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1) SPLOŠNO 
Čestitamo ob nakupu css BEAM ELECTROLUX.  
Prosimo, da pazljivo preberete priložena navodila in pri uporabi upoštevate navodila monterja. 
 
2) NAVODILA ZA MONTAŽO 
Montažo centralne sesalne enote naj vedno opravi le pooblaščena strokovna oseba. S tem se 
izognete neustreznemu inštaliranju centralne sesalne enote, neustrezni izvedbi sesalnega 
razvodnega sistema, nepravilnemu dimenzioniranju sesalne enote, ki so lahko vzrok za okvare in 
neustrezno delovanje. V kolikor opravite inštalacijo sami se posvetujte s strokovnjakom. 
Vedno uporabite varnostno (šuko) vtičnico z ustreznim varovanjem. 
 
3) NAVODILA ZA VARNO UPORABO 
 
PRED PRIČETKOM ČIŠČENJA/PRAZNJENJA POSODE IZTAKNITE VTIKAČ! 
 
NE UPORABLJAJTE SESALNE ENOTE BREZ FILTRA ALI S POŠKODOVANIM 
FILTROM! 
 

POMEMBNO! Uporabnik ne sme posegati v sesalno enoto, jo spreminjati in 
odpreti pokrova elektro delov. Opisani posegi so lahko smrtno nevarni! 
 
Pred uporabo preberite navodila za uporabo. 
Pokrov sesalnika lahko odstrani le pooblaščena oseba. 
CSS lahko uporabljajo le poučene osebe. 
Neupoštevanje teh navodil je lahko vzrok za poškodbe na napravi ali nepravilno delovanje. 
Priklopite napravo le na električno omrežje z ustrezno nazivno napetostjo. 
Priklop je dovoljen le na omrežje z ustrezno ozemljitvijo in ničelnim vodnikom. 
Ne izpostavljajte naprave neugodnim vremenskim raumeram (dež, sneg, nenadne temperaturne spremembe.. .) 
Ne čistite naprave z vodnim curkom ali v vodi. 
Kontrolirajte stanje v posodi oz. vreči v določenih intervalih in pravočasno. 
Ne sesajte nikdar brez filtra in uporabljajte vedno le originalni filter. 
Ne sesajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi in zdravju škodljivih snovi. 
Ne sesajte gorečih ali tlečih snovi ali predmetov ( cigareti….). 
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Ne uporabljajte poškodovane naprave. 
Ne usmerjajte sesalne cevi v ljudi ali živali. 
SESANJE TEKOČIN NI DOVOLJENO BREZ SEPARATORJA ZA TEKOČINE! 
SESANJE  SNOVI, KI LAHKO POVZROČIJO ZAMAŠITEV NI DOVOLJENO! 
SESALNIK JE NAMENJEN ZA SESANJE BIVALNEGA PROSTORA. ZA SESANJE VEČJIH KOLIČIN 
UMAZANIJE UPORABITE SEPARATOR – TUDI ZA SESANJE ZELO FINEGA PRAHU ( CEMENT, SAJE 
IPD) 
KO SESATE VEČJE KOLIČINE NAENKRAT PREVERITE PRAVOČASNO STANJE FILTRA IN POLNOSTI 
POSODE. 
 
POZOR! 
Varnostne in varovalne naprave ne smejo biti nikdar odstranjene! 
 
4) NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 
Z upoštevanjem navodil za vzdrževanje in predpisanih vzdrževalnih posegov boste zagotovili svoji centralni sesalni 
enoti dolgo življensko dobo. 
 
Čiščenje filtra: 
Enota ima samočistilni filter, ki funkcionira pri običajnem sesanju hišnega prahu, vendar pa je 
potrebno očistiti filter, v kolikor ste sesali večje količine umazanije in zelo finega prahu. Filter 
očistite tako, da snamete posodo za umazanijo, namestite na odprtino pvc vrečko, primete filter z 
zunanje strani vrečke in ga stresete. Pvc vrečko nato snamete. 
 

CIKLI VZDRŽEVALNIH POSEGOV: 

 
Čiščenje filtra:                               - v izrednem primeru sesanja finega prahu, sicer je samočistilni 
Praznjenje posode za smeti:          - po 10 urah obratovanja ali prej v primeru sesanja večjih količin – lahko opravite sami 
Zamenjava filtra:        - po 100 urah ( običajno po 1 letu uporabe ali prej glede na obremenitve) – lahko opravite sami 
Kontrola izpušnega sistema          - po 54 urah – opravi serviser 
Zamenjava ščetk motorja              - po 500 urah obratovanja ( 2 leti) – opravi serviser 
 
 
     
 
 

GARANCIJSKA IZJAVA: 

 
Datum prodaje:………………………………….                                                         Žig: 
 
 
Podpis prodajalca:………………………………. 
 
 
Izjavljamo: 
Da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če se boste držali priloženih navodil, v kolikor bi prišlo v tem roku do 
okvare bomo na svoje stroške zagotovili odpravo pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 45 dni. V kolikor okvara ne bo 
odpravljena  v 45 dnevih bomo izdelek zamenjali z novim. 
Da bomo zagotovili servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za aparat še 7 let od dneva prodaje. 
Garancija za  sesalnike PLATINUM  velja 8 let, za MUNDO 2 leti, za pribor ASPIRA 1 leto. 
Garancija ne velja v primeru nestrokovnega instaliranja centralne sesalne enote, neustrezne izvedbe sesalnega razvodnega sistema, 
nepravilnega dimenzioniranja sesalne enote, nestrokovnega popravila, uporabe neoriginalnih delov in pribora, ter  neupoštevanja 
navodil za uporabo.in vzdrževanje Potrošni material ( filtri, ščetke motorja) ni predmet garancije. 
 
  


