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SI Sesalnik za okna 
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
 ■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo 
to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom 
uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Postopkov čiščenj in vzdrževanja, ki jih 
praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora odrasle osebe. 
Otroci naj se ne igrajo z napravo. 

 ■ Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Naprave ne uporabljajte za 
komercialne namene.

 ■ Ta naprava je namenjena za čiščenje mokrih, gladkih površin, kot so okenska stekla, 
ogledala, stene tuš-kabin, ter talnih ali stenskih keramičnih oblog. Ne uporabljajte je za 
sesanje prahu ali za opravila, za katera ni predvidena. 

 ■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi pripomočki za napajanje in priloženimi 
dodatki.

 ■ Preden električni adapter priključite v vtičnico, preverite, da je napetost, ki je navedena 
na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici. 

 ■ Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo dotikal vročih površin ali ostrih predmetov. 
Napajalni kabel postavite tako, da se ne boste čezenj spotikali.

 ■ Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju, ali kakšnim 
drugim napravam, ki so vir toplote.

 ■ Naprave ali njenega električnega adapterja nikoli ne potapljate v vodo ali katerokoli 
drugo tekočino, niti ju ne splakujte pod tekočo vodo. 

 ■ Posodo pršilnika napolnite z vodo, ki ima temperaturo do 40 °C. Če boste uporabili 
prevročo vodo, se posoda lahko pri tem deformira.

 ■ Napravo uporabljajte le za sesanje čistilnih raztopin, ki se blago penijo in so brez 
alkohola. 

 ■ Pred vklopom naprave se prepričajte, da je slednja pravilno sestavljena.
 ■ Poskrbite, da med delovanjem naprave, njene odprtine za zračenje ne bodo blokirane. 
 ■ Naprave ne uporabljajte za sesanje naslednjih snovi:

 –   vnetljivih tekočin ali agresivnih kemičnih substanc;
 –   na oljih osnovanih tekočin;
 –   tekočin s temperaturo nad 40 °C;
 –   večjih količin tekočin z vodoodpornih površin, recimo kadar se po mizi razlije kozarec 

z vodo. 
 ■ Pršilnika ne usmerjajte proti opremi, ki vsebuje električne komponente, npr. v 
notranjost pečice. 
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 ■ Redno preverjajte, če je v posodi zadosti vode. Medtem, ko napravo držite v pokončnem 
položaju, nivo vode ne sme presegati oznake maksimalnega nivoja. V nasprotnem 
primeru naprava ne bo pravilno delovala, voda pa bo lahko odtekala iz posode.

 ■ Če v zgornjem delu posode za vodo nastaja manjša količina pene, to ne predstavlja 
težave. Vsekakor pa delež pene ne sme segati pod oznako minimalnega nivoja.

 ■ Napravo po končani uporabi, kadar jo pustite brez nadzora, pred čiščenjem ali 
priklopom v električno napajanje, napravo vedno izklopite. 

 ■ Pred čiščenjem ali po končanem polnjenju, vedno izklopite električni adapter iz 
vtičnice.

 ■ Električni adapter izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni 
kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 

 ■ Poškodovan električni adapter morate nadomestiti z novim, originalnim adapterjem. 
Za zamenjavo električnega adapterja se obrnite na pooblaščeni servisni center. 
Poškodovanega električnega adapterja ne smete uporabljati.

 ■ Naprave ne uporabljajte, če pušča ali je padla na tla, oziroma kaže vidne znake poškodb. 
Nevarno situacijo lahko preprečite tako, da naprave nikoli ne popravljajte sami niti je 
na noben način ne spreminjajte. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni 
servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki 
vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja 
naprave.
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SI Sesalnik za okna 
Uporabniški priročnik

 ■ Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, 
tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo 
uporabljajte le na način, ki je opisan v  temu uporabniškemu 
priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga 
boste kadarkoli lahko enostavno uporabili. 

 ■ Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo 
embalažo in originalni račun – skupaj z  jamstvom prodajalca ali 
garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko 
uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite 
v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE IN NJENIH SESTAVNIH DELOV
A1  Odstranljiv sesalni nastavek 

iz gume
A2 Sesalna odprtina
A3 Odstranljiva sesalna šoba
A4 Gumb za sprostitev sesalne 

šobe
A5 LED indikator napolnjenosti 

akumulatorja in stanja 
polnjenja

A6 Odprtine za zračenje
A7 Ohišje naprave
A8 Gumb za vklop/izklop 

naprave
A9 Odstranljiva posoda za vodo
A10 Ročaj 

A11 Gumb za sprostitev posode 
za vodo

 je na obeh straneh ročaja.
A12  Pregibni podstavek
A13  Izpustni ventil
A14 Vtičnica električnega 

adapterja
 s čepom.
A15 Krpa za brisanje
A16 Nastavek za brisanje
A17 Razpršilna šoba 
A18 Sprožilo pršilnika čistila
A19 Posoda pršilnika
A20 Električni adapter

