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Autovysavač na suché i mokré vysávání  

HP 20285 

      
 

 

Obj. č.: 75 32 14 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup autovysavače HP 20285.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Účel použití 
Výrobek je určen k vysávání nečistot v osobních automobilech s 12 V palubním systémem.                           
Spotřebič je napájen pomocí kabelu s koncovkou do autozásuvky. 

Rozsah dodávky 
• Autovysavač 
• Nástavce na sací hubici 
• Návod k obsluze 

 

Před prvním použitím 
 

Ujistěte se, o přítomnosti třech upevňovacích svorek a o jejich správném zajištění.  
Tyto svorky spojují funkční část vysavače s odpadní nádobkou.  
Zasuňte konec hadice bez manžety do vstupního otvoru.   
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Obsluha 
 

Připojte zástrčku napájecího kabelu do autozásuvky 12 V. Vysavač zapněte (přepínač je umístěn  
na horní straně výrobku). 
Po použití uvolněte svorky a vyprázdněte odpadní nádobku. 
Pro zlepšení sacího výkonu po každém vysávání vyčistěte, společně s vyprázdněním nádobky,  
i filtr od prachu a nečistot. 
Po použití odpojte spotřebič od napájení. 
Pro účinnější vysávání zaschlých nečistot použijte kartáčový nástavec na sací hubici. 
Štěrbinový nástavec naopak použijte pro vysávání na špatně přístupných místech. 
Tento vysavač lze použít i pro vysávání tekutin z různých povrchů. 
Ihned po použití veškeré tekutiny vylejte z odpadní nádobky. 
 

Vyprázdnění filtra čního sáčku 
 

Vyšroubujte 3 šrouby rozmístěné kolem filtračního sáčku a odstraňte krycí desku. 
Vyjměte filtrační sáček. 
Vyčistěte filtr vraťte jej na své místo. 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do autovysavače. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 
 

 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a součásti výrobku. 

 
Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Technické údaje 
 

Napájecí napětí:  12 V 
Příkon:  90 W 
Max. otáčky:  12500 ot./min. 
Max. proudový odběr:  10 A 
Délka kabelu:  4,5 m 
Délka hadice:   1 m 
                                                         
 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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