SESALNIKI | LIKALNIKI | ČISTILNA TEHNIKA

Sesalnik – čistilnik s
patentiranim vodnim filtrom
suho sesanje
mokro sesanje in pranje
čiščenje in vlaženje zraka
ionizacija in aromaterapija
odmaševanje odtokov
izpihovanje
mokro globinsko čiščenje
(samo pri modelu s pranjem)

*globinsko stepanje
*čiščenje stekel
*biserna kopel
*opcija

Vodni čistilnik IGEA COMPACT
Navodila za uporabo in vzdrževanje

1 | Vodni čistilnik IGEA COMPACT | Uvod in kazalo
3. Mokro čiščenje oblazinjenega pohištva

Čestitamo!
Z nakupom čistilnika IGEA COMPACT imate odslej na voljo izjemen
pripomoček za učinkovito čiščenje vseh vrst površin. Za dobro počutje
lahko poskrbite tudi z dodatkom esenc eteričnih olj, ki jih dodate vodi v
zbiralni posodi in s tem čistilnik spremenite v praktičen pripomoček za
aromaterapijo.
Želimo Vam čimbolj lahkotno čiščenje in čimveč prijetnih užitkov, ki jih
omogoča čistilnik IGEA COMPACT.
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PRIBOR
q*gibljiva cev z ergonomsko oblikovanim ročajem, brizgalno ročico, cevko za brizganje
čistila in objemkami za pritrditev; za mokro globinsko čiščenje
gibljiva
cev za suho in suho globinsko sesanje
w
nastavek
za čiščenje oblazinjenega pohištva
e
krtačka
za
čiščenje pohištva
r
*
mala
šoba
za mokro globinsko čiščenje (npr. oblazinjenega pohištva)
t
*
velika
šoba
za mokro globinsko čiščenje mehkih podlag z dodatnim nastavkom za
y
mokro čiščenje trdih tal in mokro sesanje
u pokrovčka in adapter za izpihovanje
i preklopna krtača za suho sesanje z nastavkom iz klobučevine
o sploščena šoba za sesanje težje dostopnih mest
a* nastavek za čiščenje radiatorjev
s teleskopska cev za suho sesanje
d*trdi cevi (črni) za mokro čiščenje
a
f spužvasti filter
g pralni troslojni rebrasti mikrofilter s pokrovom
h nastavek za sesanje tekočin

Možnost dokupa:
j globinska stepalna krtača za suho globinsko čiščenje
k hidromasažna blazina
l nastavek za čiščenje stekel
; esence eteričnih olj (komplet ali posamezno)
2) namenska nepeneča čistila:
Floor Max za trde površine
Carpet Max za tekstilne obloge
Spot Max za čiščenje madežev
Antipen Max sredstvo proti penjenju

*priključki, ki jih ima samo model s pranjem
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VARNOSTNA OPOZORILA
f Shranite to knjižico z navodili.
f Dele embalaže (plastične vrečke, lepenko…) shranite
pred dosegom otrok.
f Pred vklopom aparata v električno omrežje se
prepričajte, ali napetost ustreza napetosti, ki je navedena za uporabo aparata (aparat lahko priključite
SAMO v vtičnice, ki imajo vsaj 10A moči).
f Aparat je opremljen z varnostnim sistemom z ozemljitvijo. Prepričajte se, ali je skladen z električnim
omrežjem.
f Uporabljajte samo električne podaljške, ki so brezhibni
in ustrezajo moči aparata.
f Aparata ne uporabljajte v prostorih, nasičenih s plinom
ali kadar je poškodovan aparat ali električni kabel.
f Ne sesajte vnetljivih, eksplozivnih ali korozivnih snovi.
f Za čiščenje aparata uporabljajte samo vodo. Ne uporabljajte trielina ali abrazivnih raztopin oz. detergentov.
f Pred kakršnimkoli posegom v aparat VEDNO izključite
aparat in izvlecite kabel iz vtičnice.
f Pri izključevanju iz omrežja ne vlecite priključnega
kabla ali aparata, temveč vedno trdno primite vtič in ga
izvlecite.
f Električni aparat ni igrača. Uporabljajte in shranjujte ga
izven dosega otroških rok.
f Pred vklopom aparata popolnoma odvijte električni
kabel za napajanje aparata.
f Pazite, da ne poškodujete električnega kabla na ostrih
predmetih ali da kabla ne preščipnete.

