
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki, 
oprávn ná osoba za Makita Corporation, 
3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Zichu, 446 Japonsko, prohlašuje, že vysava
Model Makita 447L 
(230 V, 50-60 Hz, 1200 W) 
(výrobní íslo: sériová výroba) 
EN 292-1 EN 55014-2 
EN 292-2 EN 61000-3-2 
EN 60335-2-69 EN 61000-3-3 
EN 55014-1 60335-2-2,   
a to v souladu s Na ízeními Rady 
98/37/EG, 73/23/EWG a 89/336/EWG. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2004 
editel

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

VYSAVA

Návod k obsluze 

447L



2

1 D ležité bezpe nostní pokyny 
Pro vaši vlastní bezpe nost

S vysava em dovolte pracovat jen osobám, které byly zaškolené k jeho obsluze a které jsou 
výslovn  oprávn né k jeho používání. 
Navzdory jednoduchému ovládání vysava  není vhodný k tomu, aby s ním pracovaly d ti.
Používání vysava e podléhá platným státním p edpis m. Krom  návodu k obsluze a závazných 
p edpis  pro bezpe nost práce v zemi použití dodržujte uznávané zásady bezpe nosti a 
správného používání. 
Nepoužívejte žádné nebezpe né pracovní postupy. 

Ú el použití 
Vysava e popsané v tomto návodu k použití jdou vhodné pro: 
– komer ní využití, nap . v hotelích, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, ú adech

a nebytových prostorech, 
– pro odd lování prachu s expozi ním limitem v tším než 1 mg/m3 (prach t ídy L). 
Pomocí t chto vysava  nesmí být vysávány následující materiály: 
– horké materiály (ho ící cigarety, žhavý popel apod.), 
– ho lavé, výbušné a agresivní kapaliny (nap . benzín, rozpoušt dla, kyseliny, zásady apod.), 
– ho lavý a výbušný prach (nap . ho íkový a hliníkový prach apod.). 
Používáte-li odsava e prachu a výstupní vzduch je vyfukován do místnosti, rychlost, se kterou se 
obm uje vzduch v místnosti, musí být dostate ná (dodržujte p edpisy platné ve vaší zemi).
Než za nete s vysava em pracovat, obsluha musí být pou ená o 
– používání vysava e,
– nebezpe ích spojených s vysávaným materiálem, 
– bezpe né likvidaci vysávaného materiálu. 
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 
P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.
  2. Zvažujte pracovní prost edí

Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 
  9. Používejte ochranné brýle 

P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 
10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 

Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 
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9 Další informace 
9.1 Recyklace vysava e

Starý vysava  okamžit  znehodno te tak, aby byl nepoužitelný. 
1. Odpojte vysava  ze zásuvky a u ízn te napájecí š ru. 
Vysava  obsahuje cenné materiály, které by m ly být recyklovány. Proto využijte vaše místní 
sb rné místo pro ukládání odpad .
Další informace vám sd lí místní ú ady nebo nejbližší prodejce. 

9.2 Záruka 
Pro záruku platí naše obecné obchodní podmínky. Tyto podléhají zm nám v d sledku technického 
pokroku.

9.3 Zkoušky a schválení 
Tyto vysava e byly zkoušeny v souladu s IEC/EN 60335-2-69, v etn  p ílohy AA. Spl ují všechny 
požadavky pro za ízení pro prachovou t ídu L. 
Tyto vysava e musí být pravideln  kontrolovány v souladu s místními p edpisy bezpe nosti práce 
(v N mecku uvedenými ve VBG 4 a DIN VDE 0701 ást 1 a ást 3, a to v pravidelných intervalech 
a po opravách a úpravách).
Nejmén  jednou do roka musí výrobce nebo zaškolená osoba provést prachovou zkoušku. 
P i ní se nap íklad zkouší, zda filtr není poškozený, zda je vysava  vzduchot sný a zda 
ovládací prvky správn  fungují. 

