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METRO DATAVAC ELECTRIC DUSTER
 

NÁVOD K OBSLUZE

 
Tento Návod k obsluze je součástí přístroje a musí být spole
tak, aby nebyl poškozen. V případě dalšího prodeje je d
obsažené v tomto návodu. 
 
Návod je nutné si pozorně přečíst a pochopit jeho obsah p
pochybnosti o jeho funkci s distributorem. 
 
Návod obsahuje důležité informace o bezpe
požádejte distributora o duplikát. 
  
Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v
  
Seznam náhradních dílů není součástí tohoto návodu.
 
 
 
 

 Minimáln ě po dobu záruky doporu
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METRO DATAVAC ELECTRIC DUSTER

ÁVOD K OBSLUZE
 
 

řístroje a musí být společně s ním chráněn. Musí být uložen na vhodném míst
ř ě dalšího prodeje je důležité, aby nový majitel obdržel nezbytné informace 

číst a pochopit jeho obsah před uvedením přístroje do chodu a ko
pochybnosti o jeho funkci s distributorem.  

ležité informace o bezpečném provozu a údržbě přístroje. V případ

tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.  

částí tohoto návodu. 

 po dobu záruky doporu čujeme uschovat doklad o koupi p řístroje, slouží jako 
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METRO DATAVAC ELECTRIC DUSTER  ED 500 

ÁVOD K OBSLUZE  

být uložen na vhodném místě 
ležité, aby nový majitel obdržel nezbytné informace 

ístroje do chodu a konzultovat případné 

případě, že je návod zničen, 

řístroje, slouží jako záruční list. 
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I. Důležitá bezpe čnostní upozorn

� Před instalací, spuštěním a údržbou si pozorn
manipulace s přístrojem mohou vést k
uživatele. 

� Před prvním použitím př
parametrům elektrické sítě

� Tento výrobek není určen pro
nebo mentálními schopnost
pokud osoba odpovědná za jejich bezpe
používání spotřebiče. 

� Výrobek pečlivě vybalte a d
než najdete všechny souč

� Pokud bude přístroj používán v
jejich dosah. Děti by mě
s ním jinak manipulovat. 

� Proud vzduchu může způ
� Před připojením přístroje k

napětí ve vaší elektrické
� VAROVÁNÍ:  Nikdy nepoužívejte p

nebo jiných nádob obsahujících vodu 
� Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s

přístroj. 
� Tryska může být během provozu horká!
� Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s
� Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. P

tekutiny. 
� Přístroj je určen pro použití v
� V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
� Pokud nebudete přístroj 

postupujte stejným způsobem.
� Přístroj neodkládejte na elektrický, ani plynový va

v blízkosti otevřeného ohně
� Nepoužívejte poškozený př

síťového kabelu. 
� V žádném případě neopravujte p

úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a se
Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záru

� Používejte pouze originální p
� Pokud je síťový kabel poškozen, vým

síťovým kabelem/vidlicí síť
� Nepokládejte síťový kabel p

kabel nepokládejte těžké
nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí
horkého povrchu. 

� Neodpojujte přístroj od 
kabelu/elektrické zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici sí

� Nepoužívejte přístroj k jiným ú
� Dbejte na to, aby po zapnutí p
� Dbejte na to, aby v žádném z
� Používáte-li přístroj v blízkosti vody, odpojte jej ihned po použití od elektrické sít

představuje nebezpečí, i když je p
� Pro další ochranu se doporu

proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení
kvalifikovaného elektrikář

� Výrobce neodpovídá za škody zp
(poranění, popálení, opař
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čnostní upozorn ění: 

ěním a údržbou si pozorně prostudujte tento návod k
řístrojem mohou vést k jeho poruchám, způsobit škodu na majetku nebo zran

ed prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají 
m elektrické sítě. 

není určen pro používání osobami (včetně dětí) se snížen
schopnostmi, nebo pro osoby s omezenými zkušenostmi, 
ědná za jejich bezpečnost neposkytuje nad nimi dohled

 vybalte a dejte pozor, aby jste nezlikvidovali žádnou část obalového materiálu d
než najdete všechny součásti přístroje. 

používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. 
ěti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát

.  
ůže způsobit poranění, proto nemiřte proud vzduchu proti č
řístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku 

elektrické zásuvce. 
Nikdy nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti bazénu,

nebo jiných nádob obsahujících vodu ani jinou tekutinu! 
říslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem, nebo není ur

ěhem provozu horká! 
ťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.

ikujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj, ani jeho části, nepono

en pro použití v domácnostech i v průmyslovém prostředí. 
ístroje nepoužívejte spreje. 

řístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před 
ůsobem. 

ístroj neodkládejte na elektrický, ani plynový vařič nebo v jeho blízkosti. P
eného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdrojem tepla.

Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem, nebo s

ě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy 
dem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěř

ístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záru
Používejte pouze originální příslušenství, náhradní díly a filtry. 

l poškozen, výměnu svěřte odborné firmě/servisu. P
ovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. 

ťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré p
ěžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po ně

nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí síťový kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal 

ístroj od elektrické zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpe
zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síť

jiným účelům, než pro který je určen. 
Dbejte na to, aby po zapnutí přístroje nedošlo k zakrytí nasávacího ani výfukového otvoru.

