
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Proizvajalec: DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC.
150, BRUNET STREET
MONT– ST– HILAIRE, QUEBEC
KANADA, J3G 4S6

Proizvod: CENTRALNI SESALEC

Model: _____________________

Serijska št. sesalca: _____________________

Uvoznik in distributer VACSI 
Centralni sesalni sistemi, d.o.o.
Velika Pirešica 36
3310 Žalec
e-pošta: info@vacsi.si
www.centralni-sesalni-sistemi.vacsi.si 



DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC
150, BRUNET STREET, MONT-ST-HILAIRE, QUEBEC
KANADA, J3G 4S6

Št. izjave: _____________________

I Z J A V A   O   S K L A D N O S T I

z direktivami 72/32 EEC, 89/336/EEC

Proizvajalec: DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC.
150, BRUNET STREET, MONT-ST-HILAIRE, QUEBEC KANADA, J3G 4S6

Izjavljamo, da je spodaj navedeni stroj:

CENTRALNI SESALEC

Model: _____________________

Serijska št. sesalca: _____________________

OPIS: centralni sesalec je naprava za odstranjevanje prahu, nečistoč in drugih onesnaževalcev 
iz vašega doma, vključno s škodljivimi alergeni kot so pršice in njihovi iztrebki. Praznjenje
vsebine zbiralne posode, v kateri se nabere ogromno število drobnih pršičnih iztrebkov in
drugih onesnaževalcev, je potrebno izvajati skladno s priloženimi navodili za uporabo 
sistema.

Stroj je projektiran in narejen skladno z naslednjimi direktivami:
direktiva 72/32 EEC
direktiva 89/336/EEC

Pri načrtovanju in izdelavi so bili uporabljeni naslednji standardi:
EN 60335-1
EN 60335-2-2
EN 55014

Mont-St-Hilaire, dne: …………………                 žig __________________
Podpis odgovorne osebe



GARANCIJA

POMEBNO SPOROČILO
Vsak servisni poseg z izjemo čiščenja mora opraviti pooblaščeni serviser.
                                    
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Preberite vsa navodila pred uporabo.

Kadar uporabljate naprave pod električnim tokom je potrebno vedno upoštevati varnostne 
ukrepe, vključno s sledečimi:

• Ne pustite, da je sesalna enota vključena, kadar je ne uporabljate.
• Preden enoto odpirate oz. servisirate, izvlecite napajanje iz električne vtičnice.
• Električne vtičnice se ne dotikajte z mokrimi rokami in vanjo ne potiskajte predmetov.
• Ne dovolite, da se sesalec uporablja kot igračo.
• Uporabljajte le od proizvajalca predpisane dodatke.
• Ne uporabljajte enote za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin kot je bencin in njemu 

podobne tekočine oz. ga ne uporabljajte v bližini le-teh. To lahko resno poškoduje vašo 
napravo in sistem.

• Žeblji, drobci stekla, lesene trske in podobni ostri delci lahko zamašijo ali poškodujejo vašo 
napravo.

• Pepel (hladen ali vroč) iz kamina ali drugega kurišča se ne veže z vodo, zato sesanje le-tega 
odsvetujemo.

• Med uporabo sesalne enote nanjo ne odlagajte drugih predmetov ali jo prekrivajte, ker lahko 
to prepreči kroženje hladilnega zraka in povzroči pregretje motorja,

ZELO POMEMBNO – VODNI SESALCI: 
• poskrbite za reden dotok vode v sesalno enoto (za močenje posesanih nečistoč) – kontrolirajte

odprtost ventila,
• zagotovite reden odtok v kanalizacijo (pregled sifona),
• enkrat letno očistite vstopni del napeljave v sesalec (vodna šoba).

OPOZORILO:  centralni  sesalni  sistem  (cevovod,  sesalne  cevi,  krtače,  sesalec…)  ni
namenjen profesionalni uporabi ali obsežnejšemu in zahtevnejšemu čiščenju gradbenih
odpadkov v fazi izgradnje ali finalizacije objekta. Centralni sesalni sistem je namenjen
uporabi v domačem okolju za sprotno čiščenje bivalnih prostorov in ga lahko pričnete
uporabljati po vselitvi v objekt. 

V KOLIKOR V OBJEKTU OB MONTAŽI SESALCA NISO KONČANA FINA ZAKLJUČNA DELA NE
PREVZEMAMO GARANCIJSKIH ZAHTEVKOV!

 Domača uporaba Profesionalna / industrijska uporaba
Motor 5 let 90 dni

Rezervni deli 1 leto 90 dni
Ohišje doživljenjska 10 let

Dodatki  1 leto 90 dni 

Pogoji

Ni vključena motorna ščetka.
 Aktivirana garancija. 

Prevoz na stroške kupca. 
Potrdilo o lastništvu (račun).

Ni vključena motorna ščetka.
  Aktivirana garancija. 

Prevoz na stroške kupca. 
Potrdilo o lastništvu (račun).


