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Varnostna navodila

Ta izdelek je samo za gospodinjsko uporabo. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo 
uporabo.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in starejši, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali poučeni glede varne uporabe naprave in 
razumejo nevarnosti vpleten. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati uporabnikov brez 
nadzora.
Napravo lahko uporabljate samo z napajalnikom, ki je priložen napravi.
Sesalnik ni igrača. Otroci se s tem izdelkom ne smejo igrati. Pri uporabi sesalnika v bližini otrok bodite previdni. Otrokom 
ne dovolite, da čistijo ali vzdržujejo sesalnik, razen če ga spremljajo starši ali skrbnik.
Sesalnik uporabljajte samo na suhih notranjih površinah. Tega izdelka ne nameščajte, polnite ali uporabljajte na prostem, 
na primer v kopalnicah ali v bližini bazena.
Ne dotikajte se vtikača ali katerega koli dela sesalnika z mokrimi rokami.
Da bi zmanjšali nevarnost požara, eksplozije ali telesnih poškodb, se pred uporabo prepričajte, da sta litij-ionska baterija in 
polnilnik nepoškodovana. Ne uporabljajte sesalnika, če sta poškodovana baterija ali polnilnik.
Pametna krtača z visokim navorom, mini električna krtača, baterija, podaljšek in sesalnik
so električno prevodni in jih ne smete potopiti v vodo ali drugo tekočino. Po čiščenju se prepričajte, da so vsi deli 
popolnoma suhi.
Da preprečite poškodbe zaradi premikajočih se delov, izklopite sesalnik, preden očistite pametno krtačo z visokim 
navorom in mini električno krtačo. Pametno krtačo z visokim navorom, predal za prah in filter je treba pred uporabo 
sesalnika pravilno namestiti.
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Pokrov prostora za prah, predfilter, sklop ciklona in filter HEPA je treba pred uporabo sesalnika pravilno 
namestiti.
Poskrbite, da bo sesalnik izključen, če ga dlje časa ne uporabljate, pa tudi pred vzdrževanjem ali popravilom.
Pri čiščenju stopnic bodite še posebej previdni.
Opozorilo o nevarnosti požara: Na filter sesalnika ne nanašajte nobene dišave. Znano je, da te vrste izdelkov 
vsebujejo vnetljive kemikalije, ki lahko povzročijo vžig sesalnika. Ko baterije ne uporabljate, jo hranite ločeno 
od vseh kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji ali vijaki. Skrajšanje sponk 
akumulatorja poveča tveganje požara ali opeklin.
V primeru zlorabe lahko iz akumulatorja izteče tekočina. Izogibajte se stiku s tekočino, saj lahko povzroči 
draženje ali opekline. Če pride do stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, poiščite zdravniško pomoč.
Akumulatorja in aparata NE izpostavljajte ognju, ker lahko povzroči eksplozijo.
Baterije in aparata NE izpostavljajte in ne potapljajte v vodo, slano vodo ali druge tekočine.
Pri uporabi sesalnika natančno upoštevajte navodila v tem priročniku za uporabo. Uporabniki so odgovorni za 
vsako izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe sesalnika.
Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. izjavljamo, da je ta oprema v skladu z veljavnimi direktivami 
in evropskimi normami ter spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem 
spletnem naslovu:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Za podroben e-priročnik obiščite www.mi.com/global/service/userguide

Uporabljajte samo polnilnik baterij BLJ24W308080P-V, priložen aparatu.
Uporabljajte samo baterijo P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA, priloženo aparatu.
Če se polnilnik ali baterija poškodujeta, ju je treba zamenjati z originalno komponento, kupljeno pri 
proizvajalcu ali poprodajnem servisu.
Sesalnika ne uporabljajte za pobiranje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot so bencin, belilo, amoniak ali odtočna 
čistila; niti drugih tekočin, kot je voda.
Ne uporabljajte sesalnika za pobiranje delcev suhih zidov, pepela, kot je pepel kamina, kajenja ali kurjenja 
materialov, kot so premog, ogorki cigaret ali vžigalice.
S sesalnikom ne pobirajte ostrih ali trdih predmetov, kot so steklo, žeblji, vijaki ali kovanci, ki lahko 
poškodujejo izdelek.
Lase, ohlapna oblačila, prste in druge dele telesa držite stran od odprtin in gibljivih delov sesalnika. Sesalne 
odprtine, podaljška ali drugega pribora ne usmerjajte v oči ali ušesa in jih ne dajajte v usta.
Ne odlagajte nobenih predmetov v odprtine sesalnika in ne uporabljajte sesalnika z blokirano odprtino. Ne 
puščajte prahu, vlaken, las ali drugih predmetov, ki lahko zmanjšajo pretok zraka.
Sesalnika ne naslanjajte na stol, mizo ali druge nestabilne površine, saj lahko to poškoduje izdelek ali 
povzroči telesne poškodbe. Če sesalnik zaradi prevrnitve ali poškodbe ne deluje pravilno, se obrnite na 
pooblaščeni servis. Sesalnika nikoli ne poskušajte razstaviti sami.
Za polnjenje izdelka uporabljajte samo originalni polnilnik v okoljih s temperaturo okolice od 0 ° C do 40 ° C. V 
nasprotnem primeru se lahko poškoduje baterija.

