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PŘeD POUŽItíM tOHOtO centrálníHO vysavače sI PŘečtĚte vŠecHny POKyny

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

VÝSTRAHA - PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEBO ZRANĚNÍ:

•  Před prováděním údržby nebo oprav vypněte a odpojte sací jednotku a vytáhněte síťový přívod.
•  Určeno pouze k vnitřní instalaci! Pouze pro suché sání!
•  Nedovolte používat jako hračku. Velkou opatrnost je třeba věnovat během používání dětmi nebo v případě jejich 

blízkosti.
•  Používejte pouze v souladu s popisem v této příručce. Používejte pouze výrobcem doporučená příslušenství.
•  Nepoužívejte, pokud je poškozený kabel nebo zástrčku síťový přívod. Nefunguje-li spotřebič, jak by měl, upadl, 

poškodil se, byl zaplaven vodou V těchto případech volejte ihned servisního technika, nebo předejte k opravě do 
servisního centra.

•  Netahejte za síťový kabel, nepoužívejte jej k přesouvání nebo jako rukojeti, nepřivírejte jej do dveří ani jej 
netahejte přes ostré hrany nebo rohy.

•  Zkontrolujte vysavačové zásuvky, zda v nich nejsou malé předměty, které by mohly být nasány, aby zůstaly 
průchodné a nedocházelo k omezení průtoku vzduchu.

•  Držte síťový kabel mimo dosah horkých povrchů.
•  Neodpojujte síťový kabel jeho taháním. Pro odpojení uchopte zástrčku, ne kabel.
•  Nedotýkejte se systému nebo příslušenství mokrýma rukama.
•  Držte vlasy, volné oděvy, prsty a všechny části těla dále od koncovky vysavačové hadice.
•  Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
•  Zachovejte zvýšenou opatrnost při čištění schodů.
•  Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo zápalných kapalin jako třeba benzínu, ani nepoužívejte v oblastech, kde 

mohou být tyto látky přítomny.
•  Připojte pouze na samostatně jištěný okruh 230V/16A s motorovou charakteristikou „D“, zakončený řádně 

uzemněnou zásuvkou. Viz požadavky na uzemnění v části 2.
•  Výfuk vysavače vyveďte vždy nejkratší cestou ven mimo dům. Ideální je přímo skrz zeď. Čím kratší výfukové 

vedení, tím lepší výkon vysavače. Pokud by měl být výfuk delší než 3m, použijte větší průměr potrubí, min 80mm.
•  Nevysávejte cokoliv hořícího nebo kouřícího, jako cigarety, zápalky nebo horký popel.
•  Neumisťujte ani neukládejte cokoliv na vršek sací jednotky nebo okolo ní, mohlo by dojít k přehřátí motoru.
•  Pokud budete demontovat filtr vysavače, vždy se přesvědčte, že jste jej nasadili správně na původní místo. Při 

špatném nasazení filtru může dojít ke zničení motoru.
•  Porušením těchto pokynů může dojít k poškození zařízení a trubního rozvodu a k ohrožení zdraví a života!

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY
UrčenO POUZe PrO POUŽItí v DOMácnOstI

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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2. VŠEOBECNÉ POKYNY A ODKAZY
POŽADAVKY NA UZEMNĚNÍ
Tyto spotřebiče musejí být uzemněny. Porouchají-li se nebo rozbijí, uzemnění 
je základní bezpečnostní prvek pro snížení rizika zasažení elektrickým 
proudem. Tyto spotřebiče mají síťový kabel 5,4 stop / 1,65 m dlouhý a 
jsou opatřeny zemnícím vodičem a zemnící zástrčkou. Zástrčka musí být 
vždy zasunuta přímo do elektrické zásuvky, která je řádně nainstalovaná a 
uzemněná v souladu se všemi místními zákony a předpisy. 

NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABEL.

VÝSTRAHA:
Nesprávné připojení ochranného vodiče může mít za následek vznik rizika zasažení 
elektrickým proudem. Máte-li pochybnosti, zda je zásuvka řádně uzemněná, 
zkontrolujte s kvalifikovaným elektroinstalatérem nebo servisním pracovníkem. 
Neupravujte zástrčku dodanou se spotřebičem – nehodí-li se do zásuvky, nechte 
kvalifikovaným elektroinstalatérem nainstalovat správnou zásuvku.
Tento spotřebič je určen pro napětí 220-240 V,  50/60 Hz. Jednotka má uzemněnou 
připojovací zástrčku. Ujistěte se, že je spotřebič připojen k zásuvce se stejnou 
konfigurací, jako má zástrčka. S tímto spotřebičem by se neměl používat žádný 
adaptér. Sací jednotka by měla být připojena k nezávislému elektrickému jističi s 
motorovou charakteristikou.

Některé všeobecNé pokyNy, které je třeba vždy respektovat
1� Sací jednotka musí být nainstalována ve větraném prostoru vzdálená od 

jakýchkoliv tepelných zdrojů;
2� Centrální vysavač Husky musí být používán pouze k vysávání suchých 

nečistot, pokud se nejedná o modely Wet&Dry P10 a P20 a H2O, které 
jsou uzpůsobené k vysávání vody. Trubní rozvod musí být navržen a 
proveden k tomuto použití. Ostatní modely centrálních vysavačů by 
se nikdy neměly používat k vysávání kapalin ani k vysávání mokrých 
koberců nebo podlah.

