
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó

I15
FORM NO. 769-08371B 











4

10

16

22

28

34

40

53

60

67

73

46

Česky
(Originální návod k obsluze)

Slovensky
(Originálny návod na obsluhu)

Româneşte
(Instrucţiuni de funcţionare originale)

Slovensko
(Izvirno navodilo za obratovanje)

Hrvatski
(Originalna uputa za rad)

Srpski
(Originalno uputstvo za rad)

Bosanski
(Originalna uputa za rad)

Македонски
(Оригинално упатство за користење)

Русский
(Оригинальная инструкция по эксплуатации)

Български
(Оригинално упътване за експлоатация)

Eesti
(Originaalkasutusjuhend)

Lietuviškai
(Originali naudojimo instrukcija)

Latviešu valodā
(Lietošanas pamācības oriģināls)

79



Slovensko Navodilo za obratovanje

22

Kazalo
Za vašo varnost  . . . . . . . . . . . . . 22
Upravljalnih in prikazovalnih 
elementov  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Navodilo za montažo  . . . . . . . . . 24
Obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vzdrževanje in čiščenje  . . . . . . . 26
Prevažanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Odpravljanje napake  . . . . . . . . . 27

Podatki na tipski ploščici
Vse podatke iz tipske ploščice vaše 
naprave, vnesite v naslednje polje. 
Tipska ploščica se nahaja v bližini 
motorja. 
Ti podatki so zelo pomembni za 
poznejšo identifikacijo pri naročilu 
nadomestnih delov za napravo, 
ter za servisno službo.

Te in druge podatke o stroju boste 
našli v posebni izjavi o skladnosti 
s CE, ki je sestavni del tega navodila 
za strežbo.

Slikovni prikazi

Odprite strani s slikami na začetku 
navodila za strežbo.
Grafični prikazi lahko v podrobnostih 
odstopajo od kupljenega stroja.

Za vašo varnost

Pravilna uporaba naprave
Ta aparat je izključno namenjen za 
uporabo
– kot sesalec listja/pihalo za listje 

na vrtu, okrog hiše in rekreacijskih 
površinah,

– u skladu z opisi in varnostnimi 
navodili podanimi v tem navodilu 
za strežbo.

Vsaka druga uporaba ni namenska.

Nenamenska uporaba stroja ima kot 
posledico neveljavnost garancije in 
zavračanje vsake odgovornosti s strani 
proizvajalca za nastalo škodo. 
Uporabnik je odgovoren za škode 
prizadete tretjim osebam in njihovi 
lastnini.
Uporabljajte napravo le v tistem 
tehničnem stanju, ki ga je proizvajalec 
predpisal in jo dobavil.
Samovoljne spremembe na napravi 
izključujejo jamstvo proizvajalca glede 
škod, ki bi zaradi tega nastale.

Pred začetkom dela, 
preberite vsa navodila
 Skrbno preberite ta navodila. Dobro 

se seznanite s strežbo in uporabo 
naprave.

 Nikoli ne dovolite otrokom in drugim 
osebam, ki teh navodil niso prebrali, 
da to napravo uporabljajo.

 Ne uporabljajte te naprave, če ste 
utrujeni ali bolani ali pod vplivom 
alkohola, mamil ali zdravil.

 Otroci in mladi izpod 16 let, ne 
smejo uporabljati naprave.

 Ta aparat ni namenjen uporabi oseb 
(vključno z otroci) z zmanjšanimi 
fizičnimi, čutilnimi ali umskimi 
zmožnostmi ali osebam 
s pomanjkanjem izkušenj in/ali 
znanja, razen v primeru nadzora 
s strani osebe, ki je odgovorna za 
njihovo varnost ali od katere so 
dobili navodila, kako je treba 
uporabljati aparat.

 Otroci morajo biti pod nadzorstvom, 
da bi se zagotovilo, da se ne bodo 
igrali z aparataom.

 Preverite napravo preden jo 
začnete uporabljati. Zamenjajte 
poškodovane dele. Prepričajte se, 
če so vsi spojni elementi nameščeni 
in pritrjeni. Neupoštevanje teh 
navodil, lahko povzroči poškodbe 
uporabnika in opazovalcev, ter 
poškodbe naprave.