f Poškodovano priključno vrvico mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba,
da se s tem uporabnik izogne nevarnosti.
f Aparat naj ne deluje brez nadzora.
f Ne shranjujte aparata na prostem (dež, led, sonce...).
f Ne približujte se sesalni reži z očmi in ušesi.
f Vedno iztaknite električni kabel:
- takoj po končani uporabi
- pred nameščanjem priključkov
- pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata
f Ne uporabljajte aparata:
- če imate vlažne oziroma mokre roke
- če je padel in to povzroči vidne poškodbe oziroma
anomalije pri delovanju
- če sta poškodovana vtičnica ali kabel
f Uporabljajte samo originalne Gisowatt nadomestne
dele.
f Skladno z veljavnimi zakoni je potrebno aparat, ki ga
več ne uporabljate in ga nameravate zavreči, onesposobiti za delovanje z odstranitvijo napajalnega
kabla.
f Morebitna popravila lahko izvajajo samo pooblaščeni
servisi. Lastno poseganje v aparat je lahko zelo
nevarno.
f Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za nepravilno ravnanje v neskladju z danimi
navodili, nestrokovne posege v aparat ali nepravilno
vzdrževanje aparata.

POZOR!
Pri sesanju tekočin in pranju
tal ali oblazinjenega pohištva morate obvezno odstraniti
separacijsko posodo (slika
01) in rebrasti mikrofilter
(slika 02) ter namestiti
modri spužvasti filter.

01

02
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A) UPORABA APARATA

sesanje

POMEMBNO! Kadar v sistemu

f Glavo čistilnika snamete s spodnjega dela aparata tako,

ni več vode ali čistila, je potrebno
da povlečete zaponki navzven (slika A1). Ko nameščate
izklopiti črpalko.
glavo čistilnika nazaj, se prepričajte, da sta zaponki pravilDelovanje črpalke je odvisno od
no nameščeni.
delovanja motorja. Če sesalnik ni
f VKLOP (slika A2):
vklopljen, črpalka ne deluje. Črpal- stikalo <sesanje> Vklop aparata.
ko vklopimo s pritiskom zelenega stikala na rezervoarju
- led stikalo <črpalka> Vklop črpalke za brizganje čistila
za čistilo.
na rezervoarju.
- Elektronsko uravnavanje sesalne moči (slika A3). Moč
sesanja povečujete z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca.
f Ko želite izprazniti posodo po končani uporabi, pritisnite ročico na zadnjem delu vozička (slika A4).
Posodo ponovno namestite na voziček tako, kot kažeta sliki A5 in A6.

A2

A1

q

e

položaj q - filtracija zraka in
masažna blazina

A3

položaj w - suho sesanje in
globinsko čiščenje

w
A4

položaj e - mokro sesanje in mokro
globinsko čiščenje

A5

1. Uporaba rebrastega troslojnega mikrofiltra
f Rebrasti filter se uporablja pri filtraciji zraka, suhem sesanju, izpihovanju in suhem globinskem

sesanju z električno stepalno krtačo. Uporabljajte samo originalne filtre.
f Snemite glavo s spodnjega dela sesalnika (slika A1) in jo obrnite. Namestite filterski vložek v njegovo ležišče, ga rahlo pritisnite in obrnite pokrov z vijakom v smeri urinega kazalca (slika A7). Pravilno
namestitev filtra preverite z rahlim potegom navzgor.
f V zbiralno posodo nalijte 2 l vode. Na notranjo stran sesalne odprtine namestite daljše belo koleno,
ki vodi zrak v vodo, nato pa vstavite še separacijsko posodo. Ponovno namestite glavo sesalnika na
spodnji del in jo pritrdite z zaponkami.

2. Uporaba spužvastega filtra
Pri sesanju tekočin oziroma umivanju površin z ekstrakcijo z
glave sesalnika odstranite rebrasti mikrofilter. Nato namestite
spužvasti filter na nosilec motorja (slika A8). Dolgo belo
koleno zamenjajte s kratkim belim kolenom. Iz sesalnika je
potrebno odstraniti tudi separacijsko posodo.

OPOZORILO! Mikrofilter ima
ločljiv pokrov filtra, zato pokrov
shranite in ga uporabite tudi
pri zamenjavi filtra z novim.

A6

A7

A8
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B) FUNKCIJE APARATA
1. Filtriranje zraka
f Gumb za elektronsko uravnavanje naravnajte na položaj 1

POMEMBNO!

B2

B1

Pri filtraciji zraka mora biti
črpalka izklopljena.

( slika B1).
f Aparat brez gibljive cevi in drugih priključkov postavite v prostor, kjer želite očistiti zrak. V zbiralno poso-

do čistilnika vlijte 2 l vode. Na notranjo stran sesalne odprtine pritrdite daljše belo koleno (slika B2).
f Vstavite separacijsko posodo. Na spodnjo stran glave sesalnika pritrdite troslojni rebrasti mikrofilter in

OPOZORILO!

sesalnik zaprite z zaponkami.
f Vklopite stikalo motorja. Če želite zrak tudi odišaviti (aromaterapija), dodajte v vodo esence
eteričnega olja.