Varnostna navodila
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Pregled izdelka Pregled izdelka

Seznam dodatne opreme Imena komponent

Predal za prah

Antistatični stik

Gumb za sprostitev baterije

Polnilni vhod

Zaslon 

Indikator stanja baterije

Gumb za vklop
Pritisnite za vklop

Sprostite, da izklopite

Polnilni kontakti x2

Stikalo za sprostitev 
predalčka za prah

Gumb za sprostitev 
spodnjega pokrova 
predalčka za prah

Opomba: Slike izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in 
funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Šoba za špranje

Mini električna krtačaPodaljšek/ Cev 2-v-1 krtačna šoba

Pametna krtača z visokim navorom

Rezervoar za vodo

Nosilec za polnjenje in shranjevanje 2 
v 1

(vključuje vijak × 2, stenski vtič × 2 in 
nalepko za montažo)

Polnilec

Mop blazinica
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Pregled izdelka

Zaslon

Opomba: Če pride do okvare sesalnika, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki. Rešitev najdete v razdelku Odpravljanje težav.

Namestitev dodatne opreme na sesalnik

Vstavljajte, da se zaskoči

Opomba: Mini električne krtače ne smete uporabljati s podaljškom.

Kako namestiti

Zelena: raven baterije> 20%
Rdeča: raven baterije ≤ 20%

Indikator napolnjenosti baterije Stanje zaklepanja/odklepanja

Gumb za elektronsko zaklepanje
Pritisnite, da zaklenete/odklenete 
sesalnik

Gumb za sesanje

Pritisnite za preklop ravni sesanja Mishop.si
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Namestitev nosilca za polnjenje in shranjevanje 2 v 1

1. Nosilec za polnjenje in shranjevanje 2 v 1 mora biti nameščen na 
hladnem in suhem mestu z električno vtičnico v bližini. Pred 
namestitvijo se prepričajte, da v prostoru neposredno za 
namestitvijo nosilca ni žic ali cevi.
2. Dno nalepke za montažno šablono mora biti ravno in vsaj 1,03 
m od tal, njen vrh pa mora imeti najmanj 30 cm prostora nad njo.

3. Z vrtalnikom z 8 -milimetrskim svedrom izvrtajte luknjo v
vsakem označevalcu lukenj na nalepki montažne šablone, nato v
vsako luknjo vstavite stenski čep.
4. Montažne luknje na nosilcu za polnjenje in shranjevanje 2-v-1
poravnajte z luknjami na steni, nato pa pritrdite nosilec na steno s
priloženimi vijaki.

Priporočena višina: Najmanj 1,03 metra od tal

Kako namestiti

Polnjenje sesalnika na polnilnem nosilcu

Polnjenje

Opombe:

103 cm

30 cm

* Zamenljiva baterija ni priložena in se kupuje ločeno.

Podaljšana postaja
Ko polnite sesalnik na nosilcu za polnjenje in 
shranjevanje 2 v 1, lahko hkrati polnite zamenljivo 
baterijo*.

Podaljšana polnilna plošča za priklopno postajo

Nalepka za 
pritrditev postaje

Vijak Stenski vložek

Indikator stanja baterije

Polnjenje sesalnika s polnilnikom

Izklop Utripa Vklop

Ko je sesalnik popolnoma napolnjen, se indikator izklopi po 5 minutah in 
sesalnik bo nato prešel v način varčevanja z energijo.

Zaslon 
Številka na zaslonu prikazuje trenutno stanje baterije v odstotkih 
med polnjenjem. Ko se število spremeni v 100, je baterija 
popolnoma napolnjena.