 Vedno se zavedajte nevarnosti 
poškodb glave, rok in nog.

 Odstranite otroke, gledalce in živali 
iz področja v katerem nameravate 
delati. Otroci, opazovalci in živali naj 
bodo oddaljeni v krogu najmanj 
15 m; vedno obstaja nevarnost, da 
opazovalce zadene kakšen odvržen 
predmet. 

Opazovalci morajo nositi zaščito za 
oči. Če se vam nekdo približa, takoj 
izklopite motor.

Med delom
 Na prostem uporabite za napravo 

odobren in ustrezno označen 
priključni kabel, npr. H07RN – 
F 3 x 1,5 mm2 (največ 25 m).

 Priključni vtič in spojno mesto 
s kablom mora biti vodoodporno, 
iz gume ali pa prevlečeno z gumo.

 Pred vsako uporabo preverite, če je 
priključni kabel poškodovan, 
razpokan ali zavozlan.

 Pred vsako uporabo preverite, 
če je poškodovan priključni kabel 
naprave ali vtič. Poškodovan kabel 
dajte nemudoma zamenjati 
v servisni delavnici.
Za to najprej izključite napravo 
in izvlecite priključi vtič z omrežja. 
Uporabite samo priključni kabel, 
ki je v brezhibnem stanju.

 Če se nahajate v zaprtem prostoru 
ali zgradbi, nikoli ne zaženite 
motorja niti ga pustite obratovati. 
Uporabljajte napravo le na prostem.

 Nosite zaščitna očala in zaščito za 
ušesa, ko uporabljate napravo. 
Če se med delom dviga prah, nosite 
masko na obrazu ali masko za 
zaščito pred prahom. Priporočamo 
srajco z dolgimi rokavi.

 Nosite debele, dolge hlače, škornje 
in rokavice.

 Držite lase, oblačilo in rokavice, 
stran od premičnih delov. 
Ohlapno oblačilo, nakit ali dolge 
lase, lahko zagrabijo premični deli. 
Če je potrebno, nosite mrežico 
za lase.

 Uporabljajte to napravo le 
v predvidene namene.

 Ne nagnite se preveč. Bodite vedno 
trdno na tleh in obdržite ravnotežje.

 Ta aparat vedno uporabljajte 
kompletno montiran. 
Uporabljajte aparat le z montirano 
sesalno cevjo/pihalno cevjo in 
sesalno vrečo. Preverite, če je 
sesalna vreča zaprta.

 Nikoli ne prenašajte električne 
naprave tako, da jo držite za kabel.

 Odmaknite priključni kabel naprave 
vedno nazaj, stran od naprave.
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 Pri čiščenju in vzdrževanju kot tudi 
vgraditvi in demontaži pihalne cevi/
sesalne cevi in sesalne vreče, 
izklopite motor in izvlecite vtič 
iz vtičnice.

 Uporabljajte napravo le pri dnevni 
svetlobi ali ob dobri umetni svetlobi.

 Izogibajte se naključnega zagona. 
Ko vklopite napravo, bodite 
pripravljeni na njeno upravljanje. 
Uporabnik in naprava se morata 
nahajati v stabilnem položaju med 
zagonom. Upoštevajte napotke 
za zagon in ustavitev motorja.

 Če zadenete ob tujek ali se 
zapletete v njega, takoj ustavite 
motor in preverite, če je prišlo 
do poškodbe. Pred pregledom 
naprave izvlecite vtič iz stenske 
vtičnice.

 Nikoli ne uporabljajte naprave 
z nepritrjenimi ali poškodovanimi 
deli.

 Med obratovanjem motorja, aparata 
nikoli ne postavite na prašne ali 
umazane površine. 
Nečistoča, trava, listje ipd., 
se lahko vsesajo in povzročijo 
poškodbe ljudi ali aparata.

 V primeru nenavadnih vibracij 
nemudoma izklopite motor in 
izvlecite vtič iz vtičnice. 
Preverite aparat glede poškodb. 
v primeru poškodb, poiščite 
strokovno delavnico.

