
  



 

 

 

 

 

 
Specialista na kompaktní centrální vysavače 

 

 

Příručka pro instalaci a obsluhu   
 

Model: Condovac 
IVD 660-F 

Instalace se zapuštěním 
do stěny a montážním 

rámem 

 
 

 

 

  

Model: Condovac  
IVD 660-H 

Montáž na stěnu 
s bočními panely 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Důležité! Pro prodloužení životnosti vysavačového motoru je velmi důležité chránit 

motor před nečistotami, které vysáváte. 
 

Sáček na prach vždy řádně připevněte a filtr pod pytlem musí být ve správné poloze, 
viz strana 10. 
 

 

 



Důležité bezpečnostní pokyny 
Varování:  Aby bylo sníženo riziko elektrického úrazu, nepoužívejte produkt ve vlhkých prostorech. 

 
1. Pokud zařízení nepoužíváte a vždy před prováděním 

servisu jej odpojte od elektrické zásuvky. 

2. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorech 

3. Nikdy nepoužívejte tento vysavač bez prachového sáčku a 

bez řádně instalovaných filtrů. 

4. Při použití zařízení dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná 

zvýšená pozornost. Nedovolte, aby bylo zařízení používáno 

jako hračka. 

5. Používejte toto zařízení pouze k určenému účelu, jak je 

popsáno v této příručce. Používejte pouze příslušenství 

doporučené výrobcem a příslušný sáček na prach. 

6.  Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem ani s 

poškozenou zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak by 

měl, spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, 

odevzdejte vysavač společnosti Newag nebo autorizovanému 

servisnímu zástupci, který provede kontrolu a opravu. 

7.  Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte 

zařízení se zablokovanými otvory; Uchovávejte zařízení bez 

prachu, chlupů, vlasů a jiných materiálů, které mohou snížit 

průtok vzduchu. Pokud se sekundární filtr znečistí, 

opláchněte jej teplou vodou nebo jej nahraďte novým 

filtrem. Před použitím musí být filtr zcela suchý. 

8. Nikdy do žádného otvoru nesahejte ani nevkládejte žádné 
předměty. 

9. Před odpojením zařízení vypněte všechny ovládací prvky. 

10. Nepokoušejte se přenášet zařízení za jeho kabel, 

nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte dvířka tzv. za 

šňůru ani neveďte kabel kolem ostrých hran či rohů. 

Nešlapejte na kabel resp. šňůru. Udržujte šňůru resp. kabel 

mimo dosah vyhřívaných ploch. 

 
11. Neodpojujte kabel tahem přímo za kabel. Chcete-li odpojit 

kabel, uchopte zástrčku, nikoli kabel. 

12. Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo 

všechny otvory a všechny pohyblivé části zařízení. 

13. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, 

zápalky nebo horký popel. 

14. Při čištění a vysávání na schodech dbejte zvýšené opatrnosti. 

15. Při manipulaci se zástrčkou nebo zařízením nemějte mokré ruce. 

16. Nevysávejte hořlavé ani vznětlivé kapaliny, jako je např. 

benzín, ani nepoužívejte zařízení v místech, kde by 

mohly být hořlavé látky přítomny. 

17. Nepokládejte na vysavač žádné předměty. Udržujte prostor 

čistý. 

18. Nestoupejte na hadici ani násilně netahejte za hadici. 

19. Nevysávejte velké předměty, například odpadní papír 

nebo hadříky, které by mohly ucpat hadici. 

20. Neinstalujte tento vysavač v prostorách vystavených 

vysokým teplotám. 

21. Tento vysavač instalujte na suchém místě. 

22. Nepokoušejte se vysavač opravit vlastními silami. Zařízení je 

utěsněno a nelze je otevřít bez poškození zařízení. Ohledně 

servisu se prosím obracejte na místní autorizované servisní 

středisko nebo na útvar péče o zákazníky společnosti Newag. 

23. Žluté vodiče ukončené na zadní straně vysavače jsou ovládací 

12V okruh pro spínání vysavače z jednotlivých vysavačových 

zásuvek. Nikdy na tyto vodiče nepřipojujte jiný zdroj napětí! 

Pouze spouští vysavač při jejich krátkém spojení, nebo 

propojení přes zásuvku či automatickou lopatku na smetí. 

24. Používejte vždy originální papírové sáčky Y20-3 a měňte je 

včas, aby nedocházelo k jejich přeplnění! 

