
Vysavač pro vysávání horkých nečistot

Návod k obsluze
!!! Před uvedením stroje do provozu si přečtěte tento návod k obsluze !!!

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po 
ukončení jeho životnosti uložen  do odděleného sběru. Toto nařízení se netyká pouze vašeho 
přístroje, ale i každého příslušenství, označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty 
do netříděného komunálního odpadu.



Návod k obsluze SOTECO VOLCAN

Popis
Profesionální  jednomotorový  vysavač  na  podvozku  s  ocelovou  nádobou  na  nečistoty  s 
antikorozní úpravou. Vysavač je určen pro vysávání horkých nečistot do 120°C. Vhodný pro 
vysávání horkých nečistot z: pecí, pekáren, komínů, kamen apod.

Stanovený účel použití
Tento vysavač je určen výhradně pro vysávání horkých nečistot do 120°C. Není určen pro 
vysávání tekutin a vlhkých nečistot.
Doporučujeme uchovat tento návod k obsluze pro budoucí použití!

Pokyny, které musí být bezpodmínečně dodržovány
• Komponenty, použité pro balení vysavače (např. igelitové pytle) mohou být nebezpečné; 

udržujte je mimo dosah dětí a zvířat.
• Vysavač je určen pro vysávání pouze suchých nečistot a musí být skladován na suchém 

místě.
• Použití  vysavače  pro  jiný  účel,  než  je  stanovený,  může být  nebezpečné a  je  přísně 

zakázáno.
• Sací hubice udržujte v dostatečné vzdálenosti od těla, zvláště pak od citlivých míst jako 

jsou oči, uši, ústa.
• Před použitím musí být vysavač řádně sestaven.
• Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá požadovanému napětí vysavače.
• Porovnejte štítkové údaje s údaji elektrického rozvodu.
• !!! Tento vysavač je určen pro vysávání horkých nečistot (např. čištění pecí apod.).

Maximální dovolená teplota je 120 °C / 478 °F. Nevysávejte žhavé nečistoty, jako 
např. žhavý popel!!!!

• Tento vysavač není určen pro vysávání  hořlavých, výbušných nebo zdraví škodlivých 
materiálů, látek a prachů.

• Při použití nikdy nenechávejte vysavač bez dozoru.
• Nikdy nepoužívejte vysavač pro vysávání jakýchkoli tekutin nebo vlhkých nečistot.
• Nikdy neprovádějte jakoukoli údržbu vysavače, aniž by jste předtím vytáhli zástrčku ze 

zásuvky. Vysavač odpojte od elektrické sítě také pokud necháváte stroj bez dozoru.
• Síťový kabel nesmí být použit pro zvedání nebo přemisťování vysavače.
• Stroj  nesmí  být  nikdy ponořován do vody nebo čištěn pomocí  vysokotlakého proudu 

vody.
• Pravidelně  kontrolujte  vysavač  a síťový  kabel,  zda není  poškozen.  V případě zjištění 

jakýchkoli nesrovnalostí prosím kontaktujte nejbližší servisní středisko.
• Musíte-li použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že elektrické parametry kabelu odpovídají 

požadavkům vysavače. Před použitím prodlužovací kabel zcela rozviňte, zamezíte tak 
případnému úbytku napětí nebo přehřívání kabelu. Kabel musí být umístěn na suchém 
povrchu a chráněn proti stříkající vodě.

• Tento stroj nesmí být použit pro vysávání tekutin z kontejnerů, van, nádob apod.
• Servisní a údržbářské práce smí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou. Použity 

smí být pouze originální náhradní díly a příslušenství.
• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo poranění způsobené 

neodborným zacházením, protože jakékoli jiné použití než stanovené je v rozporu s tímto 
návodem k obsluze.
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Návod k obsluze SOTECO VOLCAN

Hladina hluku
Hodnoty naměřené dle nařízení EN 60704 – 1 (1996) / EN 60704 – 2 – 1 (2000).
Měření A pro hladinu tlaku zvuku stroje je < 76 dB (A).

Za  nepříznivých  podmínek  v dodávce  elektrické  energie,  může  vysavač  způsobit  dočasný 
úbytek napětí v síti.

Technické parametry
SOTECO VOLCAN

Počet turbín: 1 (by-pass)
Výkon motoru: 1600 W
Elektrické připojení: 230 V / 50 Hz
Podtlak: 260 mbar
Průtok vzduchu: 230 m3 /hod
Kapacita nádoby: 41 litrů
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Návod k obsluze SOTECO VOLCAN

Rozkres
Popis:
A – Motorová hlava
B – Vypínač
C – Koš s meta aramidovým filtrem
D – Háčky pro uchycení motorové 
hlavy k nádobě
E – Nádoba
F – Pojezdová kolečka
H – Vstup vysavače
M – Hubice s kartáčem
N – Prodlužovací trubice - ocel
O – Sací hadice
Q – Krátká prodlužovací trubice - ocel

strana 4 / 6



Návod k obsluze SOTECO VOLCAN

 Uvedení do provozu
- Koš s meta aramidovým filtrem vložte do nádoby (obr. 1).
- Motorovou hlavu usaďte na nádobu a zajistěte háčky (obr. 2).
- Sací hadici zasuňte do vstupu vysavače (obr. 3).
- Na druhou stranu hadice nasaďte prodlužovací trubici (obr. 4).
- Na trubici nasaďte hubici s kartáčem (obr. 5).
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky a zapněte vysavač (obr. 6).

Upozornění
Pro zachování výkonnosti vysavače doporučujeme meta aramidový filtr čistit pravidelně po 
každém použití vysavače.
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Návod k obsluze SOTECO VOLCAN

Prohlášení o shodě
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