9.4 Technické údaje 

MAKITA 447L 
EU AU CH 

Nap tí V 230 240 230 
Sí ová frekvence Hz 50/60 50/60 50 
P íkon W 1200 1200 1200 
Odb r výkonu p es nástrojovou zásuvku W 2400 1200 1100 
Celkový výkon/pojistka W 3600/16 2400/10 2300/10 
Pr tok vzduchu max. l/min 3600 3600 3600 
Podtlak max. Pa 23000 23000 23000 
Hladina akustického tlaku na m icí ploše, m ená ve vzdálenosti 1 m, ISO 
3744 dB(A) 60 60 60 

Provozní hlu nost  dB(A) 57 57 57 
Délka napájecí š ry m 7,5 7,5 7,5 

Typ napájecí š ry  H07RN-F
3 × 1,5 

H07RN-F
3 × 1,5 

H07RN-F
3 × 1,5 

T ída ochrany  I I I 
Typ ochrany (ochrana proti st íkající vod )  IP X4 IP X4 IP X4 

Úrove  potla ení rušení rádiových frekvencí  EN 55014
–1

EN 55014
–1

EN 55014
–1

Objem nádoby l 45 45 45 
Ší ka mm 476 476 476 
Hloubka mm 506 506 506 
Výška mm 655 655 655 
Hmotnost kg 16 16 16 

9.5 P íslušenství

Název Objednací íslo
Pytlík na jedno použití (balení po 5) W 302 001 311 
Filtra ní vložka W 302 001 315 
Foam Stop (6 x 1l) W 8469 



16

8 ešení problém
Závada P í ina Náprava 

‡ Motor se nerozb hne. Pojistka v sí ové zástr ce je 
spálená.
Vypnula ochrana proti p etížení.

Vym te pojistku. 

Vypn te vysava  a nechejte jej asi 5 
minut ochladit. Pokud jej nelze 
znovu spustit, obra te se na servis 
Makita.

‡ Motor se v automatickém režimu 
nerozb hne.

Elektrický nástroj je vadný nebo 
není správn  p ipojený. 

Zkontrolujte, zda elektrický nástroj 
funguje nebo zda je jeho zástr ka
správn  p ipojená.

Závada P í ina Náprava 
‡ Nižší sací výkon. Sací výkon nastavený pomocí 

regulátoru sacího výkonu je p íliš
nízký.
Ucpaná sací hadice/nástavec. 
T sn ní nebo obruba nádoby mezi 
horním dílem vysava e a nádobou 
na odpad je špinavá  nebo vadná. 
Pytlík na jedno použití je plný. 
Filtra ní vložka je zanesená. 

Závada istícího za ízení.

Nastavte sací výkon podle pokyn
z ásti 4.2.3 „Ovládání sacího 
výkonu“.  
Vy ist te sací hadici nebo nástavec. 
O ist te nebo vym te t sn ní.

Viz ást 7.2.2 „Vým na pytlíku na 
jedno použití“. 
Viz ást 4.3 „ išt ní filtra ní vložky“ 
a 7.2.3 „Vým na filtra ní vložky“. 
Obra te se na servis Makita. 

‡ Nulový sací výkon b hem mokrého 
vysávání.

Plná nádoba. Vypn te vysava . Vyprázdn te
nádobu.

‡ Kolísání nap tí. Impedance napájecího zdroje je 
p íliš vysoká. 

Použijte vhodnou prodlužovací 
š ru (viz ást 9.4. „Technické 
údaje“). 
P ipojte vysava  do jiné zásuvky 
blíže k pojistkové sk íni. Je-li 
impedance v bod  p echodu  0,15 

, nem lo by docházet ke  kolísání 
nap tí v tšímu než 7%. 
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2. Opat ení a bezpe nostní p edpisy pro použití vysava e
P ed spušt ním

Pravideln  kontrolujte napájecí š ru a hledejte znaky jejího poškození, nap . trhliny nebo projevy 
stárnutí.
Je-li napájecí š ra poškozená, musí být vym n na v servisu Makita nebo elektriká em, aby se 
zabránilo nebezpe í v d sledku dalšího používání vysava e.
Používejte pouze typ napájecí š ry, uvedený v návodu k obsluze. 
Nepoškozujte napájecí š ru (nap íklad p ejížd ním p es ní, taháním za ní nebo jejím násilným 
ohýbáním).
Napájecí š ru vytahujte výhradn  za zástr ku (netahejte za š ru a neškubejte s ní). 
Prohlížejte vysava , abyste se p esv d ili, že je ve správném stavu. Zástr ky a spojky na napájecí 
š e musí mít nejmén  odolnost proti st íkající vod .
Nikdy nepoužívejte vysava , je-li jeho filtra ní vložka poškozená. 

