
Vysavač pro vysávání suchých a mokrých nečistot

  
Nevada 515 Nevada 629 

Nevada 640
Columbus SW 52 S
Columbus SW 53 S

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 Nevada 629, 640

Stanovený účel použití
Vysavače jsou určeny k účinnému vysávání prachu i tekutin (tzn. neagresivních, nehořlavých 
vodných roztokům, znečištěné vody). Vysoký výkon, robustní konstrukce, nerezové provedení a 
jednoduchá obsluha ve  spojení  s  bohatým příslušenstvím umožňují  rychlý  a  důkladný úklid 
bytů, úřadů, skladů, dílen atd.
Před použitím vysavače se seznamte s tímto návodem k obsluze a dodržujte uvedené 
pokyny. Při vysávání velmi jemných látek (např. omítkové směsi, cement, popel, jemné 
koření, práškové barvy apod.) doporučujeme použít přídavný cyklónový odlučovač, který 
zamezuje ucpávání hlavního filtru a mikrofiltru.

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 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 není určen pro vysávání  hořlavých, výbušných nebo zdraví škodlivých 

materiálů, látek a prachů.
• Při použití nikdy nenechávejte vysavač bez dozoru.
• 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. Síťové kabely udržujte vždy v suchu.

• Při vysávání na sucho musí být vždy vložen polyesterový prachový filtr, který může být 
doplněn o nylonový potah filtru, o papírový filtr na nečistoty (sáček), který se vkládá do 
nádoby, event. o papírový mikrofiltr na motorovém bloku. Pouze při vysávání na mokro - 
tzn. vysávání neagresivních vodných roztoků - není v sestavě vysavače vložen žádný 
filtr.

• Pokud dojde ke snížení sacího výkonu vysavače, zkontrolujte průchodnost sací hadice a 
příslušenství, čistotu sítka na tělese plovákové soustavy a čistotu polyesterového filtru. 
Silné  znečištění  plovákové  soustavy   nebo filtrů  může vést  až  k  úplnému přerušení 
proudění  nasávaného  vzduchu  a  následně  k  tepelné  destrukci  konstrukčních  dílů 
motorové hlavy.

• Před použitím se ujistěte, že je plovák  (X) nepoškozený a plně funkční. Plovák slouží 
k uzavření sání, pokud je nádoba plná nebo dojde-li k náhodnému převrhnutí vysavače.

• Dojde-li k převrhnutí vysavače, doporučujeme stroj postavit do pracovní polohy a poté 
teprve vypnout.
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Návod k obsluze SOTECO Nevada 629, 640

• Objeví-li se na výstupu pěna nebo kapalina, vysavač neprodleně vypněte.
• Tento stroj nesmí být použit pro vysávání tekutin z kontejnerů, van, nádob apod.
• Nepoužívejte agresivní rozpouštědla a čistící prostředky.
• 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.

• Nepoužívejte vysavač v prašném prostředí!
• Nevysávejte popel a hořící nedopalky cigaret.
• Při  provozu  vysavače  může  dojít  vlivem  proudění  vysávaných  nečistot  ke  vzniku 

elektrostatického náboje na sací  trubce nebo sací  hadici.  Elektrostatický náboj,  který 
může vzniknout ve zcela výjimečných případech v závislosti na vlastnostech vysávaných 
nečistot a na vlhkosti vzduchu, se může projevit buď slabým elektrickým úderem nebo 
přeskokem jiskry při doteku se sací trubkou nebo sací hadicí. V případě, že by vznikly 
pochybnosti, že popsaný efekt by mohl být způsoben poruchou el. instalace přístroje je 
třeba provést neprodleně odbornou kontrolu.

• Před demontáží bloku motoru z nádoby vždy odpojte vysavač ze zásuvky. Rovněž tak 
před údržbou, čištěním vysavače a po ukončení práce s přístrojem.

• Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých výbušnin nebo jedovatých látek. Jiskry z 
motoru by mohly způsobit nebezpečné reakce s těmito látkami.

strana 3 / 8



Návod k obsluze SOTECO Nevada 629, 640

Technické parametry
Nevada 515 Nevada 629 Nevada 640

Použití sucho, mokro sucho, mokro sucho, mokro
Příkon motoru 1080 W 2160 W (2x 1080 W) 3240 W (3x 1080 W)
Turbina By-pass By-pass By-pass
Napětí sítě 220/240 V 220/240 V 220/240 V
Sací podtlak 220 mbarů 220 mbarů 220 mbarů
Sací výkon 170 m3/hod 340 m3/hod 510 m3/hod
Objem zásobníku 32 l 78 l 78 l
Hmotnost 9,6 kg 24 kg 28 kg

Rozkres
Popis:
A – Motorová hlava
B – Vypínač
D – Plovák 

zamezuje vniknutí vody do motorové 
hlavy

E – Polyesterový filtr
je určen pro vysávání suchých 
nečistot, při vysávání tekutin se musí 
vyjmout

F – Háčky pro uchycení motorové 
hlavy k nádobě

G – Vstup vysavače
H – Nádoba
L – Sací hadice
M – Trubice
N – Redukce
O – Plastové koleno
P – Kruhový kartáček
Q – Štěrbinová hubice
R – Hubice na sucho
S – Hubice na mokro
T – Hubice na koberce