Za varno uporabo eteričnih olj v vodnih sesalnikih priporočamo izključno uporabo esenc
Aria Blu. Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za
morebitne poškodbe, nastale z uporabo drugih eteričnih olj.

2. Suho sesanje in suho globinsko čiščenje
f Gumb za elektronsko uravnavanje sesalne moči naravnajte na srednji položaj (slika B3). Nato v zbiral-

no posodo čistilnika vlijte 2 l vode. Pazite, da vode pomotoma ne natočite v separacijsko posodo, saj
boste tako uničili mikrofilter in iz aparata vam bo ob sesanju začela izhajati voda.
f Na notranjo stran sesalne odprtine pritrdite daljše belo koleno (slika B2). Vstavite separacijsko posodo.
Na spodnjo stran glave sesalnika pritrdite troslojni rebrasti mikrofilter in sesalnik zaprite z zaponkami.
f Na sesalno odprtino pritrdite gibljivo cev (pribor št. 2), nato koleno (pribor št. 10), teleskopsko cev
(pribor št. 11) in želeni nastavek.
f Vklopite stikalo motorja. Če želite zrak tudi odišaviti (aromaterapija), OPOZORILO! Priporočadodajte v vodo esence eteričnega olja.
mo, da pri stepanju z električno krtačo vodi v zbiralni
3. Priključitev električne globinske krtače
f Električno krtačo namestite na teleskopsko cev, to pa na gibljivo cev. posodi dodate malo antipenilnega sredstva (Antipen).
Nato nanju z zaponkami pritrdite kabel električne krtače (slika B4).
Velika količina prahu, ki jo
f Namestite vtič stepalne krtače v vtičnico s pokrovom na aparatu (slika posesate z električno krtačo,
B5) in šele zatem priključite aparat v električno omrežje. (POZOR! namreč lahko povzroči penjeVtičnica na aparatu je predvidena za priklop električnih priključkov, ki nje vode in posledično
ne presegajo 400W maksimalne moči. Ko želite izvleči vtič električne uhajanje pene skozi
krtače iz vtičnice na aparatu, morate držati privzdignjen pokrovček reže aparata.
vtičnice. Nikoli v vtičnico ne priklapljajte več kot enega priključka.)

B3

POMEMBNO!
Pri suhem sesanju in
suhem globinskem
sesanju mora
biti črpalka
izklopljena.

B4

B5
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4. Mokro sesanje ali sesanje tekočin
f Iz čistilnika odstranite troslojni mikrofilter in separacijsko posodo (slika B7).
f Namestite kratko belo koleno. Leži naj vodoravno, obrnjeno v desno stran (slika B8). Na glavo

motorja namestite spužvasti filter (pribor št. 13) (slika B9). Ponovno nataknite glavo sesalnika na
spodnji del, jo pritrdite z zaponkama ter nastavite gumb za uravnavanje sesalne moči na položaj 3.

B7

B8

B9

B10

POMEMBNO! Varnostni plovec avtomatično prekine sesanje, ko se v zbiralni posodi nabere
tekočina preko dovoljene višine. Na polno zbiralno posodo vas opozori tudi večje število obratov motorja in s tem večja glasnost čistilnika. Potrebno je izprazniti zbiralno posodo.

5. Sesanje večjih količin vode
f Pri sesanju tekočine iz posod je pomembno, da sploščene šobe ne potopimo v tekočino v celoti, saj

s tem prekinemo dotok zraka (slika B10).

POMEMBNO!

C) MOKRO GLOBINSKO PRANJE*(model s pranjem)

Pri mokrem sesanju oz. sesanju tekočin mora biti črpalka izklopljena.

Čistilnik pripravimo kot za mokro sesanje. Stopnjo sesalne moči naravnamo na najvišji položaj.

1. Priprava
f V rezervoar za čistilo vlijte ustrezno čistilo in dolijte vodo do oznake »FULL« (slika C1). Pri tem upošte-

vajte navodila izdelovalca o priporočenem razmerju. Pri čiščenju trdovratnih madežev lahko prilagodite razmerje in povečate količino čistila.
f Namestite posodo s čistilom na zadnji del vozička (slika C2). Vtič na električnem kablu, ki je nameščen na rezervoarju za čistilo, potisnite v vtičnico na glavi sesalnika (slika C3).
f Priporočamo uporabo namenskih in nepenečih čistil podjetja Batagel & Co.; Floor Max za čiščenje
trdih površin in Carpet Max za čiščenje tekstilnih oblog in drugih mehkih podlag.

C1

C2

2. Namestitev brizgalne ročice
f Rahlo odvijte vijak, namestite ročico v za to predvideni utor na plastičnem kolenu gibljive cevi (slika

C4) in do konca privijte vijak.