 Motor ugasnite in izvlecite vtič iz 
vtičnice, preden odstranite zapreke 
ali zamašitve, preden izpraznite 
vrečo ali izvajate dela na napravi, 
kot so npr. pregled, čiščenje, 
prenašanje ali nastavitev.

 Roke, obraz in noge držite stran 
od vseh rotirajočih delov. 
Ne dotikajte se rotorja, dokler se vrti 
in ga ne poskušajte ustaviti.

 Tega aparata nikoli ne uporabljajte 
za razmetavanje kemičnih izdelkov, 
gnojiva ali drugih snovi, ki vsebujejo 
strupene sestavine.

 V sesalno odprtino ne vstavljajte 
ničesar z roko.

 Naprave ne uporabljajte ob slabem 
vremenu, kot npr. ob dežju ali ob 
nevarnosti nevihte.

 Ob delu se izogibajte odprtemu 
ognju, iskrenju in ne kadite.

Uporaba kot pihala
 Aparata nikoli ne usmerjajte proti 

ljudem, domačim živalem ali 
oknom. Pihajte vedno v smeri, kjer 
ni ne ljudi, ne živali, ali občutljivih, 
trdnih površin (npr. okna, stene, 
avtomobili).

Uporaba kot sesalca
 Ta aparat se uporablja za zbiranje 

suhega materiala, kot je listje, trava, 
suhe veje in koščki papirja. 
Ne poskušajte sesati vlažnih 
predmetov ali vode, ker to lahko 
poškoduje aparat. 

 Ne sesajte kovin, kosov stekla itd., 
ker bi se na ta način lahko rotor 
močno poškodoval.

 Ne sesajte vročih predmetov, kot je 
pepel, kosi premoga, cigarete itd. 
Sesalna vreča bi se lahko zažgala.

Ostala varnostna navodila
 Pred začetkom dela odstranite vse 

predmete iz delovnega območja, 
ki bi lahko poškodovali stroj oz. 
povzročili telesne poškodbe ali 
materialno škodo zaradi zalučanja 
predmetov.

 Pred pospravljanjem ali transportom 
stroja najprej počakajte, da se 
motor ohladi. 

 Zaščitite stroj med transportom.
 Skladiščite aparat v suhem, 

zaprtem prostoru, da bi preprečili 
nedovoljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

 Naprave nikoli ne polivajte ali 
brizgajte z vodo ali drugimi 
tekočinami. Aparat naj bo suh, čist 
in brez prahu. Čistite jo po vsaki 
uporabi, upoštevajte navodila glede 
čiščenja in odlaganja.

 Nikoli ne uporabljajte delov, pribora 
ali nastavkov, ki niso odobreni za to 
napravo. Posledice so lahko resne 
poškodbe uporabnika in škode na 
napravi. Razen tega, lahko vaša 
garancija postane neveljavna.

 Zato uporabite samo originalne 
nadomestne dele in originalni pribor 
ali pa nadomestne dele in pribor, 
ki ga dovoljuje izdelovalec naprave.

 Naprave nikoli ne uporabljajte, če je 
stikalo za vklop okvarjeno.

 Dajte, da vsa popravila opravijo 
izključno v strokovni delavnici.

 Shranite to navodilo. Berite ga 
pogosto in ga uporabite pri 
podučevanju drugih uporabnikov. 
Če to napravo nekomu posodite, 
jo posodite skupaj z tem navodilom.

Delovni čas
Upoštevajte nacionalne/komunalne 
pedpise glede časa uporabe (po 
potrebi se pozanimajte pri vaši 
pristojni službi).

Simboli na stroju
To navodilo za strežbo opisuje 
varnostne in mednarodne simbole in 
priktograme, ki so lahko upodobljeni 
na tej napravi. Preberite priročnik za 
uporabnika, da bi se seznanili z vsemi 
varnostnimi navodili, navodili za 
montažo, obratovanje in popravila.

Pozor! 
Pred zagonom 
preberite navodilo 
za strežbo!

Tretje osebe naj se 
območju nevarnosti 
ne približujejo!