Nizka baterija

Popolnoma napolnjen

Pol baterije

Skoraj polno

Indikator stanja
baterije

2

Pred prvo uporabo sesalnika popolnoma napolnite. To bo trajalo 
približno 4 ure.
Sesalnika med polnjenjem ni mogoče uporabljati. 
Daljše sesanje na najvišji ravni sesanja povzroči segrevanje 
baterije, kar lahko podaljša čas polnjenja. Pred polnjenjem 
sesalnika je bolje, da se ohladi 30 minut.

1

Polnilni 
vhod

Polnilni  
kontakti × 2
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Načini dela

Sesalnik ima dva načina delovanja, ki ga lahko izberete glede na 
potrebe čiščenja.

1. Neprekinjeni način
Držite gumb za vklop, da zaženete sesalnik, nato ga spustite, 
da ga ustavite.

Opombe: 

Neprekinjeni način

Mini električna krtača: Za sesanje umazanije, dlake hišnih 
ljubljenčkov in drugih trdovratnih ostankov s kavčev, posteljnine 
in drugih površin iz tkanin.

Uporaba različnih dodatkov

2-v-1 krtačna šoba: za sesanje zaves, zofe, notranjosti vozil, 
klubskih mizic itd.

Opombe:
Če se kateri koli vrtljivi del zatakne, se lahko sesalnik samodejno 
izklopi. Odstranite vse ujete tuje predmete in nadaljujte z uporabo.

Ko se motor pregreje, se sesalnik samodejno izklopi. Počakajte, da 
se temperatura baterije normalizira, nato nadaljujte z uporabo.

V neprekinjenem načinu bo sesalnik ob pritisku gumba za vklop 
vstopil v stanje pripravljenosti in če bo pritisnjen znova, bo deloval 
znova.
Ko sesalnik ostane v stanju pripravljenosti več kot 10 sekund, se 
njegov zaslon izklopi in sesalnik nato izstopi iz neprekinjenega 
načina.

2. Neprekinjeni način
Pritisnite gumb       , da omogočite neprekinjeni način, nato 
pritisnite gumb za vklop, da vklopite sesalnik. Za izhod iz 
neprekinjenega načina pritisnite gumb       .
Če omogočite neprekinjeni način, lahko sesalnik neprekinjeno 
deluje, ne da bi morali pritisniti gumb za vklop, kar vam lahko 
pomaga sprostiti prste.

Kako uporabiti

Neprekinjen način

Nastavitev jezika

Pritisnite in držite gumb       3 sekunde, da odprete seznam jezikov, 
nato pritisnite gumb         za pomikanje po jeziku, da izberete 
želenega. Pritisnite in držite gumb       2 sekundi, da uporabite izbrani 
jezik.

Opomba: Zaslon se ugasne, če dlje kot 10 sekund ne delate.

Preklapljanje ravni sesanja
Pritisnite gumb        za preklop ravni sesanja eco, standard/auto in 
high power. Ustrezna stopnja sesanja bo označena na zaslonu.
Samo pri uporabi pametne krtačne palice z visokim navorom se bo 
aktiviral samodejni način in na zaslonu se bo prikazalo obvestilo 
»Auto«. Sesalnik bo nato samodejno preklopil sesalni nivo med
tlemi/ploščicami in preprogo.
Opomba: Med čiščenjem sesalnik kadar koli ustavite, ob
ponovnem zagonu bo še naprej uporabljal zadnjo izbrano raven
sesanja.

Mishop.si
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Kako uporabiti Kako uporabiti Nega in vzdrževanje

1. Navlažite krpo za brisanje in iztisnite odvečno vodo, nato pa jo varno 
pritrdite na dno posode za vodo.

2. Odprite čep rezervoarja za vodo, dodajte ustrezno količino čiste vode, 
nato pa zaprite čep.

Uporaba funkcije brisanja

Opombe:
Ne stopajte na rezervoar za vodo, ker ga lahko trajno poškodujete. 
Močno umazana tla je treba pred brisanjem posesati za boljši 
rezultat.
Funkcije brisanja ne uporabljajte na preprogi.
Ne uporabljajte čistil ali razkužil.

3. Pritrdite pametno palico z visokim navorom na rezervoar za
vodo tako, da magnete na vsaki komponenti poravnate, dokler se 
ne zaskočijo.

4. Ta funkcija je zasnovana za sesanje in brisanje tal iz trdega lesa in 
ploščic.

Opombe:

Krogelni ventil v rezervoarju za vodo nadzoruje količino porabljene 
vode. Žoga je gibljiv del in lahko pri zagonu in ustavljanju oddaja 
kotalni zvok. To je normalno.
Kadar ne uporabljate, držite stikalo v položaju OFF.

