATELE
Pøi pouívání tohoto vysavaèe, prosím, dbejte tìchto zásadních
upozornìní. POZOR: Abyste sníili nebezpeèí poáru, úrazu
elektrickým proudem èi jiného zranìní:
• Nenechávejte síový pøívod vysavaèe v zásuvce, kdy jej nepouíváte nebo kdy se chystáte na
nìm provádìt údrbové úkony
• K úrazu elektrickým proudem mùe dojít, budete-li vysavaè pouívat venku nebo na mokré
podloce
• Nedopuste, aby si s vysavaèem hrály dìti. Pouíváte-li jej v jejich blízkosti, nebo práci s ním
svìøíte dìtem, dbejte zvýené opatrnosti
• Vysavaè radìji nepouívejte, zjistíte-li, e je pokozen jeho síový pøívod èi vidlice. Nefunguje-li
vysavaè tak, jak by mìl, spadl-li na zem, dolo k jeho pokození, byl ponechán venku nebo
pøiel do styku s vodou, poraïte se pracovníky autorizované opravny Panasonic.
• Netahejte za síový pøívod, pøi pøenáení za nìj nedrte vysavaè jako za rukoje, nezavírejte
dvíøka síového pøívodu a netáhnìte pøívod pøes ostré hrany èi rohy. Za pøívod jej ani netahejte
po zemi. Dbejte, aby pøívod nepøiel do styku s horkými pøedmìty
• Se síovou vidlicí ani vlastním vysavaèem nemanipulujte mokrýma rukama.
• Do otvorù nevkládejte ádné pøedmìty. Vysavaè nepouívejte, kdy jsou tyto otvory
neprùchodné; dbejte, aby se v nich neshromaïoval prach, textilní vlákna, vlasy ani cokoli
jiného, co by mohlo bránit prùtoku vzduchu.
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• Vysavaè nepouívejte bez správnì vloeného sáèku (filtru) na prach, pøípadnì nìkterého z dále
uvedených filtrù
• Pøed odpojením síového pøívodu vypnìte vechny funkce
• Zvýené opatrnosti dbejte, vysáváte-li na schodech
• Vysavaè nepouívejte k odsávání hoølavých, resp. výbuných tekutin, jako napø. benzinu, ani jej
nepouívejte tam, kde lze výskyt tìchto látek pøedpokládat
• Servisní úkony na vysavaèi svìøujte jen autorizované opravnì Panasonic. Pøi opravách
pouívejte jen pùvodních znaèkových náhradních dílù.
POZN.: Tyto vysavaèe jsou urèeny jen k bìnému pouití v domácnostech a nejsou
vhodné pro pouití v garái, na zahradì, nebo k vysávání tekutin.

UPOZORNÌNÍ
Tento vysavaè je vybaven tepelnou pojistkou, která jej automaticky vypíná,
jestlie dojde k ucpání sacího otvoru, hadice nebo prodluovací trubky.
Nastane-li taková situace, odpojte síový pøívod, odstraòte materiál, který
ucpání zpùsobil, a pøed dalím pouíváním vyèkejte asi deset minut.

1) Vysavaèem se nikdy
nepokouejte odstranit
mokré neèistoty, bláto,
havý popel nebo
podobné materiály,
které by mohly pøístroj
pokodit.

2) Pøed pouitím
vysavaèe odstraòte
z podlahy vìtí nebo
ostré pøedmìty, jimi
by se mohl pokodit
pøístroj nebo
papírový filtr.

3) Dbejte, aby byl
vysavaè vdy
v dostateèné
vzdálenosti od zdrojù
tepla, jako jsou
radiátory, kamna atd.

4) Vytahujete-li síový
pøívod ze zásuvky,
uchopte síovou
vidlici, nikdy netahejte
za samotný kabel.

Tento pøístroj je vybaven pohyblivým (ohebným) pøívodem. Dojde-li k jeho pokození,
svìøte opravu autorizované opravnì, protoe jen ta má k dispozici potøebné speciální
nástroje.
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POPIS HLAVNÍCH DÍLÙ PØÍSTROJE
A) Hadice

B-6) Manuální regulátor sání

B-5) Plynulé ovládání výkonu
(jen MC-E742, MC-E743,
MC-E746)

A) Prodluovací trubka

B-1) Pedál navijáku
síového pøívodu
C) Indikace nutnosti výmìny
sáèku na prach

B-3) Podlahová
hubice (dle modelu
a, b, c)

A) Sací otvor

Rukoje
D) Prostor pro sáèek na prach
B-2) Spínaè pro
zapnutí/vypnutí
B-4) Pøihrádka na pøísluenství
(jen MC-E742, MC-E743)

D) Sáèek na
prach

Poznámka: Zmìna podlahové hubice a prodluovací trubky vyhrazena bez
pøedchozího upozornìní.
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A) JAK VYSAVAÈ SESTAVOVAT

B) JAK VYSAVAÈ POUÍVAT
B-1) Pøipojení

Automatické navíjení
síového pøívodu

síového pøívodu

B-2) Tlaèítko zapínání/
vypínání

Chcete-li, aby se síový pøístroj
navíjel, stisknìte pedál

Vysavaè zapnete a opìt
vypnete stisknutím
nálapného tlaèítka

B-3) Pedál volby podlahové hubice

Tvrdá podlaha

Koberec

Sací hubici vysavaèe pravidelnì
èistìte.
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B-4 Pøihrádka na pøísluenství (jen MC-E742, MC-E743)

tìtec na
prach

Spárová
hubice

B-5 Plynulá regulace
výkonu (jen MC-E742,
MC-E743, MC-E746)

B-6 Manuální regulátor
sání
Slouí k nastavení správné
intenzity sání pøi vysávání

Vysavaè je vybaven plynulou
regulací výkonu. Podle
potøeby si jím nastavíte ten
nejvhodnìjí výkon motoru.

Zavøeno
Otevøeno
Rychlé vysávání
neèistot z tvrdé
podlahy

Èalounìný nábytek

Záclony

Pro neèistoty
usazené hloubìji ve
tkaninì koberce

Bìné èitìní
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C) INDIKACE STAVU SÁÈKU NA PRACH
Indikace nutnosti výmìny sáèku na prach
(lutá znaèka) se objeví v okénku, kdy u je
prùtok vzduchu skrz sáèek nedostateèný.
V takovém pøípadì pøekontrolujte papírový
sáèek; mùe být plný nebo ucpaný jemným
prachem a bude tøeba jej vymìnit.
POZN.: Jestlie tato lutá znaèka zùstává
v okénku i po výmìnì sáèku, pøekontrolujte,
zda není ucpána hadice nebo prodluovací
trubka.

D) VÝMÌNA SÁÈKU NA PRACH

1) Tahem za kryt smìrem nahoru sejmìte víko
i pøihrádku na pøísluenství.

2) Sponu stisknìte smìrem vpøed a tahem za
kartónový okraj smìrem nahoru vyjmìte celý
papírový sáèek.

3) Nový sáèek na prach vloíte zasunutím jeho
kartónového okraje do vodících lit
s následným pøitlaèením dopøedu.

4) Vrate na místo pøihrádku na pøísluenství
a kryt zásobníku na prach

POZN.: Není-li sáèek na prach na svém místì, nebo byl vloen nesprávnì, kryt zásobníku na
prach nebude moné uzavøít.
Doporuèujeme pouívat jen znaèkové sáèky na prach Panasonic typu C-2E
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