3� Filtrační koš (je-li k dispozici) musí být povinně opatřen permanentním 
filtrem, kdykoliv je systém používán. Pokud budete filtr čistit, vždy ho 
pečlivě nainstalujte na správné místo, jinak může průnikem prachu do 
motoru dojít k jeho poškození. Taková oprava není záruční opravou;
a. Opláštění motoru nesmí být nikdy žádným způsobem zakryté, aby bylo 
zabráněno přehřátí nebo poškození;

4� NEVYSÁVEJTE stavební prach, mouku, bahno ani jakékoliv blátivé 
materiály, neboť ty zanesou filtr a zamezí filtraci, což způsobí přehřátí 
motoru a tudíž selhání řádné funkce sací jednotky;

5� Nepokoušejte se zkracovat nebo upravovat elektrický síťový kabel;
6� Jako bezpečnostní opatření odpojte elektrický síťový kabel před 

prováděním jakékoliv údržby;
7� Kvůli platnosti záruky smí provádět potřebné opravy nebo údržbu na 

vysavačové jednotce pouze autorizovaný ; servis výrobků Husky.
8� Centrální vysavač být umístěn tak, aby byla zástrčka síťového přívodu vždy 

snadno dostupná.
9� Co se týká elektrifikovaného sacího ventilu (určen pro připojení kombinace 

hadice vedoucí proud/motorizované hubice:
•  K této vysavačové zásuvce připojujte pouze hadici vedoucí proud;
•  Neinstalujte vysavačovou zásuvku venku;
•  Nepoužívejte poškozenou vysavačovou hadici. Vraťte hadici do servisního 

centra;

DŮLEŽITÉ
Společnost Husky není zodpovědná za škody způsobené nesprávným používáním. 
Záruka nezahrnuje škody způsobené nesprávným používáním nebo problémem 
vyplývajícím ze špatné instalace, nebo z jakýchkoliv funkčních úprav anebo fyzických 
změn sací jednotky. Nesprávná, nebo nedoporučená instalace systému anebo sací 
jednotky provedená proti předem definovaným principům je rovněž považována za 
nesprávné použití.
Všechny podmínky a omezení jsou obsaženy v omezené záruce společnosti Nuera, 
uživatelské příručce a průvodci instalací systému. Pro optimalizaci výkonu a 
životnosti sací jednotky Husky je důležité provádět pravidelnou údržbu a čištění 
filtru v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
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Obr. 1 Zobrazeno: flex, dostupný v nízkonapěťové a základní bezdrátové technologii

 
Obr. 2 Zobrazeno: cyklon, dostupný v nízkonapěťové, základní bezdrátové a dvoucestné bezdrátové 

technologii.

             

Obr. 3 Zobrazeno: whisper 2; Dostupný v základní bezdrátové, dvoucestné bezdrátové a nízkonapěťové 
technologii.

POZNÁMKA
 » PLATNÉ PRO VŠECHNY SACÍ JEDNOTKY: pro zamezení přehřátí 

prosím ponechte okolo sací jednotky prostor 12 palců / 30 cm.

3. MODELY
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4. INSTALACE
SACÍ JEDNOTKA

Obr. 4 Nosný držák stejný pro flex, cyklon a whisper 2.

Sací jednotka musí být nainstalována ve větraném prostoru, snadno přístupná 
a vzdálená od jakýchkoliv tepelných zdrojů. Měla by rovněž být blízko 
dostupné elektrické zásuvky samostatně jištěného napájecího okruhu 230V.
1� Určete umístění sací jednotky na zdi; doporučujeme, aby byla sací jednotka 

umístěna 60” / 1,5 m od země kvůli snadné přístupnosti nádrže na prach; 
ponechte prostor 12” / 30 cm na všech stranách sací jednotky. Je-li to 
možné, je vhodné nainstalovat sací jednotku na nosnou, pokud možno 
obvodovou zeď kvůli minimalizaci vibrací a zkrácení výfuku vzduchu na 
minimum;

2� Sádrokartonová zeď:
•  Opatřete zeď překližkovou montážní deskou (není součástí dodávky) 16” 

/ 25 cm výšky x  3/4” / 2 cm tloušťky a šířky dostatečné k přišroubování 
nejméně 2 vruty;

•  Připevněte nosný držák k montážní desce dodanými vruty; 
3� Betonová zeď:
•  Vyvrtejte otvory vrtákem pro vrtání do betonu;
•  Do vyvrtaných otvorů vložte gumové antivibrační hmoždinky;
•  nainstalujte nosný držák dodanými vruty do hmoždinek;

POZNÁMKA
 » Je-li to žádoucí, můžete ještě nainstalovat překližkovou montážní 

desku (16” / 40 cm x 10” / 25 cm x 3/4” / 2 cm);

 » Můžete použít dodané vruty k připevnění montážní desky na zeď, 
avšak nemůžete je použít k instalaci nosného držáku na montážní 
desku kvůli jejich délce. Potřebujete použít kratší vruty k (nejsou 
součástí dodávky).