žádném z otvorů přístroje nezůstávaly nečistoty. 
blízkosti vody, odpojte jej ihned po použití od elektrické sít

čí, i když je přístroj vypnutý. 
Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím 

esahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení místnosti. 
elektrikáře. 

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje a jeho p
ní, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.). 
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 prostudujte tento návod k obsluze. Nesprávné 
sobit škodu na majetku nebo zranění 

ístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají 

tí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
zkušenostmi, znalostmi a vědomostmi, 
nad nimi dohled nebo je nepoučila o 

část obalového materiálu dříve, 

tí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umisťujte mimo 
výrobkem nebudou hrát nebo  

te proud vzduchu proti člověku ani zvířatům. 
tí uvedené na štítku přístroje odpovídá 

bazénu, vany, sprchy, umývadla, 

řístrojem, nebo není určeno pro tento 

vodou nebo vlhkostí. 
části, neponořujte do vody nebo jiné 

ě řed čištěním, či přemístěním 

jeho blízkosti. Přístroj neumisťujte 
erá jsou zdrojem tepla. 

ovým kabelem, nebo s poškozenou vidlicí 

ějte žádné úpravy – nebezpečí 
řístroje svěřte odborné firmě/servisu. 

hem platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění. 

ě/servisu. Přístroj s poškozeným 

řes ostré předměty. Na síťový 
te tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj 

řes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal 

nebezpečí poškození síťového 
zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu. 

zakrytí nasávacího ani výfukového otvoru. 

blízkosti vody, odpojte jej ihned po použití od elektrické sítě. Blízkost vody 

e (RCD) se jmenovitým vybavovacím 
místnosti. Požádejte o radu 

sobené nesprávným použitím přístroje a jeho příslušenství 
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II. Popis p řístroje 

III. Pokyny k používání  
 

1. Přívodní kabel zcela odviň
2. Ujistěte se, zda napětí př
3. Nasaďte trysku. 
4. Zasuňte vidlici síťového kabelu do elektrické zásuvky.
5. Zmáčkněte přepínač – uveď
6. Pro vypnutí přístroje zmáč
7. Po použití a pro úplné vypnutí p
8. Před odložením na místo nechte p

 

IV. Údržba a čišt ění 
 

 
 
 

� Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný had
� Nepoužívejte abrazivní č

povrchu výrobku. 
� Pravidelně čistěte otvor a filtr nasávání vzduchu. 
� Filtr z přístroje vyjměte a zachycený prach 

 
 
 
 
 
 

Upozorn ění: 
Před čišt ěním vždy odpojte tento
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ívodní kabel zcela odviňte. 
ětí přístroje (viz typový štítek) odpovídá napětí elektrické zásuvky.

ťového kabelu do elektrické zásuvky. 
uveďte přístroj do provozu. 

ístroje zmáčkněte znova přepínač, kterým jste přístroj uvedli do provozu.
ro úplné vypnutí přístroje, vytáhněte vidlici síťového kabelu z

ed odložením na místo nechte přístroj vychladnout! 

částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vod
vní čistící prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, mohlo 

te otvor a filtr nasávání vzduchu.  
ěte a zachycený prach odstraňte.  

ním vždy odpojte tento  výrobek od zdroje energie. 

Nasávací otvor s filtrem

    Stránka 3 

tí elektrické zásuvky. 

ístroj uvedli do provozu. 
ového kabelu z elektrické zásuvky. 

čený ve vlažné vodě.  
dla, mohlo by dojít k poškození 

Přepínač 

zapni/vypni 

Držadlo 

Výfukový otvor 

ací otvor s filtrem 

Příslušenství 
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V. Technické parametry  

 
Konstrukce: Robustní 
Motor: 500 W
Průtok vzduchu: 119 
Ventilátor: Jednostup
Napájecí napětí: 230
Přívodní kabel: 3,7 metr
Příslušenství: 4 kusy nástavc
Hmotnost: 1,4 kg
Balení: Karton

 
 
Právo na změnu technických údajů je vyhrazené bez upozorn
 

VI. Obsah dodávky 

 
1. DataVac ED 500 včetně 
2. Návod k obsluze 

 
 

 
 Distributor:  
 DATACABLE a.s. 
 Na strži 65/1702 
 140 62  Praha 4 - Pankrác 
 E-mail: datavac@datacable.cz 
 
 

 

 

 

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu 

s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro 

V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a

elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci 

zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s

surovin – z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a el

podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního nebo 

obvodního úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jst

 

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k

 

  
Tento výrobek byl testování podle příslušné CE směrnice

vyrobený v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.
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Robustní smaltované ocelové pouzdro 
500 W 
119 m3 / hodinu 
ednostupňový 

230 V 
3,7 metrů 
4 kusy nástavců 
1,4 kg 

arton 

ů je vyhrazené bez upozornění. 

 příslušenství 

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako 

domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 

zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a

elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské 

zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových napomáhá udržení přírodních zdrojů 

uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání 

recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního nebo 

obvodního úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili. 

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

byl testování podle příslušné CE směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových zařízeních a byl 

nejnovějšími bezpečnostními předpisy. 
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tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako 

recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 

zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a 

vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské 

odpady. Recyklace odpadových napomáhá udržení přírodních zdrojů 

domovním odpadem. Pro získání 

recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního nebo 

zařízeních a byl 