(volitelné)
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Standardní příslušenství
Obj. číslo Název
00008 Sací hadice 2,7m s koncovkami (L)
06389 Plastové koleno (O)
06387 Prodlužovací trubice (potřeba 2ks) (M)
06295 Kruhový kartáček (P)
06388 Redukce (N)
06384 Hubice na sucho (R)
06385 Hubice na mokro (S)
00003 Štěrbinová hubice (Q)

Volitelné příslušenství
Obj. číslo Název
00082 Hadice pr. 40 mm v metráži, černá

max. délka 20m
00083 Koncovka na hadici - příslušenství
00084 Koncovka na hadici - stroj
20540130 Předřadná hubice na sucho (61 cm)
20540230 Předřadná hubice na mokro (61 cm)
519 Rotující lišta sucho / mokro (61 cm)
02296 Kovová štěrbinová hubice - pochromovaná
a další...
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Filtry na suché sání – Nevada 515
Obj. číslo Název
00507 Příklopka ke koši na filtr

obsažen v základní dodávce
02859 Koš

obsažen v základní dodávce
02860 Polyesterový návlek

obsažen v základní dodávce
00312 Nylonový návlek

není v základní dodávce, návlek se natáhne přes filtrační koš a 
zvyšuje tak jeho životnost

03979 Papírový sáček
není v základní dodávce

Filtry na suché sání – Nevada 629, 640
Obj. číslo Název
00505 Příklopka ke koši na filtr

obsažen v základní dodávce
02833 Koš

obsažen v základní dodávce
02845 Polyesterový návlek

obsažen v základní dodávce
00499 Nylonový návlek

není v základní dodávce, návlek se natáhne přes filtrační koš a 
zvyšuje tak jeho životnost

00500 Bavlněný návlek
není v základní dodávce, návlek se natáhne přes filtrační koš a 
zvyšuje tak jeho životnost

02875 Papírový sáček
není v základní dodávce

02852 Mikrofiltr standardní (175 x 145 x 163 mm)
06061 Mikrofiltr polyester (175 x 145 x 163 mm)
02995 Mikrofiltr HEPA (175 x 145 x 163 mm)
02855 Poklice k mikrofiltru
20624100 Cyklónová nádoba kompletní

určena pro vysávání velmi jemných suchých nečistot
03504 Bavlněný rukávec pro cyklónový odlučovač
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Uvedení do provozu – suché sání
- Filtrační koš vložte do nádoby (obr. 1).
- Motorovou hlavu usaďte na nádobu a zajistěte háčky (obr. 3).
- Sací hadici zasuňte do vstupu vysavače (obr. 4).
- Na druhou stranu hadice nasaďte plastové koleno a něj nasaďte prodlužovací trubice 

(obr. 5).
- Vyberte vhodné příslušenství (obr. 6).
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky a zapněte vysavač (obr. 7).
- Příklad použití štěrbinové hubice (obr. 8).
- Příklad použití kruhového kartáčku (obr. 9).
- Příklad použití hubice na sucho při čištění podlah (obr. 10).
- Pokud používáte papírový sáček, nasaďte jej na vnitřní část vstupu v nádobě vysavače 

(obr. 12).

Uvedení do provozu – vysávání tekutin
- Filtrační koš vyjměte z nádoby (obr. 2).
- Motorovou hlavu usaďte na nádobu a zajistěte háčky (obr. 3).
- Sací hadici zasuňte do vstupu vysavače (obr. 4).
- Na druhou stranu hadice nasaďte plastové koleno a něj nasaďte prodlužovací trubice 

(obr. 5).
- Na prodlužovací nástavec nasaďte hubici na mokro (obr. 6).
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky a zapněte vysavač (obr. 7).
- Příklad použití hubice na mokro při vysávání tekutin (obr. 11).

Použití volitelného příslušenství
- Příklad použití hubice na koberce (obr. 13).
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Prohlášení o shodě

Výrobce: SOTECO S.p.A
via E. Fermi, 2
26022 CASTELVERDE (CR) - ITALY

Výrobek: Nevada 515
Nevada 629
Nevada 640

Vysavač pro vysávání suchých nečistot a tekutin

Výše uvedený výrobce tímto prohlašuje na svou výlučnou zodpovědnost, že zmíněný 
výrobek je na trh uváděn v souladu s následujícími standardy nebo jinými 
normativními dokumenty:

EN 60335 – červen 1988 + modifikace 2, 5, 6, A51, A52, A53, A54, A55
EN 60335-2-2 – září 1988 s modifikací A2 a A52 (listopad 1990)
EN 60335-2-69 - (1994)
EN 60335-2-68 - (1994)
EN 292 část 1 – září 
EN 292 část 2 – září
EN 55014 – 1 (1993) + A1 (1997) + A2 (1999)
EN 61000-3-2 (1995) + A1 (1998) + A2 (1998) + A14 (2001)
EN 61000-3-3 (1995)
EN 61000-3-11 (2000)

a následujícími nařízeními: 73/23/CEE, 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 
93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE

CASTELVERDE, 1st march 2002 Maurizio Cigola
legal representative
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