Vedno uporabljajte originalne dele, da preprečite razveljavitev 
garancije.
Če se filter, podaljšek ali pametna krtača z navorom zamašijo, bo 
sesalnik kmalu prenehal delovati. Če želite obnoviti funkcionalnost, 
očistite zamašeno komponento.
Če sesalnika dlje časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite in 
odklopite iz električnega omrežja, nato pa ga shranite v hladnem 
okolju z nizko vlažnostjo stran od neposredne sončne svetlobe. Da se 
izognete prekomernemu praznjenju baterije, sesalnik napolnite vsaj 
enkrat na tri mesece.

Varnostni ukrepi pri vzdrževanju

Čiščenje sesalnika

Sesalnik obrišite z mehko, suho krpo.

Opomba: Pametno palico z visokim navorom lahko pritrdite 
neposredno na sesalnik.

Pametna krtača z visokim navorom: za čiščenje različnih vrst talnih 
oblog, kot so les, marmor, ploščice in kratka preproga. Ko je 
aktiviran samodejni način, lahko sesalnik samodejno prilagodi 
raven sesanja glede na vrsto površine.

Uporaba različnih dodatkov

Šoba za špranje: Za sesanje ozkih razpok in območij okoli vrat, 
oken, podstavkov, vogalov, stopnic itd.

Mishop.si
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3. Potisnite stikalo za sprostitev prostora za prah v smeri, ki jo označuje
puščica, nato pa nežno odstranite predal za prah iz sesalnika.

Nega in vzdrževanje

2. Pritisnite gumb za sprostitev spodnjega pokrova predalčka za prah in
nato izpraznite vsebino.

4. Najprej odstranite predfilter, nato dvignite ročaj sklopa ciklona in ga 
zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi, nato pa 
povlecite, da dvignete sklop ciklona.

Čiščenje oddelka za prah, predfiltra in sklopa ciklona

1. Zmožnost čiščenja sesalnika se zmanjša, če je predal za prah napolnjen 
do oznake "MAX". Če želite obnoviti zmogljivost, pravočasno izpraznite 
predal za prah. Preden izpraznite predal, se prepričajte, da je sesalnik 
odklopljen od napajanja, in ne pritiskajte gumba za vklop.

1

2

Stikalo za sprostitev predalčka za prah

1

2
PredfilterMishop.si
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Nega in vzdrževanje

5. Predfilter, sklop ciklona in predal za prah sperite z vodo, dokler niso 
čisti, nato pa vsako komponento pustite na prostem, da se vsaj 24 ur 
temeljito suši.

Obrišite kontaktne točke sesalnika z mehko suho krpo, če so umazane. 3. Predal za prah rahlo nagnite tako, da se njegova reža poravna s sponko 
na sesalniku. Nato predel za prah nežno potisnite, da se zaskoči.

1. Sklop ciklona vstavite navpično v predal za prah in se prepričajte, da 
je ročaj sklopa ciklona poravnan z režo na levi strani predala za prah. 
Obrnite ročaj v smeri urinega kazalca, da se zaskoči, nato pa ročaj 
obrnite navzdol.

2. Predfilter s sprednjo stranjo navzgor postavite v sklop ciklona.

Namestitev oddelka za prah, predfiltra in sklopa 
ciklona

Za čiščenje prostora za prah ne uporabljajte detergentov, lakov ali 
osvežilcev zraka.
Predalčka za prah, predfiltra ali ciklonskega sklopa ne čistite v 
pomivalnem ali pralnem stroju, niti ne poskušajte sušiti nobene 
komponente v sušilnem stroju, pečici, mikrovalovni pečici ali v bližini 
odprtega ognja.

Opombe:

Opombe:
Predal za prah je treba sprati vsaj enkrat na mesec.

Predfiltrski in ciklonski sklop je treba čistiti vsake 3 do 4 mesece.

1

2
Vstavljajte, da se 
zaskočiPRedfilter Sklop ciklona Predal za prah

2

1 PredfilterMishop.si
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1

2

2. Odstranite filter HEPA iz sesalnika tako, da ga povlečete navzdol v 
smeri, prikazani na sliki.

Nega in vzdrževanje

Čiščenje HEPA filtra
Opomba: HEPA filter je priporočljivo čistiti vsakih 4 do 6 mesecev.

