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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, do-
datno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udob-
no ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih 
je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo 
povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. 
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kon-
taktnih podatkov!

Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program 
(bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.  
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne 
trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in 
izvedite več o Hoferjevem izdelku,  
ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem 
storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

 Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,  
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

 



Do
k.

/R
ev

.-
N

r. 
 19

77
85

_2
01

91
03

1

Vsebina kompleta ...............................................................4
Komponente ............................................................................. 6
Priloženi povezovalni elementi ............................................. 6
Potrebno orodje, ki ni priloženo ............................................ 6

Splošno ................................................................................ 7
Navodila za uporabo preberite in shranite ..........................7
Namenska uporaba ..................................................................7
Razlaga znakov .........................................................................7

Varnost.................................................................................8
Razlaga napotkov .................................................................... 8
Splošni varnostni napotki ...................................................... 8

Prva uporaba .....................................................................12
Preverite izdelek in vsebino kompleta ................................ 12
Montaža izdelka ...................................................................... 12

Uporaba ............................................................................. 15
Stikalo za vklop/izklop/samodejni način delovanja ......... 15
Suho sesanje ........................................................................... 15
Mokro sesanje ......................................................................... 15
Praznjenje posode .................................................................. 16
Samodejni način delovanja .................................................. 17
Izpihovanje .............................................................................. 18

Čiščenje in vzdrževanje ..................................................... 18
Shranjevanje ..................................................................... 19
Naročilo nadomestnih delov ............................................ 19
Tehnični podatki ...............................................................20
Odlaganje med odpadke ..................................................20

Odlaganje embalaže med odpadke ................................... 20
Odlaganje izdelka med odpadke ........................................ 20

Izjava o skladnosti .............................................................21

Kazalo



Vsebina kompleta

A

3 521

8

7

12

10

9

14 1113151617

18

19

11

4 6

4

Vsebina kompleta



Vsebina kompleta

5

C

5

23

8

24 22

21

8

25

12

B

1111

20

1313



6

Vsebina kompleta

Komponente

1 Vtičnica za samodejni način 
delovanja

14 Vijak za izpust vode

2 Stikalo za vklop/izklop/samodejni 
način delovanja

15 Sesalna cev (upogibna)

4 Ročaj 16 Šoba za reže

5 Zgornji del izdelka 17 Kombinirana šoba

6 Izpihovalni priključek 18 Vmesni del

7 Kavelj (navijanje kabla) 19 Sesalna cev (2-delna)

8 Zapiralni kavelj 20 Veriga

9 Priključek za sesalno cev 21 Košara filtra

10 Držalo za dodatke 22 Penasti filter

11 Kolo, 2× 23 Pokrov (naguban filter)

12 Posoda 24 Naguban filter

13 Kolesce, 2× 25 Varnostni ventil s plovcem

Priloženi povezovalni elementi
3 Vijak, 2×

Potrebno orodje, ki ni priloženo

26 Križni izvijač
26
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Splošno
Navodila za uporabo preberite in shranite

Ta navodila za uporabo spadajo k temu sesalniku za suho in mokro  
sesanje (v nadaljevanju poimenovan samo „izdelek“). Vsebujejo po-
membne informacije o varnosti, začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za 

uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede 
do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku. 
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V 
tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim 
osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba
Izdelek je zasnovan izključno za mokro in suho sesanje z uporabo ustreznega filtra. 
Ni primeren za sesanje gorljivih, eksplozivnih ali zdravju škodljivih snovi. Izdelek je 
namenjen izključno za zasebno uporabo, kot na primer v gospodinjstvu, ustvarjalni 
delavnici ali avtomobilu. Namensko ni konstruiran za poslovno, obrtno ali industrijsko 
področje.
Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli 
drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo 
poškodbe oseb. Izdelek ni igrača.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi 
nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.

Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o začetku uporabe ali 
ravnanju z izdelkom.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, 
označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v 
Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.
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Znak TÜV Süd potrjuje, da je sesalnik za suho in mokro sesanje ob 
namenski uporabi varen. Znak „GS“ pomeni preverjeno varnost. Iz-
delki, ki so označeni s tem znakom, izpolnjujejo zahteve nemškega 
zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost
Razlaga napotkov
V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

 OPOZORILO!
Ta signalni simbol/signalna beseda označuje ne-
varnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere 
lahko, če se ji ne izognete, pride do smrti ali hudih 
telesnih poškodb.

 POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje 
nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere 
lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali 
zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost mate-
rialne škode.

Splošni varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost 
lahko povzročita udar električnega toka.

 − Izdelek priključite le, če se električna napetost električne vtič-
nice ujema s podatki na tipski ploščici naprave.

 − Izdelek je dovoljeno priklopiti samo na električno vtičnico z 
zaščitnim kontaktom.

 − Izdelek priklopite samo v lahko dostopno električno vtičnico, 
da ga boste v primeru motnje lahko hitro izklopili iz električne-
ga omrežja.

 − Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga 
vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
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 − Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali če 
sta okvarjena električni kabel oz. električni vtič.

 − Če je poškodovan električni kabel izdelka, ga mora zamenjati 
proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga primerno 
usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.

 − Pri zamenjavi električnega kabla ni dovoljeno odstopati od 
izvedb, ki jih je navedel proizvajalec. Električni kabel: H 05 VV – 
F 3 × 1,5 mm².

 − Pri popravilih je dovoljeno uporabiti samo dele, ki ustrezajo 
prvotnim podatkom o izdelku. V tem izdelku so električni in me-
hanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.

 − Zgornjega dela izdelka ne odpirajte sami, temveč popravila 
prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na poobla-
ščeni servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neu-
streznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in 
garancijski zahtevki zavrnjeni.

 − Izdelka, električnega kabla ali električnega vtiča ne potapljajte 
v vodo ali druge tekočine.

 − Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
 − Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni ka-

bel, temveč vedno primite za električni vtič.
 − Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenaša-

nje izdelka.
 − Pazite, da se električni kabel ne poškoduje zaradi vožnje preko 

njega, stisnjenja, vlečenja ipd.
 − Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre 

robove.
 − Izdelka, električnega vtiča in električnega kabla ne izpostav-

ljajte bližini ognja in vročih površin.
 − Izdelka nikoli ne hranite tako, da lahko pade v posodo, napol-

njeno s tekočino.
 − Nikoli ne segajte po električni napravi, če je padla v vodo. V 

tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
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 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznav-
nimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj 
in znanja.

 − Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in 
osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so 
pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka 
in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati 
z izdelkom. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in 
vzdrževanja.

 − Poskrbite, da se otroci, mlajši od osmih let, ne bodo približevali 
izdelku in priključni napeljavi.

 − Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
 − Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se 

lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.

 OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in požara!
Zaradi vrtinčenja s sesalnim zrakom lahko določene snovi tvorijo 
eksplozivne zmesi ali hlape.

 − Ne sesajte gorečih vžigalic, tlečega pepela ali cigaretnih ogor-
kov.

 − Ne sesajte gorljivih, jedkih, vnetljivih ali eksplozivnih plinov, 
hlapov, tekočin in prahu.

 − Ne sesajte nerazredčenih kislin in lužin.
 − Ne sesajte organskih topil (npr. bencin, aceton, razredčilo za 

barve).
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 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Zaradi neustreznega ali neprevidnega ravnanja z izdelkom lahko 
pride do telesnih poškodb.

 − Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče 
spotakniti.

 − Pri čiščenju stopnic morate biti zelo previdni.
 − Pri sestavljanju izdelka pazite, da si ne priščipnete prstov.
 − Izdelek ni primeren za sesanje zdravju škodljivega prahu.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

 − Izdelka ne čistite s kislinami in lužinami ter organskimi topili.
 − Električnega kabla in sesalne cevi ne uporabljajte kot ročaj za 

prenašanje.
 − Za suho sesanje uporabljajte izključno naguban filter. Dodatno 

lahko namestite vrečko za lovljenje umazanije.
 − Za mokro sesanje uporabljajte izključno penasti filter.
 − Filtre, zaščitne naprave, zračne reže in ohišje motorja ohranjaj-

te čisto, brez prahu in umazanije.
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Prva uporaba
Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koni-
častimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

 − Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže. Posamezni deli so v posodi  12 .
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A, B in C).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru iz-

delka ne uporabljajte. Prek pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem 
listu, se obrnite na proizvajalca.