Vysávání kapalin 
Tvo í-li se p na nebo uniká-li kapalina, okamžit  p erušte práci a vyprázdn te nádobu na odpad. 
Pravideln ist te vestav nou indika ní trubi ku pro omezení výšky hladiny vody a kontrolujte, zda 
není poškozená. 
Informace o zacházení s kapalinami a (nebezpe ným) prachem naleznete v ásti 5. 

Elektrické sou ásti
P ed p ipojením vysava e k elektrické rozvodné síti zkontrolujte jeho p edepsané nap tí. Dbejte, 
aby nap tí uvedené na typovém štítku odpovídalo nap tí v místní elektrické rozvodné síti. 
Používáte-li prodlužovací š ru, používejte pouze takovou, jakou doporu uje výrobce nebo 
kvalitn jší (viz ást 9.4 „Technické údaje“). 
Doporu ujeme, aby vysava  byl p ipojen p es proudový chráni . Tento vypne p ívod elekt iny,
jestliže svodový proud do zem  p ekro í na 30 s hodnotu 30 mA, nebo má obvod pro zkoušku 
uzemn ní.
Používáte-li prodlužovací š ru, zkontrolujte minimální pr ez kabelu: 

Pr ezDélka kabelu  m 
< 16 A < 25 A 

do 20 m  1,5 mm2  2,5 mm2

20 až 50 m  2,5 mm2  4,0 mm2

Elektrické sou ástky (zásuvky, zástr ky a spojky) volte a prodlužovací kabel kla te tak, aby byla 
zachována t ída ochrany. 
Nikdy neost ikujte vodou horní ást vysava e. Hrozí nebezpe í zran ní osob nebo zkratu. 

i te se nejnov jším vydáním p edpis  IEC. 
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Nástrojová zásuvka
Zásuvku na vysava i používejte výhradn  pro ú ely uvedené v tomto návodu k obsluze. 
P ed p ipojením nástroje do nástrojové zásuvky: 
1. Vypn te vysava .
2. Vypn te p ipojovaný nástroj. 

POZOR!
Dodržujte pokyny z návodu k obsluze a bezpe nostní pokyny pro nástroj p ipojovaný do nástrojové 
zásuvky.

Údržba, išt ní a opravy 
Provád jte pouze údržbu popsanou v tomto návodu k obsluze. 
P ed išt ním a provád ním údržby vysava e jej vždy odpojte od zásuvky. 
B hem provád ní údržby a išt ní zacházejte s vysava em takovým zp sobem, aby nedošlo 
k ohrožení pracovník  provád jících údržbu ani jiných osob. 
V míst  ur eném pro provád ní údržby 
– používejte nucenou ventilaci s filtrací, 
– používejte ochranný od v,
ist te místo pro provád ní údržby tak, aby se do okolí nedostaly žádné škodlivé látky. 

Nejmén  jednou za rok musí servis Makita nebo zaškolená osoba provést prachovou zkoušku. P i
ní se nap íklad zkouší, zda filtr není poškozený, zda je vysava  vzduchot sný a zda ovládací prvky 
správn  fungují. 

P íslušenství a náhradní díly 
Používejte výhradn  kartá ky dodané s vysava em nebo uvedené v návodu k obsluze. Použití 
jiných kartá k  m že mít nep íznivý vliv na bezpe nost.
Používejte výhradn  originální p íslušenství a náhradní díly Makita (viz ást 9.5). Použití jiných díl
m že mít nep íznivý vliv na bezpe nost.

15

  6. Zkontrolujte antistatickou svorku (5), zda není poškozená, a v p ípad  pot eby si ji nechte 
vym nit v servisu Makita. 

  7. Zkontrolujte, zda ovládací klapka (6) pro išt ní filtru pracuje správn . Ovládací klapka se 
musí snadno pohybovat dop edu a dozadu. 

  8. O ist te trubi ku (7). 
  9. Vložte novou filtra ní vložku. 
10. Nasa te držák filtru. Ujist te se, zda je ve správné poloze. 
11. Nasa te závoru a upevn te její rukoje .
12. Použitou filtra ní vložku zlikvidujte v souladu s místními p edpisy.

Upozorn ní
Nikdy nepracujte s vysava em bez filtru. 
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3. Opatrn  vytáhn te p írubu pytlíku ze vstupní úchytky.
4. Uzav ete p írubu pytlíku na odpad. 
5. Zlikvidujte odpad v souladu s místními p edpisy.
6. Zp sobem popsaným v p iložených pokynech vložte do vy išt né nádoby nový filtra ní pytlík. 