DŮLEŽITÉ
Vždy použijte správný typ vrutů pro povrch, se kterým pracujete (dřevo, beton, 
kov…)

4� Vložte držák sací jednotky do nosného držáku (jak je zobrazeno výše).
5� Vložte trubku z PVC do spojky přívodu vzduchu; NELEPTE!
6� Připojte řídicí modul:
•  systém dvoucestné bezdrátové technologie: viz část 6;
•  základní systém bezdrátové technologie: viz část 7;
•  systém nízkonapěťové technologie: viz část 9;

7� Nainstalujte tlumič (cyklon);
8� Připojte sací jednotku k elektrické zásuvce:
•  systém dvoucestné bezdrátové technologie: z řídicí jednotky k elektrické 

zásuvce;
•  systémy základní bezdrátové a nízkonapěťové technologie: Jednoduše 

zapojte jednotku přímo do elektrické zásuvky;

TLUMI
Úkolem tlumiče je snížit hluk vydávaný 
systémem. Všechny jednotky přicházejí 
vybaveny tlumičem, který se integruje (whisper 
2) nebo instaluje externě. Pro instalaci tlumiče u 
vaší sací jednotky se řiďte těmito jednoduchými 
kroky:
1� Připevněte 90° dlouhé koleno směrem 
nahoru nebo dolů na výfukové potrubí motoru;

POZNÁMKA
 » Pokud jste nainstalovali dvoucestný 

bezdrátový systém a sací jednotka vyžaduje 
tlumič, 90° koleno musí být nainstalováno na 
externí řídicí modul, jak je zobrazeno v části 6;

2� Zajistěte tlumič na 90° dlouhém kolenu 
přilepením (použitím tekutého lepidla na PVC);

VOLITELN - Plánujete-li vyvedení výfuku do 
exteriéru, propojte výfukové potrubí PVC k 
tlumiči.

POZNÁMKA
 » Tlumič lze orientovat ve směru otvoru do exteriéru. 90° koleno 

nemusí být vždy potřebné.

 » V případě prostorového omezení okolo sací jednotky nainstalujte 
tlumič do jakékoliv vhodné vzdálenosti vložením potřebného potrubí.

Obr. 5 Platné pro cyklon.
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Ve společnosti Husky chápeme, že vaše zkušenost s centrálním vysavačem 
začíná především použitím pružné hadice a příslušenství. To je důvod, 
proč nabízíme produkty převyšující tržní standardy, mající navrch díky 
neporovnatelným přednostem je nejlepší záruka. 

Vaše pružná hadice Nuera přichází s unikátně navrženou ergonomickou 
rukojetí, jejíž použití je příjemné a bezstarostné. Husky nabízí 3 různé 
technologie: Inteligentní dvoucestnou bezdrátovou, pohodlnou základní 
bezdrátovou nebo tradiční nízkonapěťovou:

Obr. 6 Inteligentní rukojeť

•  inteligentní rukojeť s dvoucestnou bezdrátovou technologií s mnoha 
funkcemi a LCD;

Obr. 7 Rukojeť se základní bezdrátovou technologií

•  rukojeť se základní bezdrátovou technologií s přepínačem zap/vyp;

Obr. 8 rukojeť s nízkonapěťovou technologií s kolébkovým spínačem zap/vyp;

Obr. 9 BIP rukojeť s nízkonapěťovou technologií s kolébkovým spínačem zap/vyp;

•  the low voltage technology handle with a rocker on/off switch.

Můžete si vybrat kteroukoliv, naleznete stejnou kvalitu, životnost a solidní 
design vyrobený z materiálů prvotřídní kvality. 

Špičkové provedení vaší pružné hadice Nuera je perfektně sladěné s řadou 
příslušenství vybranou společností Husky pro vytvoření perfektní sady na 
čištění. Výkon, jednoduchost a odolnost jsou tři principy, které vedly k vývoji 
vaší sady příslušenství Nuera. Jsme přesvědčeni, že váš zážitek z čištění tím 
bude zlepšen.

5. RUKOJETI HADICE: INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE A JINÉ

Pro systémy vybavené dvoucestnou bezdrátovou technologií:

INSTALACE EXTERNÍHO ŘÍDICÍHO MODULU
Vybalte externí řídicí modul a zapojte dodané 
kabely zespodu do příslušných zásuvek.

Obr. 10 Spodní část externího řídicího modulu a příslušné 
zástrčky.

DŮLEŽITÉ
Nespojujte zástrčky navzájem, mohlo by to 

způsobit okamžité spuštění sací jednotky. Ztratíte 
kontrolu nad spuštěním a vypnutím sací jednotky.

PÁROVÁNÍ A INSTRUKCE K PROGRAMOVÁNÍ
POZNÁMKA

 » Tyto pokyny také platí v případě párování komponentu základní 
bezdrátové technologie s dvoucestným bezdrátovým řídicím 
modulem.

1� Vybalte hadici a držte rukojeť blízko externího řídicího modulu.

POZNÁMKA
 » Inteligentní rukojeť již obsahuje dvě baterie CR2032.

2� Na externím řídicím modulu stiskněte na 2 sekundy programovací tlačítko 

 , To přiměje externí řídicí modul “poslouchat” rukojeť hadice, která 
je připravená spojit se se svým rádiovým přijímačem.

3� ČERVENÁ LED spojená s tlačítkem začne blikat.

4� Během 30 sekund stiskněte jednou tlačítko Zap/Vyp na rukojeti 
hadice.

5� Hlášení na inteligentní rukojeti by mělo ukazovat “Sytem OK“. LED na 
externím řídicím modulu přestane blikat a při úspěšné programovací 

proceduře se přepne nastálo.

POZNÁMKA
 » Ukazuje-li inteligentní hadice “System Error“, stiskněte během 30 

sekund tlačítko Zap/Vyp znovu;

 » Pokud hlášení “System Error“ setrvává, nahlédněte do průvodce 
odstraňováním problémů.

 » Externí řídicí modul lze spojit až s 10 bezdrátovými přístroji. Jedinou 
výhradou je, že s jednotlivým řídicím modulem lze ve stejný čas 
používat pouze jednu rukojeť. Chcete-li naprogramovat další rukojeti, 
opakujte výše uvedený proces pro každou z nich.

výběr provozNího jazyka

DŮLEŽITÉ
Během této procedury MUSÍ být sací jednotka vypnutá.