 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI 

 

Při použití elektrického vysavače je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: Před použitím 
tohoto vysavače si pečlivě přečtěte všechny pokyny. 

ZÁRUKA 
Společnost Newag spol. s r.o., jako výhradní dovozce vysavačů Condovac 660 opraví výkonovou jednotku novými nebo repasovanými 
díly bezplatně po dobu 24 měsíců. Zboží zakoupené přes eshop bude opraveno bezplatně v zákonné lhůtě na adrese sídla společnosti, 
kam musí být doručeno na náklady zákazníka. Pokud byl vysavač nainstalován odbornou autorizovanou firmou, provede tato firma 
servisní zásah na místě u záručních oprav zdarma. Firma Newag spol. s r.o. neposkytujeme žádné peněžní náhrady ani vratky. Ze 
záruky jsou vyloučeny následující položky, které jsou považovány jako spotřební materiál: Jednorázové prachové sáčky Y20, ostatní 
použité filtry a uhlíky motoru.  
Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího. Před poskytnutím záručního plnění bude vyžadován doklad o koupi, záruční 
list, faktura, nebo jiný průkazný doklad o datu nákupu. 
Tato záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo dílenského provedení, ke kterým dochází při běžném 
používání, a nepokrývá škody vzniklé při přepravě nebo vady, které jsou způsobeny produkty, které nebyly dodány společností Newag 
spol. s r.o., nebo její prodejní sítí, nebo poruchami, které vznikly v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, zanedbávání, 
nesprávného zacházení, nesprávného použití, změny, modifikace nebo komerčním použitím v zařízeních, jako jsou hotely, kanceláře, 
restaurace nebo pronájmem produktu, nebo v důsledku servisu poskytnutého jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem,  a 
dále se záruka nevztahuje na škody, které lze přičíst působení vyšší moci. 

Neexistují žádné výslovné záruky kromě výše uvedených. 

LIMITY A VYLOUČENÍ: 
SPOLEČNOST NEWAG NEODPOVÍDÁ ZA NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU 
NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY. VŠECHNY VYJADŘENÉ A IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VČETNĚ 
ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE ZVLÁŠTNÍMU ÚČELU, JSOU OMEZENY NA VÝŠE STANOVENOU ZÁRUČNÍ 
DOBU. 
Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo omezení délky trvání implikované záruky, 
takže výše uvedená vyloučení nebo omezení se na Vás nemusí vztahovat. Tato záruka Vám poskytuje specifická zákonná práva, která 
se liší stát od státu. Pokud se během záruční doby nebo po záruční době objeví problém s tímto výrobkem, můžete se obrátit na Vašeho 
prodejce nebo na naše servisní středisko. Pokud problém nebude vyřešen k Vaší spokojenosti, napište do střediska služeb zákazníkům 
na adresu naší společnosti. 

 



 

230 V, 6,5 A,  50/60 Hz,  660 vzduchových Wattů, hmotnost 5kg 

Seznam dílů: 
Model  IVD660-F MODEL IVD660-H 
Montážní rám č. K-358 pro dřevěný rošt z hranolů 2x4 palce, rozteč hranolů 16”  Kovový závěs pro vysavač + šrouby 

6 šroubů pro instalování rámu Levý a pravý boční panel 
Oba modely obsahují: 1 redukční fitinku č. P-51 pro připojení k potrubnímu systému 

 
 Zařízení připojte k samostatně jištěnému elektrickému obvodu. 

Upozornění: Abyste se vyhnuli možnému úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je hlavní vypínač  

nebo jistič vypnutý.  
 

Model 660-H  Instalace na povrch stěny 
s připojeným napájecím kabelem. 

Máte 2 možnosti instalace: 
a) Samostatný vysavač, bez instalovaných trubek; použijte s černou přírubou č. K-382 a s horní deskou č. K-357, viz strana 7. 

b) Instalace s existujícím nebo novým potrubním připojením; použijte černou přírubovou armaturu č. K-382, horní 
desku s otvorem pro trubky č. K-355 a reduktor č. P-51. 

1. Pro vyjmutí dvířek z vysavače položte ruku na zaoblený držák v horní části dvířek a zatáhněte směrem k sobě. Chcete-li 
dvířka opět nainstalovat, otevřete kryt ventilu, vyrovnejte otvor s otvorem v sáčku na prach a zatlačte dvířka přímo dovnitř. 