D ležité
Zatla te p írubu pytlíku na jedno použití do vstupní úchytky. 

7.2.3 Vým na filtra ní vložky 

B hem provád ní následující innosti dávejte pozor, abyste kolem sebe zbyte n  neprášili. 
Používejte dýchací masku P2. 
  1. Uvoln te upínací spony a sejm te horní díl vysava e z nádoby na odpad. Položte horní díl 

vysava e tak, aby filtra ní vložka byla naho e. Nepokládejte horní díl vysava e na kryt (1) 
a dávejte pozor, abyste nepoškodili filtra ní vložku. 

  2. Uvoln te rukoje  závory (2) a odstra te ji. 
  3. Vyjm te držák filtru (3). 
  4. Opatrn  vyjm te filtra ní vložku. 
  5. O ist te t sn ní filtru (4). Zkontrolujte, zda není poškozené, a v p ípad  pot eby je vym te.

7

2.1 Ú el
Pr myslový vysava  popsaný v tomto návodu je p i správném používání vhodný k vysávání 
suchého, neho lavého prachu a kapalin. 

2.2 ásti za ízení
1. Držadlo 
2. Držák pro p íslušenství
3. Vypína  za ízení s ovládáním sacího výkonu 
4. Upínací spona 
5. Nádoba na odpad 
6. Rukoje  pro vyprazd ování nádoby 
7. Vstupní úchytka 
8. Nástrojová zásuvka 
9. Hák na š ru
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3 P ed zahájením práce 
3.1 Smontování vysava e

1. Zástr ka nesmí být v tuto chvíli zasunutá do sí ové zásuvky. 
2. Uvoln te upínací spony (1) a sejm te z vysava e jeho horní díl. 
3. Vyjm te p íslušenství z nádoby na odpad a z obal .
4. Podle pokyn  uvedených v ásti 7.2.2 vložte do nádoby pytlík na jedno použití. 

D ležité
Zatla te p írubu pytlíku na jedno použití do vstupní úchytky. 
5. Nasa te horní díl vysava e (nepoško te p i tom filtra ní pytlík) a upevn te upínací spony. 

Poznámka
Ujist te se, že upínací spony správn  dosedají. 
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7 Údržba 
7.1 Plán údržby 

 Po práci Podle pot eby
7.2.1 Vyprázdn ní nádoby na odpad 
7.2.2 Vým na pytlíku na jedno použití  
7.2.3 Vým na filtra ní vložky  
7.2.4 Kontrola sací hadice a p íslušenství, zda nejsou ucpané a podle 
pot eby jejich vy išt ní

7.2 Údržba 

7.2.1 Vyprázdn ní nádoby na odpad 
Pouze po vysávání neškodného prachu. 
Nádobu na odpad vyprazd ujte po vysávání bez filtra ního pytlíku. 
1. Sejm te horní díl vysava e z nádoby na odpad. 
2. Uchopte nádobu za držadlo na její spodní ásti a vyklopte odpad ven. 
3. Zlikvidujte odpad v souladu s místními p edpisy.
4. d nasazením horního dílu vysava e o ist te obrubu nádoby. 
P ed p ipojením sací hadice: 
5. ist te vstupní úchytku a objímku hadice. 

7.2.2 Vým na pytlíku na jedno použití 

B hem provád ní následující innosti dávejte pozor, abyste kolem sebe zbyte n  neprášili. 
Používejte dýchací masku P2. 
1. Uvoln te upínací spony a sejm te horní díl vysava e z nádoby na odpad. 
2. Uzav ete pytlík na jedno použití pomocí kabelového vaza e (nalepeného na vn jší stran

pytlíku).
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6 Po skon ení práce 

6.1 Vypnutí vysava e a jeho uložení 
1. Vypn te vysava  a vytáhn te zástr ku z elektrické zásuvky. 
2. Smotejte napájecí š ru a pov ste ji na hák. Pov ste sací hadici a nástavec (volitelné 

p íslušenství) na držák pro p íslušenství.
3. Vyprázdn te nádobu a o ist te vysava .
4. Po vysávání kapalin: Uložte horní díl vysava e samostatn , aby filtra ní vložka mohla 

vyschnout.
5. Uložte vysava  v suché místnosti, kde bude chrán n p ed neoprávn ným použitím.
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4 Práce 
4.1 P ipojení

4.1.1 P ipojení sací hadice 
1. P ipojte sací hadici. 

4.1.2 P ipojení k elekt in
Pracovní nap tí uvedené na typovém štítku musí odpovídat nap tí v elektrické rozvodné síti. 
1. P esv d te se, že vysava  je vypnutý. 
2. P ipojte napájecí š ru do správn  nainstalované a jišt né elektrické zásuvky se zemnícím 

kontaktem.