•  Pro výběr provozního jazyka stiskněte a držte tlačítko výběru úrovně 

výkonu  pro aktivaci rukojeti a procházejte jazyky, dokud se na 
displeji nezobrazí ten požadovaný.

NastaveNí koNtrastu displeje

DŮLEŽITÉ
Během této procedury MUSÍ být sací jednotka vypnutá.

•  Pro nastavení kontrastu displeje stiskněte a držte tlačítko výběru úrovně 

výkonu  pro aktivaci rukojeti, až na displeji uvidíte provozní jazyk, 

tlačítko uvolněte, poté jednoduše stiskněte tlačítko výkonu pro 
nastavení úrovně kontrastu displeje.

PROVOZNÍ POKYNY
zap/vyp

•  Pro zapnutí sací jednotky stiskněte tlačítko výkonu na rukojeti 
hadice.

NastaveNí sacího výkoNu
•  Zatímco je sací jednotka zapnutá, použijte tlačítko výběru úrovně výkonu

 pro zvýšení nebo snížení sacího výkonu.

Obr. 11 Platné pro cyklon.

6. SYSTÉM DVOUCESTNÉ PLNĚ BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE
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POZNÁMKA
 » Když se sací jednotka vypne, sací výkon se resetuje na HI.

světlo
•  Zatímco je sací jednotka zapnutá, použijte světelné tlačítko     pro 

zapnutí LED diodového světla umístěného v přední části rukojeti hadice.

Pro systémy vybavené základní bezdrátovou technologií:

INSTALACE

VÝSTRAHA
Před zahájením procedury odpojte napájení od sací jednotky.

1� Namontujte bezdrátový přijímač ve vzdálenosti minimálně 6 stop / 183 cm 
od sací jednotky kvůli zamezení elektrické interferenci sacího motoru. 

Zajistěte, aby byla anténa vytažená rovně nahoru z vrchu bezdrátového 
přijímače. 

2� Vsuňte konektorový konec napájecího adaptéru do svorky bezdrátového 
přijímače označené ‘9 VDC Input’ a zapojte napájecí adaptér do vhodné 
elektrické zásuvky. 

3� Odpojte nízkonapěťové vodiče od sací jednotky, jsou-li připojené. 
4� Nejprve nainstalujte jeden konec nízkonapěťového vodiče (dodán) k 

jazýčkům na bezdrátovém přijímači označeným “LV”. Pak teprve připojte 
druhý konec nízkonapěťového vodiče k sací jednotce:

•  Je-li sací jednotka typu konektoru EZ, uřízněte vodiče přímo před 
konektory a obnažte 1 palec / 2,5 cm vodiče, poté vsuňte vodiče do 
konektorů modulu, jak je zobrazeno na následující straně na obr.14-4a;

•  Je-li sací jednotka typu konektoru PIN, pro připojení systému pouze 
zasuňte do příslušných pinů na jednotce, jak je zobrazeno na následující 
straně na obr. 14-4b;

DŮLEŽITÉ
Zajistěte, aby anténa obou přijímačů byla vytažená rovně nahoru pro optimální 
příjem.

5� Znovu připojte sací jednotku k elektrické zásuvce.

PÁROVÁNÍ A INSTRUKCE K PROGRAMOVÁNÍ
1� Držte rukojeť blízko sací jednotky. Poté vezměte špičatý předmět (jako 

pero) a stiskněte na 1-2 sekundy programovací spínač umístěný na horní 
straně přijímače (umístění zobrazeno na obr. 13) a uvolněte.

2� LED na přijímači se zapne na znamení, že je přijímač připravený k 
programování.

3� Během 30 sekund stiskněte tlačítko Zap/Vyp na rukojeti hadice. LED 
přijímače se po úspěšném naprogramování vypne.

Obr. 12 Bezdrátový přijímač; zobrazen model pro Severní Ameriku. Rozdíl je v převádění frekvence.

7. ZÁKLADNÍ SYSTÉM BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE

PROGRAMOVÁNÍ DODATEČNÝCH 
BEZDRÁTOVÝCH KOMPONENTŮ (HADICE NEBO 
PODLAHOVÉ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY)
Opakujte proces programování poznamenaný v částech 6 a 7 pro jakýkoliv 
bezdrátový komponent (hadice nebo podlahová vysavačová zásuvka). 
Je-li proces programování úspěšný, znovu otestujte všechny bezdrátové 
komponenty ve vašem domě pro ujištění, že fungují správně. Nezapnou-li sací 
jednotku, přeprogramujte a znovu otestujte. V případě potřeby programování 
opakujte.

POZNÁMKA
 » V přijímači je 10 pozic pro přijetí 10 programů. Pokud bylo 

naprogramováno všech 10 pozic, následné programování přepíše 
původně uložené programy.

 » Pro uvolnění paměti přijímače stiskněte programovací tlačítko na 5 
sekund nebo dokud LED nezačne blikat. Jakmile LED přestane blikat a 
zhasne, je paměť přijímače prázdná.

REPEATERY - VOLITELN
POZNÁMKA

 » Repeater lze použít pro systémy s dvoucestnou i základní 
bezdrátovou technologií.

Repeatery jsou k dostání a jsou volitelné. Doporučujeme použití repeateru 
tam, kde je vzdálenost mezi sací jednotkou a inteligentní rukojetí větší než 
100 stop / 30,48 m skrz zdi a podlahy, kde jsou betonové podlahy / cihlové 
zdi nebo pokud původní sílu signálu snižuje nějaká kovová konstrukce (jako 
vytápěná podlaha).