2. Umístěte a namontujte montážní ocelovou konzolu pro vysavač v pohodlné výšce na zeď a do blízkosti zásuvky 240V tak, 
aby mohl být napájecí kabel zapojen přímo do zásuvky. 

K PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DO ZÁSUVKY NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL. 

Instalace při variantě a): 

3. Zavěste vysavač na montážní konzolu. Ujistěte se, že jsou žluté nízkonapěťové vodiče v drážce na zadní straně vysavače. 
Používají se pouze pro dálkové spínání z vysavačových zásuvek 

4. Na O-kroužek na černé přírubové armatuře K-382 naneste mazivo, jako je např. vazelína. 
Uchopte fitinku a vložte ji stranou s O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory. Zajistěte čtyřmi dodanými šrouby. 
(Viz strana 5) 

5. Uchopte horní desku K-357 a přiložte ji k horní části vysavače, namontujte 2 boční panely, které drží horní desku na místě. 
Utáhněte šrouby uvnitř vysavačové komory. 
 

Instalace při variantě b): 
7. Na O-kroužek na černé přírubové armatuře K-382 naneste mazivo, jako je např. vazelína. 

Uchopte fitinku a vložte ji stranou s O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory. Zajistěte 
čtyřmi dodanými šrouby. (Viz strana 5) 

8. Uchopte horní desku K-355 a položte ji na horní část vysavače, protáhněte nízkonapěťové vodiče skrz malý otvor v 
desce. Namontujte 2 boční panely, které drží horní desku na místě. 

Všimnete si 3 háčků na horní zadní straně a 1 háčku v dolní části na každé straně vysavače. Panely 
se připevňují k háčkům a přehnou směrem dopředu. 
Utáhněte 4 šrouby v komoře vysavače, dvakrát zkontrolujte, zda jsou 4 háčky připojeny k panelům. 

6. Zavěste vysavač na namontovaný ocelový držák. Ujistěte se, že jsou žluté nízkonapěťové vodiče v drážce na zadní 
straně vysavače. 

6. Uchopte reduktor P-51 a položte jej na O-kroužek. K redukci přidejte potrubní spojku. 
Spojovací trubku přiveďte od stropu nebo ze stěny rovně v souladu s redukční / trubkovou spojkou. 
Mezi trubkou a spojkou potřebujete prostor o velikosti 1,9cm pro pozdější zvednutí a vysunutí 
vysavače z kovového závěsu. 

7A. Pokud je dodáno, aplikujte mazivo na dva O-kroužky v šoupátku potrubí č. K-395. Nasuňte šoupátko do trubky 
přicházející ze stropu. O-kroužek nejblíže k jednomu konci šoupátka by měl směřovat dolů. 
Vyrovnejte trubku se spojkou a posuňte šoupátko na spojku. Viz strana 8. 

7B. 

8. Namontujte prachový sáček a motorový filtr. Namontujte kryt dvířek. 
9. Připojte kabel do zásuvky. Pouze s otevřeným krytem užitkového vysávacího otvoru a otestujte vysavač pomocí spínače 

On/Off. 
 
 
 
 
 
 



MODEL 660-FC, instalace zapuštěná do stěny,  
instalace do stěny a připojení dodaným elektrickým kabelem (volným přívodem s vidlicí) 

Poznámka: Hranoly roštu, nebo sádrokartonových profilů mají mít rozteč 41cm nebo vzdálenost mezi hranoly (profily) 36,8 cm. 
Pokud jsou hranoly dále od sebe, nechejte tesaře nainstalovat další hranol nebo připevněte pouze jednu 
stranu vysavače k hranolu a nechte druhou stranu volně, technik instalující vysavač ji později ukotví do 
suché stěny. 
Síťová zásuvka 240V musí být v dosahu elektrického kabelu vysavače. 

Instalace vysavače do roštu s hranoly 5 x 10cm u stěny bez instalované sádrokartonové desky: 
1. Použijte velký montážní rám a zasuňte jej mezi dva hranoly stěnového roštu. Nastavte výšku tak, aby měl 

zákazník pohodlný přístup k vysavači. Horizontální otvor v rámu by měl být při instalaci ve spodní částí. 
2. K připevnění rámu použijte osm dodaných upevňovacích vrutů. 
3. Bílá redukce (dodaná) pro Váš potrubní systém přivedený ze stropu. 
4. Naveďte redukci do klece na horní části rámu. Otočte reduktor tak, aby nemohl být vytažen směrem nahoru. V 

této poloze přilepte potrubí k redukci. 
5. Vytáhněte nízkonapěťové vodiče z potrubí do středu rámu. Kabely sviňte nebo je zasuňte za hranoly roštu tak,  

aby je sádrokartonář nemohl omylem přeříznout, až bude odstraňovat sádrokartonovou desku ze středu rámu. 