C3

C4

7 | Vodni čistilnik IGEA COMPACT | Mokro globinsko pranje
3. Namestitev cevi

C5

C6

f Na gibljivo cev namestite cevko za čistilo (slika C5) in potisnite konec cevke za čistilo v spojko na
zgornji strani rezervoarja za čistilo (slika C6). Cevko odstranimo tako, da jo sprostimo s pritiskom na
obroček spojke (slika C7).
f Priklop priključkov:
– gibljivo cev za mokro pranje nataknite v odprtino zbiralne posode (slika C8)
– plastično koleno zataknite v odprtino sestavljivih črnih cevi (slika C9)
– sestavljivi trdi cevi zataknite v odprtino sesalne šobe (slika C10)
– potisnite konec cevke za brizganje čistila v spojko pod brizgalno ročico (slika C11)

D) UPORABA ČISTILNIKA PRI
MOKREM GLOBINSKEM PRANJU
1. Mokro pranje tekstilnih površin
f Vklopite sesalnik in črpalko (slika D1).
f Stisnite brizgalno ročico (slika D2) in nabrizgajte čistilo v podlago,
hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi (slika D3).

C7

C9

D1

POMEMBNO:
Pred začetkom čiščenja vedno najprej preverite pralnost tkanin
in obstojnost barv
na manjšem koščku površine.

POMEMBNO:

D4
Vsakič, ko zmanjka vode s čistilom v posodi za čistilo, morate nujno izprazniti umazano
vodo iz zbiralne posode.

D2

D3

Priporočamo, da pri čiščenju zelo umazanih površin ali trdovratnih madežev površino
predhodno namočite, nekaj časa pustite delovati čistilo in šele nato posesate. Za boljšo
izsušitev priporočamo ponovno sesanje brez brizganja čistila na podlago (slika D4).

POZOR!

C11

C10

C8
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2. Mokro čiščenje trdih površin

D5

f Na veliko šobo, ki je namenjena čiščenju trdih površin, namestite nastavek z gumijastimi letvicami
(slika D5). Nastavka ne nameščajte s silo! Prekomerno prepogibanje lahko povzroči mehansko
poškodbo, ki ni predmet garancije. Vklopite sesalnik in črpalko. Stisnite brizgalno ročico in
nabrizgajte čistilo na površino, hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi.

D6

POMEMBNO: Tudi pri čiščenju zelo umazanih trdih površin velja, da površine
lahko predhodno namočimo, tako da najprej razpršimo čistilo, ga nekaj časa
pustimo delovati in šele nato posesamo.

3. Mokro čiščenje oblazinjenega pohištva
f Za mokro globinsko čiščenje sedežnih garnitur, oblazinjenega pohištva, avtomobilskih sedežev in
vzmetnic uporabljamo malo šobo, ki jo namestimo neposredno na ročaj. Način čiščenja je enak
kot pri čiščenju z veliko šobo (slika D6).

E) IZPIHOVANJE
f Z oboda glave čistilnika snemite plastična režasta pokrova. Odprtini zamašite s pokrovčkoma
(pribor št. 7) (slika E1). Na pokrovček z adapterjem namestite gibljivo cev, nanjo pa ustrezen nastavek 9 za čiščenje radiatorjev ali izpihovanje drugih težko dostopnih mest.
f Hkrati z izpihovanjem lahko opravljamo tudi sesanje, saj lahko v sesalno odprtino namestimo
gibljivo cev kot pri običajnem sesanju in takoj posesamo izpihano umazanijo.

F) VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE APARATA
Po vsaki uporabi je potrebno čistilnik dobro očistiti z vodo.

1. Pralna šoba
f Če se znotraj šobe nabere umazanija, odvijte vijak na zgornji strani in šobo očistite (slika F1).

POMEMBNO:
Ob zaključku pranja, preden izklopite sesalnik iz
električnega omrežja, zadržite pralno šobo
nekaj sekund v vodoravnem položaju.
S tem preprečite, da bi se po izklopu
sesalnika iz šobe pocedila voda.

E1

POMEMBNO!
Pred vsakim posegom, čiščenjem ali zamenjavo filtrov obvezno izklopite
aparat iz
omrežja.

F1
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2. Troslojni rebrasti mikrofilter
f Filter občasno čistite z mehko krtačko (slika F2). Če ga želite res temeljito očistiti, ga izperite pod
tekočo vodo, tako da curek vode usmerite v notranjost filtra in da voda odteka skozi stene navzven. Pred
ponovnim nameščanjem v čistilnik ga NUJNO popolnoma osušite.
f Če je filter poškodovan ali preveč zamazan, ga zamenjajte z novim. Priporočamo, da troslojni mikrofilter zamenjate na eno do dve leti, odvisno od pogostosti uporabe.