Pred začetkom del, 
kot so npr. nastavitev, 
čiščenje, preizkušanje 
itd., napravo izklopite in 
izvlecite vtič iz vtičnice!

Nevarnost poškodb 
zaradi vrtečih se delov!
Noge in roke naj bodo 
v primerni razdalji od 
vrtečih se delov stroja. 

Nosite zaščito za oči 
in ušesa.

Naprave ne uporabljajte 
na dežju.

!
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Način obratovanja 
sesanje

Način obratovanja 
pihanje

Vzdržujte te simbole na aparatu vedno 
v čitljivem stanju.

Simboli v tem navodilu
V tem navodilu so uporabljeni 
naslednji simboli:

Nevarnost
Kaže vam na nevarnosti, ki so 
povezane z opisano aktivnostjo, 
med katero obstaja nevarnost 
za ljudi.

Pozor
Kaže vam na nevarnosti, ki so 
povezane z opisano aktivnostjo, ki 
lahko povzročijo materialne škode.

Opomba
Označuje pomembne informacije in 
nasvete za uporabo.

Navodilo za odstranjevanje 
odpadkov
Morebitne ostanke embalaže, stare 
aparate itd. spravite na otpad v skladu 
z lokalnimi predpisi.

Odslužene naprave 
vsebujejo vredne 
snovi, zato ne 
spadajo v odpadke!

Zato vas prosimo, da se s svojim 
aktivnim deležem pridružite pri 
varovanju virov in narave in to napravo, 
ko ne služi več svojemu namenu, 
oddate na oddajnih mestih za 
recikliranje – če obstajajo.

Upravljalnih in 
prikazovalnih elementov

Pozor. Škode na stroju.
Tu so najprej opisane funkcije 
upravljalnih in prikazovalnih 
elementov. Ne izvajajte še funkcij!
Sliko 1
1 Stikalo za vklop/izklop
2 Priključni vtič
3 Razbremenilna objemka kabla
4 Pritrdilna kljuka zadaj

5 Sesalna vreča
6 Zadrga
7 Vzvod za izbor pihanje/sesanje
8 Pritrdilna kljuka spredaj
9 Transportno kolo (opcionalno)
10 Odprtina za pihanje
11 Sesalna odprtina
12 Sesalna cev/cev za pihanje
13 Ramenski jermen
14 Glavič za držanje
15 Ročaj

Navodilo za montažo

Nevarnost
Nevarnost poškodb zaradi 
nehotenega zagona motorja.
Zaščitite se pred poškodbami. Pred 
začetkov katerihkoli del na stroju:
– Ustavite motor,
– Počakajte, da se vsi gibljivi deli 

popolnoma ustavijo; motor mora 
biti hladen.

– Izvlecite vtič iz vtičnice.

Navodilo za odstranjevanje 
odpadkov

Morebitne ostanke embalaže, stare 
aparate itd. spravite na otpad v skladu 
z lokalnimi predpisi.

Vgraditev in demontaža 
sesalne cevi/cevi za pihanje
Vgraditev
Sliko 2a
1. Vijak na napravi odvijte in ga 

odstranite.
2. Sesalno cev/cev za pihanje (del a) 

potisnite v odprtino ohišja, dokler 
se ne zaskoči.

3. Zopet privijte vijak in ga zategnite, 
vendar ne premočno.

Sliko 2b
1. Odvijte vijak na sesalni cevi/cevi 

za pihanje in ga odstranite.
2. Potisnite sesalno cev/cev za 

pihanje (del b) v sesalno cev/cev 
za pihanje (del a), dokler se ne 
zaskoči.

3. Zopet privijte vijak in ga zategnite, 
vendar ne premočno.

Namestite transportno kolo 
(opcija)
Sliko 2c
1. Odstranite vijak.
2. Potisnite transportno kolo na 

sesalno cev/cev za pihanje 
do konca.

3. Zopet privijte vijak in ga zategnite, 
vendar ne premočno. 
Vendar tako močno, da je trans-
portno kolo trdno pritrjeno na 
sesalni cevi/cevi za pihanje!

Demontaža
 Boste opravili v nasprotnem 

vrstnem redu, kot vgraditev.