Montaža izdelka

 POZOR!

Nevarnost stiskov!
Ob neprevidnem ravnanju si lahko pri montaži stisnete prste.

 − Pri sestavljanju pazite na roke in prste.
Montaža zgornjega dela izdelka

1. Zgornji del izdelka  5  namestite na posodo  12  (glejte sl. A).
2. Dvignite zapiralne kavlje  8  in jih položite na rob zgornjega dela izdelka.
3. Pritisnite zapiralne kavlje navzdol proti posodi (glejte sl. C).

Bodite pozorni, da se zapiralni kavlji pravilno zaskočijo.
 − Za snemanje zgornjega dela izdelka postopajte v obratnem vrstnem redu. 

Montaža koles in kolesc
1. Posodo  12  namestite tako, da je dno obrnjeno navzgor.
2. Potisnite vtične osi koles  11  v odprtine tako, da se zaskočijo (glejte sl. B). 

Pazite na trden nased koles.
3. Potisnite vtične osi kolesc  13  v odprtine tako, da se zaskočijo.

Pazite na trden nased kolesc.
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• Izdelek je opremljen z verigo  20  na dnu posode. Namenjena je 
zmanjševanju statičnega naboja med uporabo. 

Montaža ročaja
1. Namestite ročaj  4  na zgornji del izdelka  5  (glejte sl. A).
2. Privijte ročaj z obema priloženima vijakoma  3  na zgornji del izdelka. Pri tem 

uporabite križni izvijač  26 . 

Montaža filtra in vrečke za lovljenje umazanije
• Izdelka nikoli ne uporabljajte brez filtra.
• Izdelek je dobavljen s predhodno nameščenim nagubanim 

filtrom  24 .
Montaža penastega filtra (glejte sl. C)

1. Odvijte pokrov  23  (samo pri nameščenem nagubanem filtru  24 ).
2. Izvlecite naguban filter iz košare filtra  21 .
3. Penasti filter  22  potisnite na košaro filtra.

Vedno pazite na trden nased penastega filtra. 
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Montaža nagubanega filtra (glejte sl. C)
1. Po potrebi snemite nameščen penast filter  22  iz košare filtra  21 .
2. Naguban filter  24  potisnite na košaro filtra.
3. Pritisnite pokrov  23  na naguban filter. 

Bodite pozorni, da sta naguban filter in pokrov trdno nameščena.
Montaža vrečke za lovljenje umazanije
Vrečka za lovljenje umazanije ni priložena vsebini kompleta.

Za sesanje fine in suhe umazanije je priporočljivo, da dodatno name-
stite vrečko za lovljenje umazanije. Tako naguban filter ostane dlje 
časa brez prahu in sesalna moč se ohrani dlje časa. Poleg tega se olajša 
odstranjevanje prahu. Vrečka za lovljenje umazanije je primerna samo 
za suho sesanje.

 − Povlecite vrečko za lovljenje umazanije čez priključek za sesalno cev  9 .

Montaža sesalne cevi
Sesanje

 − Za sesanje sesalno cev  15  povežite s priključkom za sesalno cev  9  izdelka 
(glejte sl. A).

Izpihovanje
 − Za izpihovanje sesalno cev povežite z izpihovalnim priključkom  6  izdelka (glej-

te sl. A).

Montaža sesalne šobe
1. Vmesni del  18  vtaknite v gibko sesalno cev  15  ali sesalno cev  19  (glejte sl. A).

Pazite na trden nased vmesnega dela.
2. V drugi konec vmesnega dela vtaknite kombinirano šobo  17  ali šobo za reže  16 .

Pazite na trden nased vmesnega dela in sesalne šobe.

• Kombinirana šoba je primerna za sesanje trdnih snovi in tekočin 
na srednje veliki do veliki površini.

• Šoba za reže je primerna za sesanje razpok in ozkih, težko dosto-
pnih mest.
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Uporaba
Stikalo za vklop/izklop/samodejni način delovanja
Vklopite oz. izklopite izdelek, tako da pritisnete stikalo za vklop/izklop samodejni način 
delovanja  2  (glejte sl. A).
• Položaj stikala 0: izklopljeno
• Položaj stikala I: normalno delovanje
• Položaj stikala AUTO: samodejni način delovanja

Samodejni način delovanja uporabljajte, če električni kabel električnega orodja s 
priključkom za sesanje prahu priklopite na vtičnico za samodejni način delovanja  1  
izdelka (glejte poglavje „Samodejni način delovanja“).