POZOR! Sesanje z mokrim troslojnim filtrom ni priporočljivo, ker prah vezan z vodo
zamaši pore in se filter hitreje uniči!!
F3

F2

3. Spužvasti filter
f Po sesanju sperite spužvasti filter pod curkom vode brez uporabe detergenta (slika F3). Če je filter
raztrgan ali ga ni več mogoče zadovoljivo očistiti, ga zamenjajte z novim.

4. Izhodni filtri
f Filtre občasno zamenjajte. Režasti pokrovček odprete s pomočjo kovanca.

5. Rezervoar za čistilo
f Tudi rezervoar za čistilo po uporabi izpraznite in sperite z vodo.

6. Zbiralna posoda
f Posodo s posesano umazanijo po vsakem sesanju in pranju izpraznite in sperite
z vodo.

POMEMBNO! Po končanem pranju sperite cevko za dovajanje čistila s čisto vodo. Če sesalnika dlje časa ne uporabljate, se namreč ostanki čistila v cevki lahko zasušijo in cevko zlepijo, zaradi česar imate
lahko težave z razprševanjem čistila pri naslednjem pranju. Po
končanem pranju v rezervoar zato natočite malo čiste vode in jo
razpršite, lahko v vedro ali lijak, ter tako cevko prečistite.

G) HIDROMASAŽNA BLAZINA
Varnostna opozorila pri uporabi hidromasažne blazine
f Aparat namestite na varno mesto, kjer ni nevarnosti, da bi po nesreči padel v kopalno kad.
(slika G1)
f Najmanjša razdalja med aparatom in robom
kopalne kadi naj bo 60 centimetrov. (slika G2)
f Na aparat ne odlagajte brisač ali oblačil, ki bi

preprečevala vstop zraka v aparat. (slika G3)
Čeprav
je aparat zaščiten pred curki vode,
f
odsvetujemo spreminjanje moči delovanja
medtem, ko ste v kadi, polni vode.
f Pred vsakršnim ravnanjem z aparatom (vklop,
izklop itd.) si je potrebno osušiti roke in noge.

G1

G3

G2
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POMEMBNO!

G4

Pred uporabo hidromasažne blazine pazljivo preberite navodila in upoštevajte vsa navedena opozorila.

1. Navodila za montažo hidromasažne blazine
f Pred uporabo hidromasažne blazine očistite aparat in filtrirne sisteme.
f Sestavite modularne elemente blazine (E) in obe končnici (T1 in T2) kot kaže slika G4 (število
uporabljenih elementov je odvisno od dolžine kopalne kadi).

G5

f Vstavite varnostni ventil »aqua stop« (V) v končnico blazine (T1) in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca (slika G5).
f Položite tako zloženo masažno blazino v kad s 5-6 cm vode in jo pritisnite proti dnu, tako da se bodo
čepki prisesali na dno kadi (slika G6).
f Odstranite izhodne reže (C) in spodnjo zaščito (C1). Uporabite lahko kovanec ali kak drug, top predmet (slika G9).

G6
G7

G8

G9

G10

G11

G12

f Na izhodne reže namestite pokrov (H1) in priključek za dovod zraka (H2) in jih utrdite z zatiči (H3)
(slika G11).
f Vstavite zaključek cevi (M) v priključek za dovod zraka (slika G12).

OPOZORILO!
S čepki pritrdimo blazino na dno kadi in tako preprečimo, da bi plavala na gladini, vendar
pa so kljub temu mogoči stranski premiki blazine. Priporočamo, da v kad vstopate
in izstopate tako, da stopite z nogami na sredino blazine (slika G7) in ne na rob
(slika G8) in da se z roko oprete na rob kadi.

OPOZORILO!
Puščice ob straneh zatičev morajo biti obrnjene navzgor (slika G10).

11 | Vodni čistilnik IGEA COMPACT | Nastavek za stekla
2. Uporaba hidromasažne blazine
f V kad natočite toplo vodo do višine 20 – 25 cm (slika G13).
f Vklopite aparat z gumbom (sesanje) (slika G14).
f Namestite stikalo za uravnavanje moči na stopnjo 1.

3. Vzdrževanje hidromasažne blazine

OPOZORILO:

G13

G14

Pri uporabi hidromasažne blazine
mora biti črpalka izklopljena.

f Po vsaki uporabi sperite blazino z mlačno vodo (slika G15).
f Zaradi večje trdote vode se lahko v luknjicah na masažni blazini nabere vodni kamen. Učinkovito ga

G15

G16

očistimo z iglo, zrakom pod pritiskom ali s kisom (slika G16).

OPOZORILO: Namestitev regulatorja moči na drugo ali tretjo stopnjo bi lahko
povzročilo brizganje vode izven kadi.

E) NASTAVEK ZA STEKLA IN DRUGE NAVPIČNE GLADKE POVRŠINE
1. Priprava
f Pred uporabo nastavka Splendiglass temeljito očistite posodo za čistilo (na hrbtni strani čistilnika).