Po instalaci sádrokartonu vyřízněte střed desky z rámu: 
6. Pro vyjmutí dvířek z vysavače položte ruku na zaoblený držák v horní části dvířek a zatáhněte směrem k sobě. 

Uvidíte čtyři hlavy šroubů v rozích s upínacími bloky mimo skříň, přímo za šrouby. 
7. Najděte vodiče nízkého napětí uvnitř stěny. Připojte je ke žlutým vodičům pomocí šroubových svorek, (tzv. 

čokolády) v zadní části vysavače. Ujistěte se, že jsou žluté nízkonapěťové vodiče v drážce na zadní straně 
vysavače. Připevněte vodiče do dvou malých držáků vodičů na horní zadní straně, vpravo. Tím se zabrání pádu 
vodičů za vysavač. Mezi zadní stranou sádrokartonové desky a zadní stranou vysavače bude pouze 1,5 mm  
prostoru. 

8. Podržte vysavač paralelně s otvorem rámu a zasuňte jej do otvoru. 
9. Utáhněte čtyři šrouby. Budou fixovat zadní stranu rámu.  

Neutahovat nadměrnou silou! Nepoužívejte silné aku utahovačky či 
šroubováky! 

10. Na O-kroužek na černé přírubové armatuře aplikujte mazivo, jako je vazelína, č. K-382. 
Uchopte fitinku a vložte ji stranou s O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory směrem k trubce. 
POZNÁMKA: Může se stát, že budete muset fitinku trochu posunout, abyste vycentrovali potrubí / redukci ve zdi. 

11. Připevněte fitinku čtyřmi šrouby č. 8. 
12. Namontujte prachový sáček a motorový filtr. Znovu nasaďte dvířka otevřením krytu ventilu, dívejte se přímo skrz 

otvor a vyrovnejte jej s otvorem pro sáček na prach. Poté zatlačte dvířka na místo. 
13. Připojte kabel do zásuvky. Pouze s otevřeným krytem ventilu (vysavačového otvoru - pozn. překl.) otestujte 

vysavač pomocí spínače On/Off na pravé dolní straně. Všimněte si prosím, že všechny vysavačové ventily 
(vysavačové otvory - pozn. překl.) v domě jsou uzavřeny. 

 
MODEL 660-FR, instalace zapuštěná do stěny s pevným přívodem 

Instalace do nové budovy, nebo rekonstrukce. Instalace do stěny s použitím pevného přívodu dle normy. 

Elektrikář musí instalovat spojovací krabici s napájecím kabelem od samostatného jističe 16A/240V B, cca 10cm pod rám a 
proti hranolu. 

3. VYPNĚTE NAPÁJECÍ VEDENÍ POMOCÍ URČENÉHO JISTIČE. 
4. Kabel Romex 14“ dosahuje do vzdálenosti 45 cm od dna vysavače. 
5. Opatrně zasuňte vysavač se spodní částí a kabelem nejprve do otvoru rámu a zatlačte kabel směrem dolů do otvoru 

spojovací krabice. 
Nyní vytáhněte spodní část vysavače, dokud kabel nenarazí uvnitř na rám vysavače. 
Nakloňte horní část směrem k rámu a paralelně ji zasuňte. POZNÁMKA: Svorky na pravé straně musí být zvednuty nahoru. 

6. Utáhněte čtyři šrouby v komoře vysavače. Budou fixovat zadní stranu rámu.  
Neutahovat nadměrnou silou! Nepoužívejte silné aku utahovačky! 

7. Na O-kroužek na černé spojce, K-382, naneste mazivo, jako je vazelína. Uchopte fitinku a vložte ji stranou s 
O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory směrem k potrubního systému. 
POZNÁMKA: Může se stát, že budete muset fitinku trochu posunout, abyste vycentrovali redukci / trubku ve zdi. 

