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Tento kompaktní,přenosný vysavač s vlastní váhou pouhých 2.2kg byl vyvinut speciálně pro profesionální
využití v muzeích,knihovnách a archivech a v posledních dvou letech je neustále vyvíjen a zlepšován ve
spolupráci s restaurátory.
Díky velmi lehké a roztažné hadici a výběru různých miniaturních sacích trysek jsou tímto vysavačem
dosažitelné i jinak těžce přístupná místa na uměleckých dílech.Praktický popruh pro nošení na rameni stejně
jako šestimetrový přívodní kabel pak umožňují práci na lešení s akčním rádiem osmi metrů.Přístroj se dá využít i
jako ofukovač,má plynulou,elektronickou regulaci sacího,resp.vyfukovacího výkonu a tím se hodí speciálně pro
čistění citlivých objektů.Silný,vysoce výkonný motor(1300W)umožňuje používání Hepa filtrů z lékařské
oblasti;Navíc regulování zásadně snižuje hladinu hluku.Je samozřejmostí,že tento výrobek odpovídá všem
normám VDE,TÜV a CE.
Nový model MUNTZ 555MU-E-HEPA, má ve své výbavě vysoce účinný filtrový systém HEPA,který je speciálně
koncipován pro potřeby restaurování a konzervace.Velmi kvalitní,vícevrstevné papírové filtry opatřené
impregnací proti možnosti růstu plísní,umožňují odfiltrovat prachové částice do velikosti 0.3 mikronů.Navíc má
vysavač i speciální filtr motoru,který odpovídá mezinárodnímu lékařskému standartu HEPA a je schopen
odfiltrovat i ještě jemnější částice,např.azbestu,spor,plísní i virů a bakterií ve velikosti do 0.23 mikronu.
Nebezpečné spojitosti mikroorganismů,spor a plísní s objekty v muzeích,archivech a knihovnách se dosud
věnovalo jen málo pozornosti.
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Technická data
Přípojka do sítě: 220-240V(50-60Hz)
Výkon:1300W plynule regulovatelný
Přívodní kabel:6m
Prachové filtry:viz výše
Objem zásobníku prachu:1.2 litru
Rozměry:délka 315xšířka130xvýška185mm
Váha:2.2kg
Sací hadice:roztažitelná do délky 130cm
Návod k použití
1.Vsuňte sací hadici do otvoru ve vysavači a na druhý konec nasaďte sací trysku dle Vašeho výběru.
2.Potenciometr elektronické kontroly otáček nastavte na červený bod stupnice.Přepnutím černého vypínače do
polohy I zapněte přístroj.Žádaný sací výkon nastavte otáčením potenciometru doprava.
Mějte bezpodmínečně na vědomí,že při velmi nízkém sacím výkonu v „červeném pásmu“ stupnice se může
přístroj používat jen velmi krátkou dobu poněvadž hrozí jeho přehřátí!
Výměna filtrů
1.Vypněte přístroj ze sítě.
2.Uzavírací klapku na spodní straně těla přístroje odklopte směrem dopředu a víko odejměte.
3.Naplněné filtry vyjměte a zlikvidujte.
4.Víko znovu nasaďte a klapku přiklopte směrem dozadu.
5.Motorový filtr HEPA se musí jednou ročně měnit,při intenzivním používání vysavače každých šest měsíců.
Bezpečnostní pokyny
1.Přístroj byl vyvinut pro použití v interiéru.Musí být uchováván na suchém místě.
2.Přístroj musí být okamžitě vypnut,pokud nevykazuje žádný nebo nízký sací výkon.
3.Vysavač se hodí jen pro suché vysávání,nesmí se s ním vysávat nic vlhkého.Rovněž se s tímto vysavačem
nesmí nasávat prach,který by svou povahou mohl způsobit výbuch prachu – např.cement,mouku azbestový
prach.
4.Vysavač není hračkou pro děti,pokud s ním manipulují,pak jedině za dozoru dospělých.
5.Vysavač nesmí být provozován v blízkosti lehce vznětlivých par a tekutin,rovněž nesmí být nasávány horké
nebo hořící objekty,např.cigarety,horký popel nebo sirky.
6.Vytáhněte zástrčku ze zásuvky,pokud opouštíte místnost.Síťový kabel se nesmí používat pro nošení a
posunování vysavače.Nesmí také přicházet do styku s horkými objekty.
7.Používáte-li vysavač jako odfukovač,používejte ochranné brýle.Neodfukujte ostré či špičaté objekty jako jsou
střepy či kovové špony.
8.Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtru.

MUNTZ 555 MU E HEPA SET obsahuje:









Vysavač 555 MU E HEPA
Sadu sedmi mikrotrysek + adaptéry (obj.číslo 5952 100)
Sací hadici
Pevnou plochou sací trysku
Pružnou sací trysku z gumy¨
Sadu náhradních sáčků (obj.číslo 5953 021)
Odsávací hubice s koňskými žíněmi ( obj.číslo 5953 060)
Praktickou tašku pro uložení a přenášení vysavače včetně příslušenství
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Minikartáčky se používají v kombinaci s pružnou sací hubicí obj.číslo
5953 015 – viz následující strana. Dodávají se se čtyřmi různými typy
vlákna/štětin, vlasu. Objednávají se po jednotlivých kusech , vždy základní
obj.číslo 5953 plus trojčíslí zvoleného druhu. Cena všech čtyř variant je
jednotná. Vyobrazení zachycuje verzi se štětinami

5953 040 Mini kartáček z kozího vlasu
5953 045 Mini kartáček z koňských žíní
5953 050 Mini kartáček se štětinami
5953 055 Mini kartáček z nylonového vlákna

180.00
180.00
180.00
180.00

Odsávací hubice je možné připojovat přímo na hadici v základním setu
vysavače. Dodávají se ve dvou variantách s koňskými žíněmi a s kozím
vlasem
5953 060 Hubice s koňskými žíněmi
5953 065 Hubice s kozím vlasem

450.00
450.00

Sada mikrotrysek, kartáčků a štětečků s adapterem na připojení na hadici obsaženou v základním setu
vysavače. Set obsahuje: 1 adapter Ø 17mm + 1 adapter Ø 30mm + 1 miniadapter Ø 10mm + 1 štětec Ø 10mm
+ 1 štětec plošně – oválný Ø 30mm + 1 mikrotryska šikmá 10mm + 1 průžný hadice 100cm
5952 100 Sada mikrotrysek
600.00

5953 025 externí filtr

780.00

5953 021 sada sáčků

420.00

5953 024 Motorový filtr
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5953 015 Flexibilní ,lehce zahnutá sací hubice, délka 32 cm . Hubice je nutná pro upevnění minikartáčků

5953 017 Set prodlužovací hadice 46 – 100cm a vyfukovací / sací hubice 30cm délky

600.00

1.710.00

Servis,dodávky náhradních dílů
Prodejce,tj. ARTPROTECT sro.,Absolonova 73,62400 Brno,poskytuje na dodávaný přístroj záruku 24 měsíců od
data prodeje. Z této záruky jsou vyňaty části,které podléhají běžnému opotřebení (např.sací hubice a
trysky),resp. jejich výměna je nezbytná (sběrné sáčky) a dále veškeré závady,které vzniknou nedodržením
tohoto návodu na použití.
Prodejce zajišťuje záruční a pozáruční servis přímo u výrobce,totéž platí pro dodávky náhradních dílů a opčního
příslušenství
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