H1

V posodi naj ne bo ostankov predhodno uporabljenih čistil.
f Posodo za čistilo napolnite s čisto vodo in jo pritrdite na čistilnik.
f Čistilnik pripravite za mokro pranje kot je opisano na strani 6.
f Brizgalno ročico stisnite nekajkrat zaporedoma, tako da iz cevke za dovod čistila izteče morebitna

voda, ki je ostala v čistilniku od predhodnega čiščenja.
f Nato v posodo za čistilo nalijte priloženo čistilo oz. katero drugo namensko sredstvo za čiščenje

stekel (slika H1).

OPOZORILO:
5 g čistila Splendiglass zadostuje za okoli 1 kv. meter površine. Razgradljivost priloženega
čistila je več kot 90-odstotna. Prazne steklenice ne puščajte v naravnem okolju.

Čistilo naj ne pride v stik z očmi. Shranjujte ga izven dosega otroških rok.

sesanje
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2. Montaža

H4

f Belo gobico nastavka (1) namestite na nosilec (2) in jo pritrdite s pomočjo pritiskavca (slika H3
in H4).
f Spojite oba konca cevke za dovod čistila in pritrdite nastavek na plastično koleno z brizgalno ročico
(slika H5 in H6).
f Nastavek odstranite v obratnem zaporedju.

H3

3. Čiščenje
H5

f Vključite stikali motorja in črpalke. Ob tem upoštevajte navodila za mokro pranje na strani 6.
f Gobico nastavka naslonite na steklo (slika H7) in stisnite brizgalno ročico (3), tako da iz nastavka
začne izhajati čistilo (slika H8).
f Enakomerno nanesite čistilo po površini.
f Nastavek obrnite (za 180°). Z gumijastim delom, ki naj se čimbolje prilega podlagi, vlecite nastavek
od vrha navzdol. Tako boste s površine odstranili oz. posesali umazano tekočino (slika H9 in H10).

H6

H7

4. Vzdrževanje
f Gobico nastavka lahko perete v pralnem stroju pri programu za občutljivo perilo.
f Brizgalno šobo očistite tako, da obroček (4) odvijete v nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca
(slika H11).
f Brizgalno šobo (5) potopite v kis ali namensko čistilo za odstranjevanje vodnega kamna (slika H12).
f V primeru trdovratnejših oblog brizgalno šobo izpihajte s spodnje strani.
f Odprtine brizgalne šobe nikoli ne čistite z iglo ali drugim ostrim predmetom.
f Brizgalno šobo ponovno namestite in privijte obroček.

H8

H9
H12

VARNOSTNA OPOZORILA!
Vsa popravila naj opravi pooblaščen strokovnjak. Nestrokovna popravila lahko pomenijo veliko tveganje pri uporabi. Proizvajalec in uvoznik ne sprejemata odgovornosti zaradi morebitne neustrezne uporabe, poškodb ali neprimernega vzdrževanja . Uporabljajte samo originalne rezervne
dele in priključke. Med delovanjem se ne približujte aparatu z očmi in ušesi.

H11

H10
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NA KRATKO: KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT
Ta stran predstavlja le kratek povzetek navodil za sestavo. Preglejte in upoštevajte celotna navodila.
ZA: aromaterapijo
čiščenje zraka
sesanje prahu
globinsko sesanje oziroma stepanje z el. krtačo
izpihovanje radiatorjev
f odprite aparat
f iz sesalnika odstranite separacijsko posodo
(posoda z obročem)
f v zbirno posodo nalijte 2 l vode
f v vodo lahko dodate par kapljic eteričnega olja
f vstavite dolgo koleno
f na glavo motorja nataknite rebrasti mikrofilter
f ponovno vstavite patentirano separacijsko posodo
f aparat zaprite
f regulacijo moči nastavite na želeno pozicijo:
- stopnja 1 (najnižja): za čiščenje zraka oz.
aromaterapijo
- stopnja 2 (srednja): klasično in
globinsko sesanje
- stopnja 3 (najvišja): izpihovanje radiatorjev

o

Sestava aparata

i

i

q zbiralna posoda

u

w odprtina za priključitev sesalne cevi

y

e zaponke za pritrditev glave sesalnika
r dolgo koleno

t

t separacijska posoda
y troslojni rebrasti mikrofilter
u glava sesalnika

r

i stranske reže za izpihovanje zraka
o vtičnica za priključitev električne
stepalne krtače

e

e
w
q

OPOZORILO: Ne sesajte brez vode v posodi, saj
boste tako uničili filter. Tudi sesanje v vodi
netopnih in težko topnih snovi kot je npr.
cementni prah, skrajša življenjsko dobo filtra.
stopnja 1

stopnja 2

stopnja 3
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NA KRATKO: KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT
Ta stran predstavlja le kratek povzetek navodil za sestavo. Preglejte in upoštevajte celotna navodila.
ZA: pranje