Namestitev in demontaža 
sesalne vreče
Vgraditev
Sliko 3
 Sesalno vrečo obesite na pritrdilno 

kljuko (4).
 Adapter sesalne vreče (1) potisnite 

na priključno cev (2) ohišja. 
Adapter pritiskajte, dokler se ne 
bosta zapori (3) na obeh straneh 
pritrdili.

 Sesalno vrečo obesite na zadnjo 
pritrdilno kljuko (5).

Demontaža
Sliko 4
 Odpnite sesalno vrečo z zadnje 

pritrdilne kljuke.
 Na obeh straneh pritisnite zapori (1) 

in snemite sesalno vrečo.
 Odpnite sesalno vrečo s sprednje 

pritrdilne kljuke.

Montaža in nastavitev 
ramenskega jermena
Sliko 5
 Odpnite držalno kljuko (1) in jo 

obesite na pritrdilno ušesce (2) 
ohišja ter jo zopet trdno pritrdite.

Sliko 6
 Ramenski jermen potegnite čez 

glavo in se postavite v delovni 
položaj.

Sliko 7
 Ramenski jermen nastavite 

po telesni višini.
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Obratovanje

Nevarnost
Udara toka
– Na priključni vtičnici naprave 

uporabljajte stikalo za zavarovanje 
oseb (= varnostno stikalo za 
okvarni tok s sprožitvijo pri največ 
30 mA).

– V primeru poškodbe priključnega 
kabla obstaja življenjska 
nevarnost oz. nevarnost telesnih 
poškodb. Od naprave se 
odmikajte počasi in z majhnimi 
koraki. Izvlecite omrežni vtič iz 
vtičnice.

Pozor
– Pri zagonu motorja zagotovite, 

da ne bo aparat usmerjen proti 
ljudem, živalem, predmetom ali 
razmetanim odpadkom.

– Med uporabo nosite zaščito za oči 
in ušesa.

– Med uporabo, aparat trdno držite 
z obema rokama (sl. 13).

– Pri delu z napravo se lahko 
spotaknete ob priključni kabel in 
se lahko poškodujete. Kabel 
vodite vedno tako, da ne more priti 
v območje, kjer hodite in delate.

– Z napravo delajte le korakoma.
– Napravo uporabljajte le takrat, 

ko je priključni kabel zavarovan 
z razbremenilno objemko kabla.

– Kontrolirajte aparat glede dobrega 
delovnega stanja ter, če so 
sesalna cev/cev za pihanje in 
ohišje dobro pritrjeni.

– Po končanem delu ali ko napravo 
odložite ali zapustite, vedno 
izvlecite vtič iz stenske vtičnice 
in iz naprave.

– Preverite, ali je zadrga (6) na 
sesalni vreči (5) zaprta (sl. 1).

– Po uporabo:
– Izvlecite vtič iz vtičnice.
– Očistite stroj.
– Odpadke spravite po lokalnih 

predpisih.

Zagon motorja

Nevarnost nastanka poškodb
Noge, roke in drugi deli telesa naj 
bodo v primerni razdalji od vrtečih se 
delov stroja.
1. Priključni kabel pritrdite na 

elastični poteg za kabel (sl. 8).
2. Vtaknite priključni kabel najprej 

v vtičnico naprave in šele nato 
v 230 v stensko vtičnico.

3. Namestite ramenski pas, ki ste ga 
poprej nastavili na velikost, ki vam 
ustreza.

4. Postavite se v delovno pozicijo 
(sl. 6).

5. Izberite obratovalni način »pihanje« 
ali »sesanje« (sl. 9).

6. Pritisnite stikalo za vklop/izklop 
(sl. 10).

Motor se zažene in lahko začnete 
z delom (sli. 11).

Ustavljanje motorja
 Stikalo za vklop/izklop izpustite 

(sl. 10).
Motor se bo kmalu zatem ustavil.

Držanje stroja
Kadar uporabljate aparat:
 Pritrdite ramenski jermen na aparat.
 Ramenski jermen potegnite čez 

glavo.
 Postavite se v delovni položaj (sl. 6). 

