
PISTOOVER

Prenosni avtomobilski sesalnik

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite, da jih boste lahko 
uporabili tudi v prihodnje.

1 x prenosni avtomobilski sesalnik
1 x avtomobilski električni vtičnik
1 x nastavek s krtačo
1 x sesalna cev
3 x ploščati nastavek
1 x tableta za aromaterapijo
1x uporabniški priročnik



SPECIFIKACIJE

Napetost: DC 12 V
Napajanje: 120 W
Električni tok: 10 A
Dolžina kabla: 4,5 m

OPOZORILA

1. Izdelek lahko priključite samo v avtomobilsko vtičnico za vžigalnik.
2. Izdelka ne puščajte v bližini alkohola ali drugih vnetljivih materialov.
3. Izdelek je namenjen tako suhemu kot mokremu sesanju. V primeru mokrega 

sesanja poskrbite, da tekočino izpraznite iz posode.
4. Za polnjenje izdelka uporabljajte le napajalnik z napetostjo 12 V.
5. Ne uporabljajte izdelka več kot 20 min hkrati, saj se motor lahko pregreje. 
6. Redno čistite filter. 
7. Če izdelek ne deluje, preverite, ali je vtičnik pravilno vklopljen in ali je morda 

prišlo do odklopa varovalke.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Izdelek vklopite v avtomobilsko vtičnico za vžigalnik.
2. Vklopite stikalo.
3. Izberite pravi nastavek za želeni način sesanja.
4. Izdelek je namenjen tako suhemu kot mokremu sesanju. V primeru mokrega sesanja 
pazite, da pravočasno izpraznite posodo s tekočino.
5. Posodo za prah odprete tako, da z eno roko primete ročaj sesalnika, z drugo pa 
posodo in zavrtite v smeri urinega kazalca. 

Hitro sesanje z učinkom 
aromaterapije: Sesalnik ima učinek 
aromaterapije, ko sesate z dodano 
tableto za aromaterapijo. 

1. Odprite zadnji pokrov (v smeri 
urinega kazalca).

2. Vanj vstavite tableto za 
aromaterapijo.



ČIŠČENJE

GLAVNEGA DELA SESALNIKA NE POTAPLJAJTE V VODO ALI KATERO KOLI DRUGO 
TEKOČINO. TO BI LAHKO POŠKODOVALO NAPRAVO.

∑ Napravo čistite le z vlažno krpo.  
∑ Redno čistite filter. Filter lahko odstranite in očistite tako, da ga sperete z vodo. 
∑ Naprave ne razstavljajte.

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale 
gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali 
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno 

reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite 
vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo in zbiranje ali se obrnite na 
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za 
okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