Sestava aparata

f odprite aparat

q zbiralna posoda

f odstranite separacijsko posodo

w odprtina za priključitev sesalne cevi

f odstranite mikrofilter in ga zamenjajte z modrim
spužvastim filtrom

e zaponke za pritrditev glave sesalnika

f zamenjajte dolgo koleno s kratkim, ki naj bo
nameščeno vodoravno in obrnjeno v desno stran

t rezervoar za čistilo z vgrajeno črpalko
za brizganje tekočin

f na zunanjo stran aparata namestite rezervoar s
čistilom, v katerem je tudi črpalka za brizganje
tekočin

y spužvasti filter

f regulacijo moči nastavite na stopnjo 3 (najvišja)
f uporabite želeni nastavek

o
i

i
u

r kratko koleno

y

u glava sesalnika

t

i stranske reže za izpihovanje zraka
o vtičnica za priključitev električne
stepalne krtače

r

f vklopite stikalo motorja in črpalke

e

e
w

ZA: odmaševanje odtokov
in sesanje tekočin
f isto kot pri pranju le, da ne vklopite črpalke

q
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NAJPOGOSTEJŠI ZASTOJI ALI NAPAKE IN NJIHOVA ODPRAVA
Čistilnik ne dela

f Ni električnega toka.
f Pokvarjen motor, kabel, stikalo.

f Preverite vtičnico, varovalko.
f Pokličite najbližji servis.

Iz čistilnika izhaja prah

f Ni filtra ali je slabo nameščen
f Preluknjan filter.

f Preverite ali ste vstavili in pravilno namestili filter.
f Preverite filter in ga po potrebi zamenjajte.

Slabša sesalna moč

f Preveč polna zbiralna posoda.
f Moker ali zamazan filter.
f Zamašena cev ali priključki.

f Izpraznite zbiralno posodo.
f Osušite ali zamenjajte filter.
f Preverite gibljivo cev ali priključke.

Motor dela s povišanim
številom obratov in ne sesa

f Preveč polna zbiralna posoda - zaprt plovec.
f Moker ali zamazan filter.
f Zamašena cev ali priključki.

f Izpraznite zbiralno posodo.
f Osušite ali zamenjajte filter.
f Preverite gibljivo cev ali priključke.

Cev pada iz uvodnice ali kolena

f Cev je odvita.

f Cev ima levi navoj, zato jo navijte v nasprotni smeri

Črpalka ne dela

f Ni električnega toka.

f Preverite ali ste poleg stikala črpalke vklopili tudi

f Zamazan filter cevke.
f Zamašen razpršilec.

stikalo motorja.
f Sperite filter (mrežico) v rezervoarju.
f Razstavite razpršilec in ga sperite pod vodo, po
potrebi ga potopite v kozarec s kisom.
f Sperite cevko.

urinega kazalca.

Črpalka ne brizga čistila enakomerno

f Cevka za čistilo neprehodna zaradi zasušenih

ostankov čistila.
f V rezervoarju so se ostanki čistila zgostili in

Skozi vratca izhaja voda

Skozi vratca izhaja pena

f Po vsakem čiščenju z vodo očistite rezervoar.
povzročili neprehodnost.
f Voda v zbirni posodi je presegla dovoljeni nivo
f Izpraznite zbiralno posodo.
(1 rezervoar čistila).
f Varnostni plovec je blokiran.
f Očistite ležišče plovca.
f Morda ste pomotoma natočili vodo v separator,
f Separator izpraznite, filter osušite.
namesto v zbiralno posodo.
f Pri sesanju z globinsko krtačo lahko velika količina f Pred začetkom sesanja z globinsko krtačo v vodo
posesanega prahu, ki se veže z vodo, povzroči
kanite par kapljic antipenilnega sredstva Antipen.
prekomerno penjenje in uhajanje pene iz aparata . Vedno začnite sesanje s čisto vodo.
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GARANCIJSKI LIST št.:
Uvoznik in garant:

Batagel & Co., d. o. o.
Reška 7, 6230 Postojna
telefon 05/ 700 17 00
faks 05/ 726 31 40
Izdelek:

IGEA COMPACT

Garancijski rok je 24 mesecev od prodaje na drobno.

