
VIOMI 
Pokončni brezžični sesalnik

Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga skrbno shranite.
Izdelek uporabljajte samo na nadmorski višini, ki ne presega 2.000 metrov IRoHSI 
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Za pravilno in varno uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik.



Predstavitev izdelka
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�Too� 
Glavni del (baterija Električna talna Električna krtača Šoba za

špranjevključena) krtača za pršice 
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2 v 1  krtača 

Napajalnik Krtača za
pomivanje 

Specifikacije:

Model: V-HWVC12 A/B/C 

Kapaciteta baterije: 2500mAh lithium 

Cev 

Stenski
nosilec

Vijaki in gumijasti 
vložki za vijake 

(vsak po 2 komada) 

Prostornina posode
za prah: 0.4L 

Napetost: 25.2V 

Vhodna napetost: 100-240V 50/60Hz Moč: 400W 

Izhodna napetost: 30V 800mA Čas polnjenja: 3,5 ur



Navodila za namestitevBattery pack

Pritisnite na gumba za sprostitev baterije in baterijo potisnite 
na vrh sesalnika. Ko se pravilno namesti, se baterija zaskoči.

Cev
Potisnite cev v ročni sesalnik, dokler se ne zaskoči. Pritisnite
gumb za sprostitev, da odstranite cev.
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Električna talna krtača

Električno krtačo potisnite v cev, dokler se ne zaskoči. Za
odstranitev cevi pritisnite gumb za sprostitev.

Pripomočki

Potisnite ozko sesalno šobo ali 2 v 1 krtačo v sesalno cev ali
ročni sesalnik, dokler se ne zaskoči.

Opomba: 

Ozka sesalna šoba je primerna za čiščenje ozkih ali neravnih površin predmetov, kot 

so špranje, vogali, predali, okvirji, tipkovnica, okenska reža itd.



Uporaba izdelka 

Uporaba sesalnika

Pred uporabo se prepričajte, da ima sesalnik napolnjeno baterijo. 
Pred prvo uporabo sesalnik polnite 3,5 ure.

Pritisnite @J gumb za vklop sesalnika, pritisnite ponovno za izklop.

Gumb za način delovanja se nahaja @J na vrhu baterije.
Začetna moč sesanja je nastavljena na nizko. Vsako naslednje 
pritiskanje na gumb preklopi na srednje, nato na močno sesanje.

Polnjenje 

Polnilni priključek se nahaja na bateriji. Polnilnik priključite v 
električno vtičnico, da napolnite napravo. Baterijo lahko tudi 
odstranite in jo polnite ločeno.

Opomba: 

Uporabljajte samo originalno baterijo in polnilnik. Ne uporabljajte druge nadomestne 

baterije ali polnilnika.

Baterijo in polnilnik zavarujte pred udarci ali poškodbami.

Baterije in polnilnika ne hranite v bližini vode ali vlažnem okolju.

Med polnjenjem imejte baterijo na suhem in hladnem mestu.

Baterije in polnilnika ne hranite na vroči temperaturi nad 50 stopinj. Preprečite 

neposredno izpostavljenost soncu. Hranite ločeno od ogrevanih površin in cigaret.

Ne popravljajte sami, če sta baterija ali polnilnik pokvarjena. Za pomoč se obrnite na 

pooblaščen servis.
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Indikatorske lučke

Ta sesalnik ima 5 indikatorskih lučk, ki bodo svetile ob vklopu.
Lučke kažejo trenutno moč baterije.
Ko je raven napolnjenosti baterije nižja od 3%, se naprava 
samodejno izklopi. Prosimo, da sesalnik napolnite, ko vidite 5 
utripajočih indikatorskih lučk.
Med polnjenjem bo 5 lučk še naprej utripalo. Po končanem 
polnjenju bo vseh 5 lučk gorelo. 5 minut kasneje se bodo vse 
lučke ugasnile in enota bo prešla v način spanja.

Shranjevanje
S priloženimi vijaki namestite stenski 
nosilec na steno. Nanj namestite sesalnik, 
tako da ga obesite na kavelj.  Ozko 
sesalno šobo in 2 v 1  krtačo lahko 
shranjujete na stenskem nosilcu, kot je 
prikazano spodaj.
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Vzdrževanje 

Čiščenje posode za prah

Izklopite sesalnik, pritisnite gumb za sprostitev, da izpraznite
posodo za prah.

Čiščenje filtrov

Najprej izpraznite posodo za prah, nato izvlecite filtre. Očistite 
lahko kovinski in gobasti filter. Spodnji del posode za prah lahko 
odstranite. Temeljito ga lahko očistite s priloženo čistilno krtačo.
Opomba: Filtre namestite ponovno, ko so popolnoma suhi.
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Odstranjevanje HEPA filtra

Po izklopu pritisnite gumb za sprostitev, ki se nahaja na koncu 
HEPA filtra, da filter odstranite in ga očistite ali zamenjate. Če 
želite obnoviti namestitev, obrnite postopek.

Opomba: Po čiščenju morate HEPA filter pred ponovno uporabo temeljito posušiti. 

... 