1. Odstranite predal za prah, kot je prikazano na sliki.

4. Pustite, da se filter HEPA temeljito posuši vsaj 24 ur. 2. Znova namestite predal za prah.

Vstavljajte, da se zaskoči

Namestitev HEPA filtra
1. Vstavite filter HEPA v sesalnik in nežno pritisnite navzdol, kot je 
prikazano.

3. Očistite filter HEPA s čisto vodo. Filter HEPA zavrtite za 360 °, da 
temeljito odstranite ves prah, ujet v filter. Večkrat rahlo tapnite filter, da 
odstranite odvečno umazanijo.

Opombe:
Za čiščenje filtra uporabite samo čisto vodo. Ne uporabljajte detergenta.
Filtra HEPA ne poskušajte čistiti s čopičem ali prstom.

1

2

Stikalo za sprostitev predalčka za prah
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3. Po daljši uporabi se lahko valjčna krtača umaže in jo je treba 
oprati.

4. Po pranju pustite, da se valjčna krtača temeljito posuši, tako da jo 
pokonci postavite v dobro prezračevanem prostoru vsaj 24 ur.

2. S škarjami odrežite in poberite vse dlake ali druge ostanke, ki so se 
zapletli okoli čopiča. Odstranite odvečni prah iz reže in prozornega 
plastičnega pokrova s suho krpo ali papirnato brisačo.

Čiščenje pametne krtače z visokim navorom
1. Ključavnico obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se 
ne ustavi, nato odstranite valjčno krtačo s pametne krtače z visokim 
navorom.

Nega in vzdrževanje

2. Ko odklenete valjčno krtačo, jo odstranite iz mini električne 
krtače, nato sperite in očistite valjčno krtačo.

3. Po pranju pustite, da se valjčna krtača temeljito posuši, tako da jo 
pokonci postavite v dobro prezračevanem prostoru vsaj 24 ur.

4. Ko se valjčna krtača posuši, jo znova namestite po korakih za 
demontažo v obratni smeri.

Čiščenje mini električne krtače
1. S kovancem zavrtite ključavnico v nasprotni smeri urinega 
kazalca, dokler ne zaslišite klika.

＞90°
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Nega in vzdrževanje

3. Odstranite krpo za brisanje iz rezervoarja za vodo.

1. Potisnite rezervoar za vodo navzdol, da ga odstranite s pametne krtače          4. Očistite in posušite brisačo.
z visokim navorom. 

2. Izpraznite rezervoar za vodo.

Čiščenje rezervoarja za vodo in brisače
Opombe:

Ko sesalnik polni ali ga ne uporabljate, odstranite rezervoar za vodo in 
odcedite preostalo vodo, da preprečite nastanek plesni ali neprijetnega 
vonja.
Obrabljeno ali poškodovano krpo za brisanje, ki se ne drži več na 
rezervoarju za vodo, je treba zamenjati, da se zagotovi optimalna 
učinkovitost čiščenja. 1. Pritisnite gumb za sprostitev baterije in potisnite baterijo v desno, kot je 

prikazano, da jo odstranite.
2. Namestite novo baterijo.

2. Vstavite nove filtre razpršilnika vode in preverite, ali so pravilno 
nameščeni.

Filter za razpršilnik vode
Filter razpršilnika vode je treba zamenjati, če rezervoar za vodo odvaja 
vodo prepočasi ali se zamaši.
Za zagotovitev optimalne učinkovitosti brisanja je priporočljivo, da filtre 
za dovod vode zamenjate enkrat na 3 do 6 mesecev, odvisno od 
kakovosti vode in pogostosti uporabe.

1. S prsti izvlecite stare filtre razpršilnika vode na levi in desni strani 
vsake reže.

Baterija
Sesalnik vsebuje odstranljivo polnilno litij-ionsko baterijo, ki ima omejeno 
število ciklov polnjenja. Po daljši uporabi baterija morda ne bo več 
napolnjena. Če se to zgodi, pomeni, da je akumulatorju konec življenjske 
dobe in ga je treba zamenjati.

