
Industrijski sesalec 20l 2000W za
mokro in suho

Uporabniška navodila za sesalec

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka. Pred vami so kratka navodila, ki jih morate za svojo varnost in 
varnost izdelka upoštevati in skladno z njimi uporabljati artikel. Navodila shranite ali pa jih najdete na
naši spletni strani.

Sesalnik je brez vrečk. Prah in umazanija se nabirajo neposredno v rezervoarju. V ta namen sesalnik 
uporablja sistem trojnih filtrov. 
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Specifikacije

• Prostornina rezervoarja: 20 l
• Največja sesalna moč moč: 2000 W
• Napajanje: 220-240 V; 50-60 Hz
• Glasnost: < 80 dB
• Pretok zraka: 2 m^3 / min
• Razred vodoodpornosti: IPX4
• Material rezervoarja: nerjavno jeklo
• Tip sesalnika: brez vrečke
• Filter: HEPA, blago priloženo
• Dolžina cevi: 1.5 m
• Dolžina kabla: 6 m
• Dimenzije (D x Š x V): 32 x 32 x 48 cm
• Bruto teža: 7 kg
• Neto teža: 6.2 kg

V paketu:

• sesalec
• 20 l rezervoar
• HEPA filter
• materialni filter
• gobasti filter
• cev
• 3 nastavki: široka ščetka, srednja ščetka, konica
• odstranljiva kolesa

Opozorilo:

Sesalnik deluje pod napetostjo. Kakršna koli poškodba sesalnika je nevarna za našo varnost in 
sesalnika ne uporabljamo. Sesalnik, dodatke in embalažo uporabljajte le v namene ter na način 
opisan v teh navodilih. 

V primeru, da se sesalnik podre nemudoma izključimo napajalni kabel. 

Posesana vsebina je zdravju škodljiva, uporabljamo zaščitna očala, masko za nos in usta ter rokavice.
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Deli sesalnika:
1. Sesalnik
2. Ročaj
3. Gornji pokrov (sesalnik)
4. Izpuh
5. Zapiralo (sesalnika na rezervoar) – Gornji pokrov (3) ima na straneh zob, kamor zapnemo 

zapirali.
6. Rezervoar iz nerjavnega jekla
7. Dno s kolesi
8. 4 kolesa
9. Pokrov za praznenje
10. Plastična cev
11. Sesalna odprtina – priklop cevi
12. Prilagodljiv ročaj
13. Kofinska teleskopska cev
14. Širok nastavek za suho in mokro
15. Koničasti nastavek
16. Srednji nastavek
17. Filter iz blaga
18. Gobasti filter
19. HEPA filter
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Navodila za uporabo

Sesalnik je primeren za suho in mokro sesanje. Filter iz blaga (19) uporabljamo vedno. Za mokro 
sesanje vedno uporabimo gobasti filter (18). HEPA filter je priporočljivo odstraniti, kadar sesamo 
mokro. Za suho sesanje lahko uporabimo tudi ustrezne vrečke – papirnate, iz mikrovlaken ali druge.

Sesalnik je primeren za delavnice, renovacije stanovanj, čiščenje avtomobila,.. Za čiščenje stanovanj 
industrijski sesalci niso najboljša izbira, saj izpušni zrak kljub vsem filtrom ni dovolj čist za bivalne 
prostore. Bistvena prednost te vrste sesalnika je njegova sesalna moč in velikost rezervoarja.

Prva uporaba

1. Embalažo odpremo in iz nje vzamemo sesalnik in vso sebino
2. Na rezervoar pritrdimo kolesa
3. Odpnemo stranska zatiča, ki povezujeta jekleni rezervoar in zgonji plastični sesalnik
4. Sesalnik vzamemo iz rezervoarja
5. V notranjosti so priloženi dodatki, ki jih odstranimo iz rezervoarja
6. Filtracija poteka tako: Sesalna cev (12) -> sesalna odprtina (11)  -> vrečka za prah * -> 

rezervoar (6) -> filter iz blaga (17) -> HEPA filter (19) -> gobasti filter (18) -> motor sesalnika 
(1) -> izpuh

7. Poskrbimo, da so filtri v ustreznem zaporedju. Če bomo sesali mokro obvezno uporabimo 
gobasti filter (18). Če bomo sesali mokro je za daljšo življenjsko dobo HEPA filtra priporočljivo
HEPA filter (17) odstraniti . Če bomo sesali suho, lahko uporabimo tudi vrečke za prah *.

8. Sesalnik zapremo, kot smo ga odprli
9. Priključimo cev in nastavek
10. Priključimo napajalni kabel v hišno omrežno vtičnico
11. Sesalnik vklopimo in sesamo

* sesalne vrečke so pri nekaterih modelih priložene. Sesalne vrečke so iz različnih materialov: 
papir, mikrovlakna, tkanine,.. Pomembna je odprtina sesalne luknje na vrečki, da po 
namestitvi tesni in prah ne uhaja mimo. Pomembno je tudi, da je vrečka dovolj visoka, da 
posesana vsebina počiva v rezervoarju tako da se ne strga zaradi posesane vsebine. Vrečka je 
v vsakemu primeru še 1 dodaten filter za suho sesanje. 

Navodila za funkcijo pihanja
Sesalnik ima na zadnji strani izpuh (4). Na to mesto lahko priključimo priložen izpušni dodatek. Na 
izpuhu v smeri navzgor izvlečemo plastično mrežo s filtrom in na enak način vstavimo izpušni odatek. 
Sedaj lahko na ta nastavek priključimo cev in z njo pihamo. 

Navodila za praznenje in čiščenje
Ko je sesalnik povsem poln se mu bo znižala sesalna moč. Praznimo ga še preden ga napolnimo. 
Poskrbimo, da sesalnik praznimo na primernem mestu (npr. zunaj). Zraku ne vdihavamo, zaščitimo 
usta in nos. Poskrbimo, da je napajalni kabel izključen. 
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Odpnemo zapirala (5), vzdignemo sesalnik iz rezervoarja in ga odložimo. Odstranimo filter iz blaga 
(17). Izpraznimo rezervoar (6).

Čiščenje filtrov:

Filtrov ne čistimo če ni potrebe. Odvisno od umazanije se odločimo za način čiščenja. Rahlo nežno 
stresanje, večje gmote umazanij odstranimo z rokami, spihovanje ali spiranje pod tekočo vodo. 
Filtrov ne spiramo če ni potrebe! Predvsem to velja za HEPA filter. Če pa ga že čistimo pod vodo, ga 
čistimo brez čistil in pri temperaturi do 40°C. Kadar filtre čistimo pod vodo, jih posušimo. Za hitrejše 
sušenje, filtre sušimo na soncu. Preverimo tudi čistočo izpušnega filtra na izpuhu (4).

2. Mokro sesanje: Uporabimo lahko pokrov za praznenje (9).

Po praznenju/čiščenju sesalnik sestavimo, kot je opisano pri prvemu sesanju.

Navodila za uporabo vtičnice:
Nekatere naprave imajo izpušno cev na katero lahko priključimo sesalnik. Nekateri modeli sesalnika 
so opremljeni z dodatno vtičnico na katero lahko priključimo drugo napravo. Sesalniki z vtičnico imajo
tudi start/stop funkcijo, kar pomeni, da se bo sesalnik samodejno vklopil/izklopil, ko 
vklopimo/izklopimo priključeno napravo. Maksimalna moč priključene naprave je 2000W.
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