!
1. SERVISNI KUPON
Tip
Serijska št.
Datum prevzema v popravilo
Žig in podpis servisa

Datum prodaje: __________________________________________
Št. računa: ______________________________________________
Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo____________________
_________________________________________________________
___________________________________________________

!
2. SERVISNI KUPON
Tip

Podpis in žig:
Serijska št.
Datum prevzema v popravilo
Žig in podpis servisa

Žig in podpis garanta:
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!
1. SERVISNI KUPON

!
2. SERVISNI KUPON

GARANCIJSKA IZJAVA
f Izjavljamo, da ima proizvod kakovostne značilnosti, ki so razvidne iz tehničnega
navodila in bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v
skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
f V primeru neujemanja dejanskih kakovostnih značilnosti s tistimi v tehničnem
navodilu, bomo na zahtevo imetnika garancijskega lista, ki bo predložen v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomankljivosti, ki so
posledica neujemanja oziroma bomo proizvod nadomestili z novim.
f Čas po preteku garancijskega roka v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je trikrat daljši od garancijskega roka.
f V tem času zagotavljamo vse nadomestne dele, popravila in servisno vzdrževanje za
brezhibno delovanje proizvoda. Krili bomo vse stroške za material, nadomestne
dele, delo, prenos in prevoz proizvodov, ki bi nastali pri odpravljanju napak oz. pri
nadomestitvi proizvoda z novim na podlagi garancije, seveda ob normalni uporabi,
v času trajanja garancije. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni PTT ali
železniški tarifi.
f Če v garancijskem roku proizvoda ne popravimo v 45 dneh od dneva prijave okvare,
oporečen proizvod na kupčevo zahtevo zamenjamo z novim. Za čas popravila bomo
podaljšali garancijski rok.
f Garancijski rok prične teči z dnevom prodaje na drobno.
f V primeru reklamacije mora uporabnik proizvoda predložiti potrjen in veljaven garancijski list (ime in sedež podjetja, ki je proizvod prodalo na drobno, datum prodaje, žig
in podpis prodajalca) ter izvirni račun o nakupu.
f Pri pisni ali telefonski prijavi okvare naši servisni službi sporočite: naziv in tip izdelka,
datum prodaje, opis okvare in točen naslov.
f Popravilo poškodb, ki jih povzroči uporabnik sam, popravilo poškodb nastalih zaradi nepravilnega vzdrževanja ali višje sile, ne spadajo v garancijo.
f V času trajanja garancije proizvoda ne sme popravljati nepooblaščena oseba.
f Popravila se izvajajo v servisnih delavnicah, ki so navedene na naslednji strani.
Vse pravice pridržane. Kopiranje prepovedano.
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POOBLAŠČENI SERVISI APARATOV BATAGEL
ŽALEC

Milan Zupanc s.p.

METLIKA

Šlandrov trg 20, 3310 Žalec
tel. 03/ 571 74 84
mail: zupanc18@siol.net
LJUBLJANA

KRANJ

MARIBOR

MURSKA SOBOTA

Aleksander Rutar s.p.

Igor Ritonja s.p.
Vandotova ulica 11, 8000 Novo mesto
tel. 07/ 332 37 16, mobi 041/ 65 02 65

GERMOVŠEK d.o.o.
Prečna ulica 9, 2000 Maribor
tel. 02/ 480 14 58, fax 02/ 480 14 59
mail: germovsek.doo@siol.net
GERMOVŠEK d.o.o.
Cankarjeva ulica 14, 9000 Murska sobota
tel./fax 02/ 521 12 50

Ulica Vinka Vodopivca 64, 5000 Nova Gorica
mobi 041/ 51 97 90
NOVO MESTO

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 23, 3212 Vojnik
tel. 03/ 781 28 81, fax 03/781 28 80
mobi 041/76 35 01

Stepan Darko s.p.
Vrtine 12, Sveti Anton, 6276 Pobegi
tel. 05/ 653 20 09, mobi 041/ 24 26 22

NOVA GORICA

CELJE

Miran Čebašek s.p.
Repnje 21, 1217 Vodice nad Ljubljano
tel. 01/ 833 21 26, fax 01/ 833 21 27
mobi 041/ 64 86 80
mail: info@elektro-cebasek.si

KOPER

Marentičeva ulica 8, 8330 Metlika
tel. 07/ 306 06 48, mobi 041/ 77 34 66
mail: servis.petric@volja.net

Jože Ježek s.p.
Cesta 24. Junija 21, 1231 Ljubljana
tel. 01/ 561 66 30, fax 01/ 561 66 31
mail: jezektrg.servis@siol.net

Ivan Petric s.p.

SLOVENJ GRADEC

Boris Jeseničnik s.p.
Meškova ulica 24, 2380 Slovenj Gradec
tel. 02/ 883 14 80, fax 02/ 883 14 81
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Uvoznik in nosilec
servisne dejavnosti:

Batagel & Co. d.o.o.
proizvajalec:

Gisowatt S.p.A.

Batagel & Co. d.o.o., Reška 7, 6230 Postojna | telefon 05 - 700 17 00 | faks 05 - 726 31 40 | e-pošta batagel@siol.net