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE

Sesalnik za okna
 ■ Sesalnik za okna sestavite tako, da pritrdite sesalno šobo A3 v ohišje 

naprave A7, sesalni nastavek iz gume A1, pa vstavite v utor sesalne 
odprtine A2. Ko šoba A3 pravilno sede v  ležišče, boste slišali klik. 
Odstranljivo posodo za vodo A9 vstavite v ohišje naprave A7 tako, da 
bo zgornji del posode A9 pod ročajem A10. Nato potisnite spodnji 
del posode A9 v  predel pod ročajem A10, tako, da se bo celotna 
posoda A9 zaskočila na mesto. Poskrbite, da bo izpustni ventil A13 
pravilno zaprt.

 ■ Napravo razstavite v nasprotnem zaporedju. Posodo A9 odstranite 
tako, da najprej stisnete gumb A11, pri tem pa spodnji del posode 
A9 povlečete proč od ohišja naprave A7 in snamete posodo A9.

Pršilnik
 ■ Pršilnik sestavite tako, da privijete razpršilno šobo na posodo pršilnika 

A19. Krpo za brisanje A15 namestite na nastavek za brisanje A16. 
 ■ Postopek razstavljanja je enak, le v nasprotnemu zaporedju.

POLNJENJE PRŠILNIKA
 ■ Posodo pršilnika A19 napolnite z  vodo, ki ste ji dodali malce 

čistilnega sredstva (brez alkohola). Pri redčenju koncentriranih 
čistilnih sredstev, sledite navodilom na embalaži.

 ■ Posodo pršilnika A19 napolnite z vodo, ki ima temperaturo do 40 °C. 
Če boste uporabili prevročo vodo, se posoda lahko pri tem deformira.

 ■ Ko je posoda pršilnika polna, nanjo privijte razpršilno šobo. 

POLNJENJE NAPRAVE
 ■ Sesalnik za okna ima vgrajen litijev akumulator, ki ga morate pred 

uporabo naprave obvezno napolniti.
 ■ Preverite, če je sesalnik izklopljen. Priklop električnega adapterja 

A20 priklopite v  vtičnico A14. Vtikač električnega adapterja A20 
priklopite v električno vtičnico. 

 ■ Po priklopu vtikača v  vtičnico, bo LED indikator A5 začel svetiti 
rdeče. To pomeni, da poteka polnjenje akumulatorja. Polnjenje 
traja približno 4 ur. Dejanski čas polnjenja je odvisen od nivoja moči 
akumulatorja.

 ■ Ko bo akumulator do konca napolnjen, bo LED indikator A5 začel 
svetiti modro. Odklopite priklop električnega adapterja A20 iz 
vtičnice, vtikač električnega adapterja A20 pa iz električne vtičnice. 

 ■ Po odstranitvi priklopa električnega adapterja A20 iz vtičnice A14 
vanjo vstavite čep, da preprečite vstop vode ali vlage. 

 ■ Popolnoma napolnjeni akumulator sesalnika za okna omogoča 
približno 20 minut neprekinjenega delovanja. Nato ga boste morali 
ponovno napolniti. 

UPORABA NAPRAVE
 ■ Napravo uporabljajte v okoljih s  temperaturo med 5 in 40 °C. Pred 

uporabo se prepričajte, da je sesalnik pravilno sestavljen, akumulator 
pa popolnoma napolnjen.

 ■ Čistilno sredstvo uporabite tako, da pritisnete sprožilo pršilnika 
čistila A18 in enakomerno poškropite želeno površino z  mešanico 
vode in čistila. Nato navlažene površine obrišite s  krpo za brisanje 
A15. Potem obrnite pršilnik okoli in izpostavite nastavek za sesanje. 

 ■ Sesalnik za okna zaženite s pritiskom na gumb A8. Sesalno odprtino 
A2 z nastavkom za sesanje A1 postavite na površino, po kateri ste 
predhodno razpršili raztopino čistilnega sredstva in ga pomikajte 
tako, da bo lahko nemoteno sesal. Sesalnik lahko premikate navzgor 
in navzdol, ter levo in desno.

Opomba: 
Če ne želite uporabiti pršila, lahko uporabite čistilno sredstvo 
na običajen način.

 ■ Redno preverjajte, če je v  posodi A9 zadosti vode. Če nivo vode 
začne presegati oznako maksimalne količine, sesalnik izklopite 
s  pritiskom na gumb A8. Sesalnik držite v  vodoravnem položaju, 
nad umivalnikom ali pomivalnim koritom in odprite izpustni ventil 
A13. Ko je posoda A9 prazna, zaprite izpustni ventil A13 in lahko 
nadaljujete s čiščenjem. 