8. Připevněte fitinku čtyřmi šrouby č. 8. 
9. Namontujte prachový sáček a motorový filtr. Znovu instalujte dvířka. 
10. Elektrikář musí připojit vodiče Romex do svorkovnice. 
11. Pouze při otevřeném krytu přístroje otestujte vysavač pomocí spínače On/Off na pravé dolní 

straně. Prosíme UVĚDOMTE SI, že všechny vysavačové ventily (otvory) v domě jsou uzavřeny. 



 

MODEL 660-FC, instalace zapuštěná do stěny s napájecím kabelem 
SAMOSTATNÁ instalace do existující suché stěny s roštem s hranoly 5x10cm, nebo se 
sádrokartónovými profily (minimální tloušťka stěny pro přichycení je 2,2cm, při menší tloušťce profilu 
je nutné pro přichycení vysavače toto vypodložit sadou NEW-024), bez připojení potrubí s volným 
přívodem s vidlicí.  

 
Použijte 2 překližkové pásky 1cm x 4cm x 56cm s oboustrannou lepicí páskou. 

Pokud nemáte rámeček pro instalaci č. K385 jako šablonu pro zakreslení výřezu, použijte rozměry dle výkresu. 
Také potřebujete novou blokovanou sací fitinku č. K-383, viz níže. 

1) Najděte hranu stěnového roštu v blízkosti 240 V zásuvky. 

2) Od hrany odměřte 4cm směrem do dutiny ve stěně. Skutečný rozměr hranolu se může lišit, nikdy si 
nemůžete být jisti, že je hranol uvnitř starší stěny rovný. V Českých podmínkách si zjistěte jaké 
kovové profily v sádrokartonové stěně byly použity. Vysavač lze též velmi snadno podle šablony 
zaříznout do stěny šatní skříně. 

3) Použijte vodováhu pro vyznačení vertikální čáry na hraně, přibližně dle výšky vysavače. 

4) Uchopte rám č. K-385 a přiložte vnitřek rámu k vyznačené vertikální čáře. Možná to bude 
vyžadovat spolupráci 2 osob.  

5) Označte vnitřek rámu resp. část, která má být vyříznuta. 

6) Opatrně vyřízněte otvor pro vysavač. Jeho šířka by měla činit 23,5cm a výška 46cm. 

7) Vezměte jeden z pásů z překližky a připevněte jej dvojitou lepicí pásku na dřevo. 

8) Opatrně připevněte proužek k okraji otvoru suché stěny --- netlačte na stěnový hranol. 

9) Nyní nainstalujte druhý proužek na druhou stranu otvoru, přímo na okraj suché stěny. Otvor musí 
být 23,5 cm široký, a to na spodní a horní straně otvoru. 

10) Srovnejte a vyhlaďte spodní okraj suché stěny, vysavač k němu bude doléhat. 

11) Instalujte fitinku č. K-383: 

Nejprve namontujte 2 šrouby do zadní části horní vakuové komory, proveďte jen několik málo otáček 
šrouby. Nasuňte fitinku pod hlavy šroubů a utáhněte šrouby, nyní namontujte 2 další šrouby. 

12) Zasuňte vysavač do otvoru a utáhněte 4 šrouby ve 4 rozích vysavačové komory. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 JAK OBSLUHOVAT VÁŠ MODEL: IVD-660 
 

Tento spotřebič je vybaven tepelnou ochranou s automatickým resetem, které chrání motor před přehřátím v 

důsledku zablokování vysávacích nástavců nebo hadice. V případě, že tepelná ochrana vypne kvůli přehřátí 

motoru, proveďte následující. Vypněte přístroj a odpojte jej od zásuvky ve stěně (nutné k resetování tepelné 

ochrany). Zkontrolujte a odstraňte případné ucpání trubek. Nechte spotřebič vychladnout, poté jej znovu zapojte 

do zásuvky a pokračujte v používání. 

Prosíme, vezměte v úvahu následující: Normálně je centrální vysavač spouštěn vysávacími otvory, které se 

nacházejí ve stěnách domu. Se zařízením INTERVAC můžete používat také vysávací zásuvku ve dvířkách 

zařízení a spínač On/Off například pro čištění Vaší garáže nebo vozidla. 

 
A: Důležité! 

 Nezapínejte spínač na vysavači bez připojení vysávací hadice nebo bez otevření ventilu. 
 

Spínač On/Off použijte pouze s připojenou vysávací hadicí. 