Pro instalaci repeateru do vašeho systému:
1� Nainstalujte bezdrátový repeater přibližně ve stejné vzdálenosti mezi 

přijímačem a místem, kde bezdrátové zařízení bude v provozu (obvykle 
ve vzdálenosti 100 stop / 30.48 m od přijímače).

DŮLEŽITÉ
Zajistěte, aby anténa obou repeaterů byla vytažená rovně nahoru pro optimální 
příjem.

2� Zapojte napájecí adaptér do zdi a zapojte jej do repeatru.
3� Pro vyladění repeateru s bezdrátovým komponentem jej vezměte do jeho 

blízkosti a opakujte postup programování uvedený v odstavci 7.

POZNÁMKA
 » V repeateru lze naprogramovat až 10 komponentů.

8. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
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INSTALACE
Před připojením 
nízkonapěťových vodičů se 
ujistěte, že je sací jednotka 
odpojená od elektrické zásuvky.
1� Nejprve obnažte 
nízkonapěťové vodiče v délce 
přibližně 3/8 palce / 10 mm.
2� Prohlédněte si obr. 14 jako 
vizuální pomůcku.
•  2a: Sací jednotka je typu 
konektoru EZ, nechte vodiče 
obnažené.
•  2b: Sací jednotka je typu 
konektoru PIN, pro zapojení 

systému musíte konektory nalisovat na vodiče.
3� Zasuňte nízkonapěťové vodiče do nízkonapěťové svorky sací jednotky. 

Zatáhněte lehce za nízkonapěťové vodiče pro ověření, že jsou řádně 
připevněné ke svorce.

4� Pro odejmutí vodičů:
•  4a (konektor EZ): Lehce šroubovákem stiskněte jazýčky nad každou 

svorkou a vytáhněte vodiče.
•  4b (konektor PIN): lehce vytáhněte konektor ze zásuvky.

PROVOZNÍ POKYNY
Pro spuštění nebo vypnutí sací jednotky použijte kolébkový spínač.

Obr. 13  

9. SYSTÉM NÍZKONAPĚŤOVÉ TECHNOLOGIE

10. NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU
Je-li váš nový systém připraven k používání, řiďte se následujícími pokyny při 
používání sací jednotky:
•  Zapojte pružnou hadici do zdi nebo do podlahových vysavačových 

zásuvek instalovaných ve vašem domě;

POZNÁMKA
 » Ohledně nízkonapěťového systému: Všechny zásuvky jsou opatřeny 

24 V vodiči (dva malé kontakty uvnitř zásuvky). Jakmile přijde kovový 
konec hadice do kontaktu s těmito vodiči, sací jednotka se zapne. 24 V 
elektrický vodič, který je nainstalován podél trubek ze sací jednotky k 
zásuvkám systému, umožňuje bezpečné spínání vysavačové jednotky.

•  Použijete-li hadici opatřenou dálkovým spínačem na rukojeti, zapojte 
hadici do vysavačové zásuvky a použijte přerušovač na rukojeti hadice pro 
zapínání a vypínání sací jednotky.

•  Váš systém dvoucestné bezdrátové technologie je kompatibilní s rukojetí 
se základní bezdrátovou technologií, pro použití druhé, levnější hadice, 
pro stálý úklid v patře domu, nebo v garáži.

•  Není-li ve vašem domě instalován žádný bezdrátový systém, můžete sací 
jednotku ovládat prostřednictvím běžného spínače hadice pro zapínání a 
vypínaní jednotky.

11. ÚDRŽBA SYSTÉMU
FILTRAČNÍ SYSTÉM
Pro udržení dobré kvality vzduchu ve vašem domě je sací jednotka 
opatřena filtračním systémem. Ten skládá z permanentního filtru a volitelně 
jednorázového filtračního sáčku. Filtr odděluje prach od vzduchu. Filtry 
zjemňují filtrační proces zachycováním extra jemných částic prachu až 0,1 
mikronu (průměr vlasu je přibližně 60 mikronů).

permaNeNtNí filtr
Filtrační systém Husky si udrží svůj vysoký výkon tak dlouho, dokud bude 
dobře udržován. Permanentní filtr lze prát v pračce a sušit v sušičce. 
Doporučuje se vyprazdňovat prachovou nádobu každé tři (3) měsíce nebo 
častěji v závislosti na používání vašeho systému.

DŮLEŽITÉ
NEVYSÁVEJTE stavební prach, mouku, bahno ani jakékoliv blátivé materiály, neboť 
ty zaschnou ve filtru a zamezí filtraci, což způsobí přehřátí motoru a tudíž selhání 
řádné funkce napájecí jednotky;

Nepoužíváte-li jednorázový filtrační sáček navíc k permanentnímu filtru, 
vyprazdňujte nádobu pravidelně kvůli zajištění delšího trvalého výkonu motoru.

Používáte-li ednorázový filtrační sáček, měli byste jej kontrolovat / měnit tak často, 
jako byste vyprazdňovali prachovou nádobu.