Mishop.si
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Specifikacije

Sesalnik

Model MJSCXCQPT

450 W

Pribl. 4 ure

G10-01 Model 1C-02

1286 × 214 × 256 mm

40 W Nazivna moč

Nazivna napetost

20 W

Polnilna napetost

Nazivna moč

Čas polnjenja

Dimenzije artikla

Pametna krtača z visokim navorom

Model

Nazivna moč

Nazivna napetost

Nazivna napetost

Nominalna zmogljivost 3000 mAh

Kapaciteta oddelka za prah Maks. 0,6 l

Neto teža 4.2 kg

25.2 V

25.2 V 25.2 V

30.8 V

Polnilec

Model

Proizvajalec:

BLJ24W308080P-V

Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd. Povprečna aktivna učinkovitost

Učinkovitost pri nizki obremenitvi 
(10%)
Poraba energije brez obremenitve

87.5%

77.9%

0.10 WVhod

Izhod

100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A

30.8 V             0.8 A   24.6 W

Mini električna krtača

Informacije o OEEO

Litij-ionska baterija za polnjenje

Model baterije

Energija

Nominalna zmogljivostP2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA

70.56 Wh

3000 mAh 

Nazivna napetost Nazivna zmogljivost25.2 V  3000 mAh 

Specifikacije

Litij-ionska baterija vsebuje snovi, ki so okolju nevarne. Preden odstranite sesalnik, najprej odstranite baterijo, jo zavrzite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi 
zakoni in predpisi države ali regije, v kateri se uporablja.

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smemo mešati z 
nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega morate zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo predate na določeno 
zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in 
recikliranje bo pomagalo preprečiti možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih za takšna zbirna 
mesta se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

Mishop.si
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Pogosta vprašanja

Napaka Možen vzrok Rešitev

Sesalnik ne deluje.

Baterija je prazna ali je nizka napolnjenost baterije . Sesalnik popolnoma napolnite in nato 
nadaljujte z uporabo.

Počakajte, da se sesalnik ohladi, nato ga znova 
vklopite.

Odstranite vse zamaške na sesalni odprtini ali 
prehodu dihalnih poti.

Izpraznite predal za prah in očistite filter.

Odstranite vse blokade s pametne krtače z 
visokim navorom in/ali podaljška.

Odstranite vse blokade v glavni sesalni 
odprtini ali podaljšku.

Za vzdrževanje se obrnite na 
poprodajno službo.

Za polnjenje sesalnika uporabite samo 
originalni polnilnik.

Sesalna moč se zmanjša.

Vstopi v način zaščite pred pregrevanjem, 
ki ga sproži blokada.

Sesalna odprtina ali prehod dihalnih poti je blokiran.

Predal za prah je poln in/ali je filter zamašen.

Pametna krtača z visokim navorom in/ali 
podaljšek sta blokirani.

Glavna sesalna odprtina ali podaljšek je blokiran.

Baterija je poškodovana.

Polnilnik ni združljiv.

Motor proizvaja nenavaden hrup.

Prvi indikator je rdeč po vklopu 
sesalnika.

Pri polnjenju sesalnika prvi indikator 
utripa rdeče.

Napaka Možen vzrok Rešitev

Prepričajte se, da je polnilnik pravilno 
priključen.

Sesalnik lahko uporabljate normalno.

Počakajte, da se temperatura baterije 
normalizira, nato nadaljujte z uporabo.

Očistite ali zamenjajte filter za dovod vode.

Očistite ali zamenjajte brisačo.

Polnilnik ni priključen na sesalnik.

Baterija je popolnoma napolnjena in je prešla v 
način mirovanja.

Če po izključitvi zgornjih dveh možnosti težava še vedno obstaja, se za pomoč obrnite na poprodajno 
službo.

Temperatura baterije je prenizka ali previsoka.

Filter dozirnika vode je zamašen.

Podloga za brisanje je umazana.

Med polnjenjem indikator 
baterije ne sveti.

Rezervoar za vodo ne odvaja vode ali 
pa vodo počasi.

Baterija se počasi polni.Mishop.si
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Odpravljanje težav

Če sesalnik ne deluje pravilno, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki. Prosimo, da v spodnji tabeli za odpravljanje težav poiščete svojo rešitev glede na 
sporočilo o napaki.

Ikona napake Obvestilo o napaki

Prehodne poti blokirane

Nizka baterija

Krtača se je zataknila

Baterija izpraznjena

Baterija je pregreta

Napaka

Filter ni nameščen

Rešitev

Odstranite vse blokade iz predala za prah, podaljška in/ali pametne krtače z visokim 
navorom.

Kmalu napolnite.

Refer to "Cleaning the smart high torque brush bar" under the Care & Maintenance 
section for directions on how to clean out hair and other debris caught in the roller brush.

Kmalu napolnite.

Preden nadaljujete z uporabo, počakajte, da se temperatura baterije normalizira.

Za vzdrževanje se obrnite na poprodajno službo.

Prepričajte se, da sta filter HEPA in predfiltri pravilno nameščena.
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