Suho sesanje
 − Za suho sesanje uporabljajte naguban filter  24 . Penasti filter  22  je primeren 

samo za mokro sesanje.
 − Izdelka nikoli ne uporabljajte brez filtra.

1. Namestite naguban filter (glejte poglavje „Montaža filtra“).
2. Namestite sesalno cev  15  (glejte poglavje „Montaža sesalne cevi“).
3. Namestite eno od sesalnih šob  16  ali 17  (glejte poglavje „Montaža sesalne šobe).
4. Električni vtič vtaknite v pravilno nameščeno električno vtičnico.
5. Vklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni načina delo-

vanja  2  (glejte sl. A). Izberite položaj stikala I (normalno delovanje). 
6. Suho snov za sesanje posesajte.
7. Izklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni način delova-

nja. Izberite položaj stikala 0 (izklopljeno). 
8. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

Mokro sesanje

 OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in požara!
Zaradi vrtinčenja s sesalnim zrakom lahko določene snovi tvorijo ek-
splozivne zmesi ali hlape.

 − Ne sesajte gorečih vžigalic, tlečega pepela ali cigaretnih ogor-
kov.
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 − Ne sesajte gorljivih, jedkih, vnetljivih ali eksplozivnih plinov, 
hlapov, tekočin in prahu.

 − Ne sesajte nerazredčenih kislin in lužin.
 − Ne sesajte organskih topil (npr. bencin, aceton, razredčilo za 

barve).
 − Za mokro sesanje uporabljajte penasti filter  22 . Naguban filter je primeren samo 

za mokro sesanje.
 − Izdelka nikoli ne uporabljajte brez filtra.

1. Namestite penasti filter (glejte poglavje „Montaža filtra“).
2. Namestite sesalno cev  15  (glejte poglavje „Montaža sesalne cevi“).
3. Namestite eno od sesalnih šob  16  ali 17  (glejte poglavje „Montaža sesalne 

šobe).
4. Električni vtič vtaknite v pravilno nameščeno električno vtičnico.
5. Vklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni način delova-

nja  2  (glejte sl. A). Izberite položaj stikala I (normalno delovanje). 
6. Tekočo snov za sesanje posesajte.
7. Izklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni način delo-

vanja. Izberite položaj stikala 0 (izklopljeno). 
8. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

Praznjenje posode

Praznjenje trdne posesane snovi
1. Izklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni način delo-

vanja  2  (glejte sl. A). Izberite položaj stikala 0 (izklopljeno). 
2. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
3. Odvijte zgornji del izdelka 5  s posode 12  (glejte poglavje „Montaža zgornjega 

dela izdelka”).
4. Izpraznite posodo.
5. Zgornji del izdelka namestite nazaj na posodo.
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Praznjenje tekoče posesane snovi

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Zaradi neprevidnega odpiranja vijaka za izpust vode, se lahko po-
škodujejo okoliške površine ali predmeti zaradi iztekajoče tekočine. 

 − Pri odpiranju bodite previdni.
 − Vijak za izpust vode odprite samo v neposredni bližini mesta, 

kjer lahko odstranite tekočino. 
 − Upoštevajte največjo kapaciteto prestrezne posode (30 l).

Izdelek je opremljen z vijakom za izpust vode  14 , ki omogoča preprosto praznjenje 
posode  12  (glejte sl. A).
Pri mokrem sesanju se varnostni ventil s plovcem  25  zapre, ko doseže najvišji nivo 
napolnjenosti posode (glejte sl. C). Pri tem se spremeni zvok izdelka med sesanjem; 
postane glasnejši. 

1. Izklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni način delo-
vanja. Izberite položaj stikala 0 (izklopljeno).

2. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
3. Vrtite vijak za izpust vode v nasprotni smeri urnega kazalca tako dolgo, da ga lah-

ko snamete.
4. Izpraznite posodo.