4.1.3 P ipojení elektrických nástroj
V zájmu dodržování p edpis  p ipojujte pouze schválené nástroje, které jsou zdrojem prachu. 
Maximální p íkon p ipojeného elektrického nástroje je uvedený v ásti 9.4 „Technické údaje“. 
1. P esv d te se, že elektrický nástroj je vypnutý. 
2. P ipojte napájecí š ru do nástrojové zásuvky na ovládacím panelu. 

4.2 Zapnutí vysava e

4.2.1 Poloha vypína e „I“ 
1. P epn te vypína  do polohy „I“. Motor vysava e se rozb hne.

4.2.2 Poloha vypína e „auto“ 

POZOR!
P ed p epnutím vypína e do polohy „auto“ se ujist te, že elektrický nástroj p ipojený do 
nástrojové zásuvky je vypnutý. 
1. P epn te vypína  do polohy „auto“. 
Když zapnete p ipojený elektrický nástroj, motor vysava e se rozb hne.
2. Když elektrický nástroj vypnete, vysava  pokra uje ješt  krátkou dobu v innosti, aby všechen 

prach ze sací hadice mohl být odsát do filtra ního pytlíku. 

4.2.3 Ovládání sacího výkonu 
Pomocí regulátoru sacího výkonu lze ovládat otá ky motoru a sací výkon. To umož uje p esné
p izp sobení sacího výkonu pro r zné vysávací innosti.
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4.3 išt ní filtra ní vložky 
Aby byl vždy zajišt n nejlepší sací výkon, filtra ní vložka se b hem innosti automaticky 

istí. Když je filtra ní vložka nadmíru zne išt ná, doporu ujeme provést její úplné vy išt ní.
1. Vypn te vysava .
2. Pomocí dlan  ucp te nástavec nebo otvor sací hadice. 
3. Zapn te vypína  do polohy „I“ a nechejte vysava  pracovat asi 10 sekund s ucpaným otvorem 

sací hadice. 
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5 Použití a zp soby práce 
5.1 Zp soby práce 

Další p íslušenství, sací nástavce a sací hadice mohou p i správném používání zvyšovat ú innost
vysávání a snižovat jeho namáhavost. 
Ú inného vysávání dosáhnete kombinací dodržování n kolika málo pokyn  a vašich praktických 
zkušeností ve speciálních oblastech. 
Zde je n kolik základních rad. 

5.1.1 Vysávání suchých látek 
POZOR!

Nevysávejte ho lavé látky. 
P ed vysáváním suchých látek se vždy p esv d te, že je v nádob  vložený filtra ní pytlík (jeho 
objednací íslo naleznete v ásti 9.5 „P íslušenství“). Likvidace vysávaného materiálu je pak 
snadná a hygienická.
Po vysávání kapalin je filtra ní vložka vlhká. Vlhká filtra ní vložka se p i vysávání suchých látek 
rychleji zanáší. Z tohoto d vodu je t eba filtra ní vložku p ed vysáváním suchých látek vyprat 
a usušit nebo vym nit za suchou. 

5.1.2 Vysávání kapalin 
POZOR!

Nevysávejte ho lavé kapaliny. 
P ed vysáváním kapalin: 
1. Vždy vyjm te pytlík na jedno použití. 
2. Zkontrolujte, že vestav na indika ní trubi ka pro omezení výšky hladiny vody není ucpaná. 

V p ípad  pot eby ji vy ist te.
Doporu ujeme používat samostatnou filtra ní vložku nebo filtra ní síto. 
Objeví-li se p na, okamžit  p erušte vysávání a vyprázdn te nádobu.
Pro omezení množství p ny používejte protip nový prost edek Foam Stop (jeho objednací íslo
naleznete v ásti 9.5 „P íslušenství“).


