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Ročni sesalnik za pršice

Uporabniški priročnik
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Namestitev naprave

Odpiranje paketa
Odprite paket, napravo in vse dodatke vzemite iz paketa ter embalažo shranite za namene 
prihodnjega vzdrževanja in popravil.

Sestavni deli

Gumb za način
Gumb za vklop/izklop

Posoda za prah

Indikator

Krtača

UV lučka

Napajalni kabel

Ščetka

Odvod za vroč zrak
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Vsebina paketa

Sesalnik Filter Ščetka Uporabniški priročnik

1 1 1 1

Uporaba izdelka

Način sesanje + stepanje + UV 
Ko sesalnik vklopite, je naprava v načinu sesanje + stepanje + UV, vsi indikatori 
so vklopljeni.

Način sesanje + stepanje 
Ko je naprava v načinu sesanje + stepanje + UV, enkrat pritisnite gumb za način, 
da naprava preide v način sesanje + stepanje in zasvetijo ustrezni indikatorji.

Način sesanje + UV 
Ko je naprava v načinu sesanje + stepanje, enkrat pritisnite gumb za način, da naprava 
preide v način sesanje + UV in zasvetijo ustrezni indikatorji.

Ko je naprava v načinu sesanje + UV, enkrat pritisnite gumb za način, da se sesalnik se vrne v 
način sesanje + stepanje + UV. Trije načini si zaporedno sledijo s pritiskom na gumb za način. 
Napravo izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

    Opombe:
1. Iz varnostnih razlogov UV svetloba deluje le do 5 cm nad objektom in pri manj kot 30 stopinjah naklona.

V drugih primerih se UV-lučka samodejno ugasne.
2. Ne dotikajte se odprtine za zrak na dnu naprave, saj bi lahko prišlo do opeklin.

Gumb za način
Gumb za vklop/izklop

Indikator UV 
Indikator stepanja 
Indikator sesanja 
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Čiščenje in vzdrževanje

Opombe:
1.  Filtri so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.
2. Priporočljivo je, da posodo za prah očistite po vsaki 

uporabi. Ko je filter blokiran zaradi prekomernega 
nabiranja prahu, ga je treba očistiti in po potrebi 
zamenjati.

Čiščenje posode za prah
1. I zklopite napravo in odklopite napajalni

kabel. Nato pritisnite gumb za sprostitev 
posode in jo dvignite navzgor (slika 1).

2. Pokrov posode za prah zasukajte v nasprotni
smeri urinega kazalca (slika 2) in ga odstranite
s posode (slika 3).

3. Če se filter zamaši, ga ne tapkajte v obratni smeri.
Za boljše delovanje filter in ciklon redno čistite.

4. Po čiščenju dele sestavite v obratnem  
vrstnem redu. Ne pozabite na filter, manjkajoči 
filter lahko povzroči okvaro izdelka.
Opomba: Za čiščenje posode za prah uporabite suho 

krpo in vodo ali nevtralne reagente. Filtra ni 
mogoče oprati. Prepričajte se, da sta filter in 
posoda za prah pred naslednjo uporabo 
popolnoma suha.

Čiščenje krtače
Izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel. 
Gumb za zaklepanje s kovancem ali ploskim 
izvijačem obrnite iz zaklenjenega v odklenjen 
položaj (slika 5) ter odstranite pokrov in krtačo 
(slika 6).

Po čiščenju najprej vstavite šesterokotni zobnik 
v napravo (slika 7) ter nato namestite še drugo 
stran (slika 8). Pokrov namestite v obratnem 
vrstnem redu, kot ste ga odstranili.

Opomba:  Iz varnostnih razlogov pred čiščenjem krtače  
izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel.

Gumb za sprostitev 
posode za prah

1 2

Pokrov 
posode za prah Filter

Ciklon

Ščetka

Krtača

Pokrov krtače

3

4 5
Tapkanje navzdol

7-2 8

Jermen

Šesterokotna
stran

Štirikotna stran

6 7-1

Šesterokotni 
zobnik
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Vzdrževanje UV lučke
Izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel ter UV lučko obrišite s suho krpo.
Opomba: Pred čiščenjem UV lučke napravo izklopite in izvlecite napajalni kabel, da ne pride do električnega udara.

Vzdrževanje in shranjevanje
1. Po vsaki uporabi očistite posodo za prah in filter. Za boljše delovanje je filter priporočljivo

 zamenjati po 30-50 urah delovanja (odvisno od primera do primera).
2. Papir, svinčeno steklo ali plastika bodo močno vplivali na učinek UV svetlobe.

Za boljše delovanje redno brišite in čistite UV cev.
3. Ne dotikajte se UV cevi, saj umazanija vpliva na učinek UV svetlobe.
4. Ko naprave ne uporabljate, jo postavite na hladno in suho mesto. Ne puščajte je na neposredni

sončni svetlobi ali v vlažnem prostoru.

Opozorila

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.

Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.

Če naprave ne uporabljate, jo izklopite in izvlecite napajalni kabel.

Napajalnega kabla ne izklapljajte z mokrimi rokami, da ne bi prišlo do električnega udara.