Samodejni način delovanja
1. Električni kabel električnega orodja priključite na vtičnico za samodejni način de-

lovanja  1 .
2. Sesalno cev  15  povežite s priključkom za sesalno cev vašega električnega orodja.

Pazite trden nased in zračno neprepustno povezavo naprav.
3. Vklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni načina delo-

vanja  2  (glejte sl. A). Izberite položaj stikala AUTO (samodejni način delovanja). 

• Ko vklopite električno orodje, se izdelek samodejno vklopi.
• Ko izklopite električno orodje, se izdelek samodejno izklopi s pred-

hodno nastavljenim časovnim zamikom.
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Izpihovanje
Izdelek se lahko uporablja za pihanje listja ali prahu na kup, npr. v garaži ali ustvarjal-
ni delavnici.

 − Za izpihovanje sesalno cev povežite z izpihovalnim priključkom  6  izdelka (glej-
te sl. A).

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika! 
Če v zgornji del izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride 
do kratkega stika.

 − Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.
 − Pred vsakršnim čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne 

vtičnice.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

 − Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali naj-
lonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čišče-
nje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ta lahko poškodujejo 
površine.

Čiščenje
 − Zaščitne naprave, zračne reže in ohišje motorja naj bodo čim bolj čiste, brez prahu 

in umazanije.
 − Izdelek očistite po vsaki uporabi.

1. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Izklopite izdelek tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop/samodejni način delo-

vanja  2  (glejte sl. A). Izberite položaj stikala 0 (izklopljeno). 
3. Zgornji del izdelka  5  očistite z vlažno krpo in nekaj mazavega mila.
4. Posodo  12 , odvisno od umazanosti, očistite z vlažno krpo in mazavim milom ali 

pod tekočo vodo.
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5. Redno čistite naguban filter  24  tako, da ga previdno iztepete ter očistite s fino 
ščetko ali omelcem.

6. Penasti filter  22  očistite z mazavim milom pod tekočo vodo in ga pustite, da se 
osuši na zraku.

Vzdrževanje
 − Redno in pred vsako uporabo preverite, če so filtri trdno nameščeni, čisti in brez-

hibni.

Shranjevanje
 − Na zgornjem delu izdelka  5  je nameščen kavelj  7  za navijanje električnega 

kabla (glejte sl. A).
 − Izdelek je na hrbtni strani opremljen z držalom za dodatke  10  za shranjevanje 

dodatkov (glejte sl. A).
 − Izdelek in dodatke hranite v suhem, temnem prostoru, kjer ni zmrzali. Optimalna 

temperatura shramb znaša med 5 in 30 °C.
 − Izdelek hranite v originalni embalaži.
 − Izdelek hranite na otrokom nedostopnem mestu.

Naročilo nadomestnih delov
Ob naročanju nadomestnih delov so potrebni naslednji podatki:
• tip izdelka;
• številka izdelka;
• identifikacijska številka izdelka;
• številka ustreznega nadomestnega dela.

Aktualne cene in informacije dobite na www.isc-gmbh.info.
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Tehnični podatki
Model: WZ-NTS 1500 A 
Omrežna napetost: 220–240 V ~, 50/60 Hz
Poraba električnega toka: 1500 W
Največja poraba moči vtičnice za samodejni način 
delovanja:

 
2000 W

Največja skupna poraba moči: 3500 W
Razred zaščite: I
Teža: 6,3 kg
Prostornina posode: 30 l
Številka izdelka: 73570

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepen-
ko in karton odložite med odpadni papir, folije pa med odpadke za 
recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke
Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske 
odpadke!
Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik zakonsko 
dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih 
odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se 
zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne 
vplive na okolje. Električne naprave so zato označene s tukaj prikaza-
nim simbolom.

 − Izdelek zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.
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Izjava o skladnosti

 Dong/Product-ManagementAndreas Weichselgartner/General-Manager

D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direkti eri ve normlar gereğince aşağda 

açklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Nass-/Trockensauger WZ-NTS 1500 A (WORKZONE)

  2014/29/EU 
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 2006/28/EC 
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 2014/68/EU 
 (EU)2016/426 
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  2006/42/EC
 Annex IV
Noti ed Body:
Reg. No.:
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 Annex V
 Annex VI
  Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Noti ed Body:

 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:
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