1. Pro spuštění vysavače uveďte spínač do polohy “I”. 

2. Pro vypnutí vysavače uveďte spínač do polohy “O”. 
 

B: Připojení a odpojení hadice k/od VÝKONOVÉ JEDNOTKY. 

1. Zdvihněte kryt přívodního ventilu (vysávacího otvoru) v přední části dvířek. 

2. Zasuňte manžetu hadice a zatočte s ní, aby byla zajištěna. 

3. Pro demontáž otočte hadici a současně ji přitáhněte směrem k sobě. 
 

C:  Jak vyměnit sáček na prach, SÁČEK NA PRACH NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. 

Výměna sáčku: Díl č. Y20, 5-vrstvý textilní sáček pro vysokou filtraci. 

1. Vyjměte dvířka z vysavače zatažením za klenutou rukojeť na dvířkách směrem k sobě. 

2.  Vytáhněte přední držák límce směrem ven a dolů. Viz stránka 9, obrázky č. 6 a 7. Stáhněte 

horní límec (bílý) dolů z potrubí a odstraňte prachový sáček z držáku límce. Uložte držák límce: 
3. Plný sáček zlikvidujte. 

4. Nyní zasuňte zelený přední límec nového sáčku do držáku až do drážky. Viz obrázek č. 1. 

5. S oběma rukama za sáčkem držte bílý horní límec. V úhlu nasuňte límec na malou římsu vzadu 

za trubkou. Viz šipka na obrázcích č. 3 a 4. Zvedněte límec nahoru a co nejvíce jej zasuňte 

směrem nahoru. 
6. Nyní zasuňte držák límce se zeleným límcem do dutiny nahoře, viz strana 9, obr. č. 5, 6 a 7. 

7. Poslední věc, kterou musíte udělat, je posunout přední límec nahoru tak, aby byl ve středu držáku. 
Strana 9, obrázek č. 8. 

 
Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4 

Držák límce (horní hrana prachového sáčku) 

 
 



Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 7                     Obrázek 8 

   

 
D: Pro výměnu znečištěného filtru u motoru použijte výměnný díl č. Y25. 

1. Vyjměte dvířka a prachový sáček. 

2. Sáhněte do spodní části vysavačové komory a 

vytáhněte filtr pro ochranu motoru. 

Všimněte si prosím, že na zadní straně filtru směrem 

doprava je vyříznut poloměr  (půlkruh) ½”. 

Nový filtr musí být vložen s výřezem ½” ve stejné oblasti. 

 Dbejte na to, aby byl filtr zasunut pod svislá žebra! 
 

E: Zavírání dvířek 

1. Vezměte dvířka a otevřete kryt užitkového ventilu. 

2. Zvedněte dvířka rovnoběžně s přední stranou vysavače. Vyrovnejte 

otvor ve dvířkách s otvorem v límci za sáčkem, pak zatlačte dvířka 

oběma rukama na místo. 

3. Před zavřením dvířek zastrčte boky sáčku a sledujte, zda je filtr motoru 

umístěn pod sáčkem na prach, aby se dvířka mohla správně utěsnit. 

 

 
 

Upozornění: Nevysávejte kapaliny, hořící cigarety, horký popel, holicí čepelky (žiletky, 

jehly, hřebíky ani jiné ostré předměty! 

 

Y-20 sáček na prach 
 

 
Y-25 filtr pro motor 

 
Y-50 výfukový filtr 

 

Díl č. Y20-3, obsahuje 3 sáčky na prach, 1 filtr k motoru a 3 
výfukové filtry. 

Výfukový filtr # Y-50 Filtry u motoru Y-
25 

Sáček na prach 
č. Y-20 Výměnná sada, 3 dílná: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud máte jakékoliv dotazy volejte na linku: 800 139 076, nebo pište na email: info@newag.cz 
 

VAROVÁNÍ: Vlastník si musí pečlivě přečíst následující pokyny. Před instalací, seřízením, servisem nebo údržbou je 
třeba si přečíst tuto příručku a porozumět jí.  Neodborné úpravy tohoto produktu mohou být velmi nebezpečné a mohou 

mít za následek zranění osob nebo škody na majetku. Pokyny musí zůstat u zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výhradní dovozce: Newag spol. s r.o.                    

Vestecká 104, 252 41, Zlatníky - Hodkovice 

Telefon: 261 221 528 • bezplatně 800 139 076 

     www.newag.cz  • e-mail:    info@newag.cz 

http://www.newag.cz/
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