Čiščenje talne krtače

Izklopite sesalnik, s kovancem ali drugim orodjem odklenite
zapiralo valjaste krtače. Nato odstranite valjasto krtačo in jo
očistite.
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Odpravljanje težav 

Težava Možen vzrok Rešitev 

Sesalnik ne deluje 1. baterija je prazna
2. sesalna šoba je zamašena

1.  napolnite baterijo
2. očistite sesalno šobo

Slabo sesanje 1. posoda za prah je polna / filter zaprašen
2. v krtačo so se zapletle dlake ali vlakna 

1. očistite posodo za prah in filtre
2. očistite krtačo in ostale pripomočke

sesalna šoba ali cev sta zamašena odmašite šobo ali cevMotor deluje z 
nenavadnim zvokom 

1. v krtačo so se zapletli lasje
2. en ali več delov ni pravilno nameščenih

1. očistite krtačo
2. preverite, ali so vsi deli nameščeni pravilno

Krtača se ne vrti in 
LED lučke ne 
delujejo

Lučke za baterijo 

hitro utripajo
1. krtača ali posoda za prah sta zamašeni 
2.  temperatura okolja je previsoka / prenizka
3. za napajanje uporabljate napačen adapter

1. očistite krtačo ali posodo za prah 
2. baterijo napolnite na prijetni notranji temperaturi 
(0-50 stopinj)
3. uporabljajte samo originalni polnilnik, ki ga je 
zagotovil Womow
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Previdnostni ukrepi

PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO TE NAPRAVE, Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči
električni udar, požar in / ali resne poškodbe. Ta naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.

1. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali 

pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo naprave, in če razumejo vse nevarnosti. 

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave brez nadzora.

2. Ta naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.

3. Ne vlecite priključnega kabla, temveč vtič, da ločite napravo od električnega omrežja.

4. Ne uporabljajte zunaj.

5. Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena, saj to lahko povzroči nevarnost.

6. Napravo postavite na mizo ali ravno površino.

7. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali usposobljeno osebje, da se izognete nevarnosti.

8. Naslednji predmeti so strogo prepovedani, sicer se sesalnik lahko poškoduje ali povzroči požar in poškodbe:

• Ne sesajte velikih ali ostrih in zlomljenih predmetov, kot so očala,

• Ne sesajte škodljivih ali erodirajočih tekočin (topila, jedke snovi, detergenti ...),

• Ne sesajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi, kot sta bencin ali alkohol. 

9. Napravo in dodatke redno preverjajte, če ni vidnih poškodb. Naprave ne smete uporabljati, če je ohišje poškodovano ali če najdete druge

poškodbe.

10. Nikoli ne poskušajte sami odpreti naprave ali adapterja ali zamenjati priključnega kabla. Napravo morajo vedno popraviti strokovnjaki. Če 

so popravila narobe izvedena, obstaja velika nevarnost za uporabnika.

11. Ne zapletajte kabla adapterja in pri uporabi bodite pozorni, da se ob kabel ne spotaknete. Kabla ne hranite v bližini ogrevanih površin

(npr. površin štedilnika).
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12. Ne dotikajte se adapterja in kabla z mokrimi rokami.

13. Med delovanjem sesalnika ne usmerjajte v osebe ali živali.

14. Omrežni adapter uporabljajte samo na suhih površinah v notranjih prostorih.

15. Napravo uporabljajte samo s priloženo dodatno opremo.

16. Prosimo, da ta navodila hranite na varnem.

17. Uporabljajte samo s priloženim adapterjem.

18. Naprava se sme napajati samo z varnostno izredno nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na aparatu.

19. Ta naprava vključuje Li-ion baterije; baterij ne sežigajte in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam, saj lahko eksplodirajo.

20. Ta naprava se polni samo s priloženim adapterjem.

21. Med polnjenjem sesalnika ne uporabljajte.

22. Da bi se izognili zamašitvi HEPA filtra, je za čiščenje filtrov priporočljivo uporabljati priloženo čistilno krtačo; filter je priporočljivo 

zamenjati na vsake 3-6 mesecev.
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Garancija

Informacije o garanciji

Prodajalec vam nudi garancijo za čas 1 (enega) leta ali 2 (dveh) let (v primeru, da kupec dokupi dodatno eno leto ob

naročilu izdelka), ki začne veljati z dnem prodaje končnemu kupcu. Garancija velja samo za materialne napake ali

napake v izdelavi. Garancija velja samo na pooblaščenem servisu (Imedia GSM d.o.o., Prvomajska ulica 39, Nova

Gorica). Ko uveljavljate garancijo, kontaktirajte info@mishop.si, napišite napako in posredujte sliko garancijskega lista

ter ime in priimek kupca.

Varnost laserja

Laserski senzor razdalje je v skladu s standardi KLASE I Laserski produkti in IEC 60825-1:2014 in ne bo proizvajal nevarnih

laserskih radiacij.

Garancija ne velja za:

- za normalno obrabo

- napačno uporabo izdelka, npr.: preobremenitev izdelka, uporaba neodobrenih dodatkov,...

- uporaba in škode nastale iz zunanjena vpliva

- škoda povrzočena zaradi neuporabe navodil, npr. povezava z neprimernim polnilcem, ali nepravilna namestitev delov

- popolnoma razstavljeno napravo
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