 ■ Če se bo napetost akumulatorja med delovanjem sesalnika 
zmanjšala, bo LED indikator A5 začel utripati rdeče, nato pa se bo 
izklopil. Sesalnik za okna se bo samodejno izklopil in tako preprečil 
morebitne poškodbe akumulatorja, ki bi lahko nastale, če bi se slednji 
do konca izpraznil. Pri polnjenju akumulatorja, sledite navodilom 
v poglavju Polnjenje akumulatorja.

 ■ Ko sesalnik prenehate uporabljati, ga vedno izklopite s pritiskom na 
gumb A8, nato ga očistite in napolnite za naslednjo uporabo.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
 ■ Pred čiščenjem vedno poskrbite, da bo sesalnik izklopljen in 

napajalni kabel pa iztaknjen iz vtičnice.
 ■ Sesalno šobo A3 iztaknite iz ohišja sesalnika A7. Nato sesalnik 

očistite s  krpo, ki ste jo navlažili v  blagi raztopini nevtralnega 
čistilnega sredstva in ga splaknite pod tekočo vodo. Pustite ga, da se 
osuši, ali ga obrišite s suho krpo.

 ■ Posodo A9 iztaknite iz ohišja sesalnika A7. Nad umivalnikom ali 
pomivalnim koritom odprite izpustni ventil A13 in izpraznite 
posodo A9. Nato slednjo temeljito splaknite pod tekočo vodo. 
Obrišite zunanjost in počakajte, da se popolnoma posuši. Posodo 
A9 temeljito očistite po vsaki uporabi. Nečistoče, ki se nakopičijo 
v posodi A9 lahko vplivajo na učinkovitost delovanja naprave.

 ■ Preostanek čistilnega sredstva po končani uporabi odstranite iz 
posode pršilnika A19. Nato posodo pršilnika A19 splaknite s  čisto 
vodo in jo pustite, da se naravno posuši. 

 ■ Krpo za brisanje A15 odstranite z nastavka za brisanje A16 in jo operite 
pod tekočo vodo, ki ste ji dodali manjšo količino čistilnega sredstva, 
nato jo splaknite pod tekočo vodo. Pustite, da se naravno posuši. Krpo 
za brisanje lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi do 60  °C, 
vendar nikoli ne dodajajte sredstva za mehčanje.

 ■ Če na sesalnem nastavku iz gume A1 ali na krpi za brisanje A15 
opazite znake obrabljenosti, ju zamenjajte z  novima. Nadomestni 
deli so na voljo v  tovarniških trgovinah proizvajalca in v  spletnih 
trgovinah. Pri menjavi morate obvezno povleči sesalni nastavek iz 
gume A1 vstran, proč od sesalne šobe A3 in vanjo vstaviti novega.

 ■ Pred sestavljanjem naj bodo vsi deli temeljito posušeni.
 ■ Za čiščenje naprave ne uporabljajte jeklene mrežice, abrazivnih 

čistilnih sredstev, raztopin itd. 
 ■ Ohišja naprave A7nikoli ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino, niti 

po njem ne škropite s tekočo vodo. 
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Električni adapter
Vhod ...................................................................100−240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Izhod ............................................................................................4,58 V  , 700 mA
Razred zaščite pred električnim udarom ......................................................... II

Sesalnik za okna
Nazivna vhodna moč ...................................................................................... 15 W
Akumulator ............................................................................................ Litijev/3,6 V  
Raven zaščite pred vdorom vode ................................................................ IPX4
Raven hrupa ................................................................................................ 70 dB(A)
Čas, potreben za polnjenje ............................................................ približno 4 h
Čas delovanja do konca napolnjenega akumulatorja...................................
...................................................................................................... približno 20 minut
Prostornina odstranljive posode za vodo .............................................100 ml
Prostornina odstranljive posode pršilnika............................................200 ml

Deklarirana raven hrupa je 70 dB(A), kar predstavlja raven A  zvočne 
moči glede na referenčno zvočno moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije

Raven zaščite pred vdorom vode:
IPX4 – Naprava je zaščitena pred pršenjem z vodo.

Razred zaščite pred električnim udarom:
Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali 
močnejša izolacija.

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične 
specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE AKUMULATORJEV
Pred odstranjevanjem naprave ali izročitvi centru za 
zbiranje, morate vgrajeno baterijo odstraniti. Preden 
odstranite akumulator, je potrebno sesalnik vklopiti in 
počakati, da se popolnoma sprazni. Odstranitev 
akumulatorja bo izvedena v  pooblaščenem servisnem 
centru.

Akumulator vsebuje okolju škodljive snovi,   zato ne spada v standardne 
gospodinjske odpadke. Pravilno odstranitev bo izvedel objekt za 
zbiranje.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da 
rabljene električne in elektronske opreme ne smete 
odlagati skupaj z  ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za 
pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav 
boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na 
predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v  nekaterih 
članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene 
električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, 

pri katerem nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 
vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so 
lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti 
se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu 
z državnimi predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih 
posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