Při vyprazdňování prachové nádoby sací jednotky by se měl také vyčistit 
permanentní filtr (obr. 15):
1� Otevřete prachovou nádobu;
2� Obalte plastový / papírový sáček okolo filtru a jemně na filtr poklepejte 

kvůli uvolnění prachu do sáčku,
3� Vyprázdněte prachovou nádobu do pytle na odpadky

POZNÁMKA
 » Doporučujeme permanentí filtr důkladně vyčistit jednou za rok;
a. Odstraňte prach z filtru jemným vyklepáním do pytle, jak je zmíněno 
výše;
b. Odejměte filtr tahem dolů; 

c. Vložte jej do pračky.
d. Nastavte pračku na normální prací cyklus (30st. teplá nebo studená 
voda), odstřeďujte (pro běžný cyklus) 10 minut;
e. Před výměnou filtru vyčistěte vnitřek filtračního koše;

Obr. 14 Čištění permanentního filtru; Nelze aplikovat na cyklon.

DŮLEŽITÉ
Neobracejte filtr naruby. Musí být navléknut na koš tou samou stranou tkaniny, 
jakou byl od počátku nasazen v továrně.
Je velice důležité, aby byl filtr navléknutý přes kovový lem umístěný navrchu koše.  
Pro zabránění vniknutí prachu do motoru musí být koš zcela zakrytý filtrem. Při 
špatně nasazeném filtru může dojít k poškození motoru. V takovém případě nebude 
uznána záruka!
f.  Nasaďte zpět prachovou nádobu a zajistěte úchyty.

jedNorázový filtračNí sáček
Pro maximalizaci filtračních schopností vašeho systému je každá sací jednotka 
Husky dodávána s jednorázovým filtračním sáčkem. Nahlédněte níže do 
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pokynů k výměně jednorázového filtračního sáčku v závislosti na používaném 
systému:

Systém dvoucestné bezdrátové technologie: Inteligentní rukojeť sdělí potřebu 
výměny filtračního sáčku nebo vyprázdnění nádoby v závislosti na používání.

Systém základní bezdrátové a nízkonapěťové technologie: Jednorázový 
filtrační sáček by se měl měnit v intervalu 3 měsíců kvůli zajištění řádného 
fungování sací jednotky.

Při výměně filtračního sáčku prosím postupujte následovně:
1� Otevřete prachovou nádobu;
2� Vyjměte jednorázový sáček z kolenové přípojky lehkým tahem po obou 

stranách lepenkové manžety;
3� Použitý sáček vyhoďte;
4� Navlékněte nový jednorázový filtrační sáček na kolenovou armaturu 

lehkým tlakem na obou stranách lepenkové manžety, dokud nedosáhne 
zastavovacího zářezu na kolenu.

MOTOR
Všechny jednotky jsou vybaveny řídicím modulem s měkkým startem 
(soft start), který je naprogramován na automatické zastavení jednotky po 
500 pracovních hodinách; kvalifikovaný technik by měl provést servis sací 
jednotky. Mini přerušovač (přerušení napájení) přímo připojený k modulu 
chrání motor před přetížením a zabraňuje přehřátí. 

Systémy základní bezdrátové a nízkonapěťové technologie sdělují stav 
systému prostřednictvím LED umístěných na sací jednotce a doprovázených 
průvodcem interpretace barev (viz na s. 12 této příručky ve stupnici šedé). 

Modely sací jednotky řízené systémem dvoucestné bezdrátové technologie 
jako whisper 2 a cyklon jsou systémem dvoucestné bezdrátové technologie 
monitorovány a hlášení týkající se požadované údržby a stavu systému 
jsou sdělována přes inteligentní rukojeť. Nahlédněte prosím do části 
odstraňování problémů bezdrátového systému pro podrobný přehled hlášení 
a požadovaných akcí, které je třeba provést.

RUKOJETI
všeobecN
Pro udržení čistoty rukojetí hadice je otřete vlhkou utěrkou, abyste zabránili 
tvorbě nánosu.

požadavky Na baterie / specifikace
Pro usnadnění údržby vašeho systému Husky jsou inteligentní bezdrátové 
rukojeti napájeny běžnými bateriemi a jejich náklady jsou minimální.

Inteligentní rukojeť s dvoucestnou bezdrátovou technologií

Váš systém Husky je vybaven inteligentní rukojetí s dvoucestnou bezdrátovou 
technologií, která vám poskytne v reálném čase informace ohledně stavu 
vašeho centrálního vysavače. Baterie (2 x baterie CR2032) jsou umístěny v 
zásuvce přihrádky pod inteligentní rukojetí.

     
Obr. 15 Přihrádka pro baterie inteligentní rukojeti s dvoucestnou bezdrátovou technologií
Obr. 16 Lithiová baterie CR2032

Tyto baterie napájejí inteligentní rukojeť za účelem poskytnutí tří hlavních 
funkcí:
•  Umožňuje přenos dvoucestných signálů mezi inteligentní rukojetí a 

řídicím modulem umístěným poblíž sací jednotky;
•  Sděluje stav systému prostřednictvím barevně kódovaných (modrá nebo 

červená) hlášení na LCD inteligentní rukojeti;
•  Napájí LED pro praktické využití v tmavých oblastech;

Pro normální používání (zhruba 1 hodina používání systému týdně) mají dvě 
baterie životnost přibližně 12 měsíců. Je-li systém v režimu standby, baterie 
jsou využívány velice málo. V režimu standby nebo při nepoužívání systému je 

životnost baterií mezi 7 až 10 lety. 

Po normálním používání systému, když budou baterie na konci své životnosti 
nebo příliš slabé, zobrazí se hlášení na LCD rukojeti informující, že jsou baterie 
slabé a měly by se vyměnit. Hlášení se bude objevovat opakovaně, dokud 
se baterie kompletně nevybijí, v tento okamžik se inteligentní rukojeť sama 
vypne. Za takové situace musíte baterie nahradit co nejrychleji, abyste mohli 
využívat mnoha předností inteligentní rukojeti. Je-li inteligentní rukojeť

nefunkční, je možné spustit sací jednotku tlačítkem Zap/Vyp  lumístěném 
na externím řídicím modulu poblíž sací jednotky. Baterie CR2032 jsou k 
dostání u prodejce systémů Husky, ve kterémkoliv obchodním domě nebo 
obchodě s elektronikou. 