Preklop med sesalno 
funkcijo in funkcijo pihanja

Opomba
Preklop med sesalno funkcijo in 
funkcijo pihanja, lahko opravite med 
obratovanjem motorja. Izbirno ročico 
zasukajte vedno do konca na ustrezni 
simbol, dokler se ne zaskoči. 
Nikoli ne postavite vzvoda za izbor 
v vmesni položaj.
Sliko 9
Funkcija pihanja
 Postavite ročico za izbiro 

na simbol .
Sesalna funkcija
 Postavite ročico za izbiro 

na simbol .

Praznjenje sesalne vreče

Nevarnost
Pred jemanjem/praznjenjem 
sesalne vreče ustavite motor in 
počakajte, da se vsi premični deli 
ustavijo. Izvlecite vtič iz vtičnice.

Opomba
Ko je vreča polna, je moč sesanja 
slabša.
Izpraznitev vreče brez snemanja
 Odprite zadrgo in odstranite 

vsebino sesalne vreče med 
odpadke v skladu z lokalnimi 
predpisi.

 Zadrgo ponovno zaprite.
Izpraznitev sesalne vreče 
s snemanjem
Sliko 15
 Odpnite sesalno vrečo z zadnje 

pritrdilne kljuke (2).
 Na obeh straneh pritisnite zapori (1) 

in snemite sesalno vrečo.
 Odpnite sesalno vrečo s sprednje 

pritrdilne kljuke (3).
 Odprite zadrgo in odstranite 

vsebino sesalne vreče med 
odpadke v skladu z lokalnimi 
predpisi.

 Po praznjenju, obrnite sesalno 
vrečo (odznotraj navzven) in jo 
dobro iztresite, da bi odstranili 
prah in nesnago iz tkanine.

 Sesalno vrečo ponovno obrnite, 
zaprite zadrgo in ponovno vgradite 
sesalno vrečo.

Navodilo za uporabo
Uporaba za pihanje
Uporaba za področja, ki se jih čisti 
s težavo:
– Grede, grmovje, drevesa (sl. 12)
– Hišni koti (sl. 13)
– Rešetke, ograje itd. (sl. 14).
 Aparat držite, kot je pokazano 

na sl. 12–14. 
 Sesalno cev/cev za pihanje držite 

nekaj centimetrov iznad tal in jo 
premikajte z ene na drugo stran.

 Počasi stopajte naprej.
 Zbrano kopico nečistoče imejte 

pred sabo.
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Uporaba za sesanje
 Za področja, ki se jih težko čisti, kot 

so grede, grmovje, hišni koti itd..
 Napravo pridržite z rahlo nagnjeno 

sesalno cevjo/cevjo za pihanje, 
kot je prikazano na sliki 11, ali jo 
premikajte na transportnem kolesu 
(opcija).

 Izvajajte bočne premike za pobiranje 
lahkega materiala. Listje in tanke 
vejice se sesajo in drobijo. Tako lahko 
sesalna vreča sprejme več materiala.

 Polno sesalno vrečo izpraznite.

Po končanem delu
 Ustavite motor.
 Izvlecite omrežni vtič iz omrežja 

in iz naprave.
 Preden napravo očistite, shranite 

ali konzervirate, pustite motor, 
da se pohladi (približno 30 minut).

Vzdrževanje in čiščenje

Nevarnost
Za zaščito pred poškodbami pred 
vsemi deli na napravi:
– ugasnite motor
– počakajte, da se vsi premični deli 

popolnoma zaustavijo,
– izvlecite omrežni vtič.
– pustite motor, da se ohladi 

(približno 30 minut).
Dajte, da vsa popravila opravijo 
izključno v strokovni delavnici.
Na koncu sezone odpeljite stroj 
v neko specializirano delavnico 
zaradi kontrole in vzdrževanja.
Naprave ne škropite z vodo, ker 
lahko tako poškodujete električne 
dele naprave.
Napravo očistite po vsaki košnji. 
Neočiščena naprava lahko povzroči 
poškodbe materiala ali omejitev 
funkcioniranja.