Med vzdrževalnimi deli ali ko naprave ne uporabljate, jo izklopite iz vira napajanja.

Napajalni kabel hranite stran od ostrih predmetov in ne vlecite za kabel, ko želite napravo 
premikati, da ne bi prišlo do poškodbe kabla.

Iz varnostnih razlogov izdelka ne uporabljajte za čiščenje vročih predmetov, kot so saje in 
cigaretni ogorki, ostrih predmetov, kot je razbito steklo, jedkih tekočin ter vnetljivih in 
eksplozivnih snovi, kot sta bencin in alkohol. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe 
izdelka ali požara.

Tega izdelka ne uporabljajte za čiščenje vode ali mokrega prahu. Da se izognete motnjam v 
delovanju, ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih (kot so kopalnica, stranišče, pralnica itd.).

Zaradi nevarnosti požara naprave ne postavljajte v bližino grelnih naprav in je ne izpostavljajte 
neposredni sončni svetlobi.

Izdelek naj bo izven dosega otrok, ki niso pod nadzorom odrasle osebe.

Da se izognete poškodbi izdelka, naprave ne uporabljajte, če je sesalna odprtina blokirana.

Izdelek ima UV svetlobo. Iz varnostnih razlogov in zaradi škodljivosti ultravijoličnih žarkov ne 
glejte v spodnji del naprave, ko je naprava vklopljena.
Tega izdelka ne uporabljajte na rastlinah. Prekomerna UV svetloba lahko predmet poškoduje.
Ne sedite na ta izdelek, da ne bi prišlo do telesnih poškodb ali poškodb izdelka.
Iz varnostnih razlogov ne odstranjujte pokrova krtače in ne potiskajte pokrova navzven, ko je 
naprava  vklopljena.
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Izdelek lahko uporabljate IZKLJUČNO za čiščenje tekstilnih izdelkov, kot so vzmetnice, odeje, 
blazine, zofe itd.

Če je napajalni kabel poškodovan, se iz varnostnih razlogov za pomoč obrnite na proizvajalca 
ali pooblaščen servis.

Odpravljanje težav
Če rešitve iz spodnje tabele napake ne odpravijo, se takoj obrnite na servis ali 

lokalnega distributerja.

Težava Možni vzroki Rešitev

Izpad energije

Napajalni kabel ni dobro nameščen. Dobro namestite napajalni kabel.

V vtičnici ni napajanja. Preverite vtičnico.

Stikalo za vklop ni vklopljeno. Pritisnite gumb za vklop/izklop.

Nizka sesalna 
moč

Sesalna odprtina je zamašena. Očistite sesalno odprtino.

Nakopičen prah na filtru. Očistite filter.

Nakopičen prah na ciklonu. Očistite ciklon.

Nakopičen prah na filtru. Očistite filter.

Napaka na
UV cevi

UV-funkcija se samodejno izklopi 
iz varnostnih razlogov ali zaradi 
šibkega odseva predmeta.

UV-funkcija deluje pod pogojem, 
da je višina od objekta manjša od 
5 cm.

Naprava deluje dlje časa na istem 
mestu.

Napravo premaknite naprej in nazaj.

Naprava je postavljena pokonci.
Naprave ne nagibajte za več kot 
30 stopinj.

Senzor je zamazan.
Senzor očistite z rahlo navlaženo 
krpo.

Poškodba UV luči.  Obrnite se na pooblaščen servis.

Samodejni 
izklop

 Posoda za prah je polna. Naprava se samodejno izklopi, da 
prepreči predolgo delovanje 
motorja. Če se naprava samodejno 
izklopi, očistite posodo za prah in 
filter, izvlecite napajalni kabel in 
napravo ponovno uporabite čez 
dve uri.

Sesalna odprtina je zamašena.

Filter je zamazan.

Napaka na 
krtači

V krtačo so se zapletli tujki.
Odstranite pokrov in očistite krtačo 
po navodilih za uporabo.

Pretrgan jermen.
Odstranite pokrov in preverite 
jermen. Če je pretrgan, se obrnite 
na pooblaščen servis.
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Specifikacije izdelka 

Tehnični podatki

Model JV35

Nazivna napetost 220 V - 240 V~

Nazivna frekvenca 50 Hz

Nazivna moč 700 W

Shema vezja

M1

M2

UV lučka Motor sesalnika

Motor krtače

Vezje napajalnika

Glavno vezje

Vezje gumba

Grelec

Vezje leve IR Vezje desne IR
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Proizvajalec Kingclean Electric Co., Ltd

Naslov
No.1 Xiangyang Road, Suzhou New 
District, Jiangsu Province 215009, Kitajska

Informacije o proizvajalcu

Odlaganje

Napravo, dodatke in embalažo ločujte in reciklirajte na okolju prijazen način.

Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke! 

Samo za države ES: V skladu z Evropsko smernico 2012/19/EU je naprave, ki niso več 
uporabne, in v skladu z Evropsko smernico 2006/66/ES, je pokvarjene ali rabljene baterije 
potrebno zbirati ločeno in jih odvreči na okolju prijazen način.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Izjava o skladnosti

Podjetje Kingclean Electric Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi
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