Systém základní bezdrátové technologie

Váš systém Husky je vybaven základní bezdrátovou rukojetí, která vám umožní 
ovládat systém jednoduchým stisknutím tlačítka. Protože je tato rukojeť 
napájena bateriemi, eliminuje potřebu instalace nízkonapěťového vodiče. 
Baterie (1 x baterie 23A 12V) je umístěna v zásuvce přihrádky pod inteligentní 
rukojetí.

Obr. 17 Přihrádka na baterii rukojeti se základní bezdrátovou technologií

Pro normální používání (zhruba 1 hodina používání systému týdně) má baterie 
životnost přibližně 24 měsíců.

recyklace
Likvidujte prosím baterie v souladu s vládními směrnicemi platnými ve 
vaší oblasti. Ohledně umístění sběrných míst kontaktujte orgány územní 
samosprávy.
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12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
VŠEOBECN
Selhání sací jednotky může být způsobeno:
•  Neodpovídající úrovní napětí v rozvodné síti. Požadovaný interval od 220–240V. (Zajistěte, aby úroveň napětí odpovídala elektrickým požadavkům sací 

jednotky);
•  Chybnou funkcí motoru nebo řídicí jednotky.

Jednoduché kontroly vám často mohou pomoci zjistit, proč je vaše sací jednotka nefunkční. Nabízíme vám možnost ověřit si následující, než zavoláte servisního 
technika.

Situace SyStém Ověření

CHYBÍ 
NAPÁJENÍ

Nízkonapěťové 
nebo základní 
bezdrátové 
technologie

Zkontrolujte, zda je síťový přívod sací jednotky zapojený přímo do elektrické zásuvky;

Sací jednotka je vybavena mini přerušovačem (tlačítko na boku opláštění motoru), který chrání motor proti přetížení. 
Pro resetování mini přerušovače jednoduše stiskněte tlačítko. Pokud napájení znovu vypadne, zavolejte do nejbližšího 
servisního centra;

Pomocí šroubováku s pryžovou rukojetí se dotkněte obou pinů (kontaktů) nízkonapěťových svorek (zkratujte 2 piny) 
na boku opláštění motoru. Pokud se sací jednotka spustí, problém je v základním bezdrátovém systému nebo v 
nízkonapěťovém vedení (instalovaném podél potrubí).

Pak byste měli kontrolou každé zásuvky prověřit, zda je 24 V obvod řádně připojený. Otevřete kryt zásuvky, dotkněte se 
malých kontaktů hlavou kovových kleští s pryžovými rukojeti, mincí, nebo jednoduše vysavačovou hadicí. To přivede 
energii a spustí motor. Opakujte pro každou vysavačovou zásuvku;

POZNÁMKA
 » Jsou-li vysavačové zásuvky funkční a pružná hadice disponuje rukojetí s nízkonapěťovou technologií, může být 

porucha v odpojovacím přepínači hadice nebo v hadici samotné;

Dvoucestná 
bezdrátová 
technologie

Začněte kontrolou připojení elektrického kabelu a tím, zda má elektrická zásuvka odpovídající napětí. Červená a zelená 
LED na řídicím modulu by měly trvale indikovat ON. Měli byste být schopni spustit motor stisknutím tlačítka Zap/Vyp  

 na řídicím modulu.. Pokud se tak stane, přejděte k bodu 2, jinak pokračujte na bod 1:
1� Jsou-li jedna nebo obě LED zhasnuté, problém pravděpodobněji přichází ze sací jednotky nebo řídicího modulu 

samotného:
•  Je-li zhasnutá červená LED, musí být řídicí modul spárován s rukojetí, viz část 6;
•  Je-li zhasnutá zelená LED, musí být řídicí modul zkalibrován, předejte jej do servisního centra na kalibraci;
•  Nesvítí-li obě LED, zkuste překlenutí řídicí jednotky spojením obou elektrických kabelů dohromady:

•  Sací jednotka by se měla okamžitě spustit. Pokud se tak stane, problém je v řídicím modulu; jeho funkčnost by 
se měla ověřit v servisním centru.

•  Pokud stále nelze spustit, jsou vadné elektrické kabely nebo sací jednotka.
2� Neukazuje-li nic LCD, vyměňte baterie, jinak odneste přístroj do servisního centra:
•  Zkontrolujte chybová hlášení na rukojeti;
•  Ukazuje-li LCD normální hlášení jako (system ok, motor speed...), avšak sací jednotka je stále vypnutá, vypněte a 

znovu zapněte rukojeť.