Čiščenje aparata

Pozor
Vzdržujte napravo in prezračevalne 
reže tako, da bodo vedno čisti.
Za čiščenje zunanjih delov naprave 
uporabite majhno krtačo. 
Ne uporabljajte ostrih čistilnih 
sredstev. Gospodinjska čistilna 
sredstva, aromatična olja, kot je olje 
borovine ali limone, vsebujejo topila in 
kerozin in lahko poškodujejo plastično 
ohišje, ter ročaj. 
Redno čistite nastavke (2, sl. 3) 
za obešanje sesalne vreče.
Ohišje obrišite le z mokro krpo.

Čiščenje sesalne vreče
 Nosite zaščitna očala in masko 

za zaščito pred prahom.
 Sesalno vrečo po vsaki uporabi 

izpraznite in iztresite.
 Enkrat na mesec (po potrebi tudi 

pogosteje) operite sesalno vrečo:
– Sesalno vrečo temeljito 

izpraznite.
– Obrnite (odznotraj navzven) 

sesalno vrečo.
– Pretresite sesalno vrečo.
– Sesalno vrečo operite z milnico.
– Pustite, da se sesalna vreča 

posuši.

Skladiščenje
 Pred skladiščenjem, pustite, da se 

motor ohladi.
 Skladiščite aparat v suhem, 

zaprtem prostoru, da bi preprečili 
nedovoljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

Dolgoročno skladiščenje
Če morate napravo uskladiščiti 
dolgoročno, ukrenite naslednje:
 Napravo temeljito očistite in 

preverite, če so nepritrjeni ali 
poškodovani deli. 
Poškodovane dele popravite ali 
zamenjajte, nepritrjene vijake, 
matice in svornike pa pritegnite. 
Sedaj lahko napravo uskladiščite.

 Skladiščite aparat v suhem, 
zaprtem prostoru, da bi preprečili 
nedovoljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

Prevažanje

 Ustavljanje motorja.
 Izvlecite vtič iz vtičnice.
 Priključni kabel izvlecite iz 

priključnega vtiča naprave.
 Preden napravo prevažate, naj se 

ohladi.
 Ob prevozu naj bo naprava 

pritrjena, da ne zdrsuje.

Jamstvo

V vsaki državi veljajo jamstvene 
določbe, ki jih je izdala naša 
kompanija ali uvoznik. 
Motnje na vaši napravi v okviru jamstva 
bomo odpravili brezplačno, če je 
njihov vzrok napaka v materialu ali 
proizvodna napaka. v primeru jamstva, 
prosimo, da se obrnete na svojega 
prodajalca ali najbližje predstavništvo.

!
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Odpravljanje napake

Če imate še vprašanja, se obrnite na prodajni center v vašem kraju s katerim imate pogodbo.

Napaka Vzrok Ukrepi

Motor se ne zažene. Priključni kabel ni vtaknjen 
v vtičnico ali pa je oškodovan.

Preverite kabel, vtaknite ga v vtičnico, po 
potrebi ga obnovite ali ga pa dajte v popravilo 
strokovnjaku.

Hišna varovalka je 
preobremenjena.

Varovalko ponovno vključite, po možnosti 
uporabite priključno vtičnico z močnejšo 
varovalko ali pa naj vam strokovnjak tak 
priključek namesti.

Stikalo za vklop je okvarjeno. Dajte jo popraviti v strokovni delavnici.

Motor nenadoma ugasne. Vtič se je sprostil. Preverite priključni kabel, prepričajte se, da je 
pritrjen na elastičen poteg kabla, vtič 
ponovno vtaknite v vtičnico.

Motor ne prenaša moči, ali aparat 
ne sesa/ne piha.

Sesalna vreča je polna. Izpraznite sesalno vrečo.

Poškodovana turbina za sesanje/
pihanje.

Dajte, da pokvarjene dele zamenjajo 
v strokovni delavnici.

Zamašena sesalna cev/cev za 
pihanje.

Snemite sesalno cev/cev za pihanje in jo 
očistite.

Močne vibracije. Poškodovana turbina za sesanje/
pihanje ali drugi deli.

Aparat takoj izklopite.
Dajte, da pokvarjene dele zamenjajo 
v strokovni delavnici.