Obecně Zkontrolujte přerušovač na vašem panelu elektrických obvodů;

SNÍŽENÝ SACÍ 
VÝKON

Nízkonapěťové 
nebo základní 
bezdrátové 
technologie

Pružná hadice může být ucpaná. Nemůžete-li ji uvolnit, zkuste připojit opačný konec hadice do stěnové zásuvky; 
dotkněte se kontaktů umístěných uvnitř zásuvky tyčí hadice pro spuštění sací jednotky;

POZNÁMKA
 » Obalte zásuvku rukama nebo dostatečně velkým kusem tkaniny (jako utěrka) pro dosažení maximálního sání 

pro uvolnění hadice;

Dvoucestná 
bezdrátová 
technologie

Inteligentní rukojeť vás bude informovat o snížení sacího výkonu nepocházejícím z přímé změny v rychlosti motoru: 
Slabý průtok vzduchu;

Zkontrolujte, že nedošlo k nezaviněné změně rychlosti motoru použitím inteligentní hadice při vysávání;

Obecně Zkontrolujte, zda nepotřebuje prachová nádoba / jednorázový filtrační sáček / permanentní filtr vyprázdnit / vyčistit;

Ověřte, že je nádoba řádně připnutá k opláštění motoru a že je těsnění připevněné okolo ní v dobrém stavu;

Ujistěte se, že je těsnění na krytu každé zásuvky řádně vložené;

Jsou-li v určitých oblastech vidět trubky: zkontrolujte, zda jsou fitinky dobře přilepené a že nedochází k únikům vzduchu;

Jsou-li trubky přicpané ve zdech, nebo podlahách je možné určit, kde je blokované místo spuštěním z nejvzdálenější 
zásuvky od centrálního vysavače. Vložte hedvábný papír a zkontrolujte, zda dojde až do prachové nádoby.  Opakujte toto 
u každé zásuvky. Raději volejte autorizovaný servis, nebo dodavatele systému.
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ZÁKLADNÍ SYSTÉMY BEZDRÁTOVÉ A NÍZKONAPĚŤOVÉ TECHNOLOGIE
průvodce iNterpretací led 
Všechny sací jednotky Husky s interním řídicím modulem (flex, cyklon, whisper 2) jsou dodávány s vysvětlujícím 
štítkem uvnitř opláštění na modulu nebo vedle řídicího modulu.

PRŮVODCE OBJASNĚNÍM HLÁŠENÍ SYSTÉMU DVOUCESTNÉ BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE

Hlášení vySvětlení

System OK Systém je aktivní a řádně funguje. Indikuje také úspěšné spárování bezdrátové rukojeti se systémem.

Motor Speed Indikuje úroveň sání. Navrhujeme používat pomalejší nastavení motoru při vysávání jemných materiálů nebo při použití 
příslušenství, které má při vysoké úrovni sání tendenci omezení schopnosti pohybu.

System Off Oznamuje, že byl systém vypnut.

Battery Low / Change 
Battery

Baterie bezdrátové rukojeti je třeba vyměnit.

Upcoming Service Sací jednotka byla používána 480 hodin a brzy bude potřeba provést její údržbu

Service Required Po 500 hodinách používání se sací jednotka zastaví. Musí podstoupit servis provedený kvalifikovaným technikem.

Check System Rukojeť hlásí problém se systémem, pro podrobné vysvětlení viz následující hlášení.

Over Temp Vysoká teplota snímaná v motoru může být důsledkem zablokované zásuvky, zaneseného filtru, naplnění jednorázového sáčku 
nebo naplnění nádoby. Na rukojeti budou rotovat následující hlášení na pomoc pro vyřešení tohoto problému: Change bag, 
Empty canister, Clean Filter, Check hose.

Poor airflow Slabý průtok vzduchu může být důsledkem zablokované zásuvky, zaneseného filtru, naplnění jednorázového sáčku nebo 
naplnění nádoby. Na rukojeti budou rotovat následující hlášení na pomoc pro vyřešení tohoto problému: Change bag, Empty 
canister, Clean Filter, Check hose.

Check Motor Motor sací jednotky vykazuje elektrický nebo mechanický problém. Měli byste jej co nejdříve nechat prohlédnout 
kvalifikovaným technikem kvůli zamezení dalšímu poškození sací jednotky.

System Error Chyba systému může nastat, JESTLIŽE:

- Sací jednotka není zapojena do zásuvky;

- Bezdrátová rukojeť je příliš daleko od řídicího modulu a nepřijímá signál; v tomto případě doporučujeme nasazení repeateru;

- Systém nebyl řádně nastaven a doporučuje se řídit se postupem v části 6 této příručky pro opakované spárování rukojeti s 
modulem;

- Toto může také nastat, pokud nebylo přijato nápravné opatření týkající se údržby sací jednotky.

Obr. 18 Průvodce interpretací LED
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13. SERVIS A ODPOVĚDNOST
Náš závazek: uspokojit vaše potřeby
Ve snaze vždy poskytnout zákazníkovi co nejlepší produkty vítáme připomínky a návrhy od našich zákazníků z celého světa. Chceme vytvořit pevný závazek 
poskytovat našim zákazníkům produkty, které jsou vždy nejvyšší kvality a které splňují nebo překračují jejich očekávání. 

Máte-li tedy jakékoliv připomínky nebo návrhy týkající se našich výrobků nebo distributorů, prosím kontaktujte nás.

Pro jakékoliv dotazy:

Napište e-mail: info@newag.cz
Pošlete nám svoji připomínku: Newag spol. s r. o.

Vestecká 104, 252 41

Zlatníky - Hodkovice, Praha západ

www.newag.cz

Kontaktujte vašeho místního distributora:

Místního distributora

Připojte vizitku distributora pro pohodlný odkaz

Můžete také navštívit naši webovou 
stránku a prohlédnout si všechny 
naše produkty nebo pro vyhledání 
místního distributora na:

nuera-air.com

14. POKYNY PRO RECYKLACI
Staré spotřebiče obsahují hodnotné materiály, které lze recyklovat.

NELIKVIDUJTE takové spotřebiče s domácími odpady, nýbrž prostřednictvím příslušných sběrných míst.


