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Lieferumfang/Geräteteile
1 Schutzkappe
2 Oberteil
3 Filtereinheit
4 Unterteil
5 Bürste
6 Schwimmgriff mit Nylonschnur
7 Ladegerät
8 Drehschalter
9 Düse

10 Statusanzeige
11 Griff
12 Ladestecker

Betriebsanleitung (ohne Abbildung)
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Vsebina dostave/deli izdelka
1 Zaščitni pokrov
2 Zgornji del
3 Filtrska enota
4 Spodnji del
5 Krtača
6 Plavajoči ročaj z najlonsko vrvico
7 Polnilnik
8 Vrtljivo stikalo
9 Šoba

10 Prikaz statusa
11 Ročaj 
12 Polnilni vtič

Navodila za uporabo (brez skice)

162



Kazalo
Pregled..........................................................................................................................2
Vsebina dostave/deli izdelka..................................................................................... 162
Splošno..................................................................................................................... 164
Razlaga znakov.......................................................................................................... 164
Varnost......................................................................................................................165
Razpakiranje in pregled vsebine dostave................................................................... 169
Opis...........................................................................................................................171
Osnovne nastavitve................................................................................................... 171

Polnjenje akumulatorja.............................................................................................. 171
Nastavitev šob............................................................................................................ 173
Namestitev plavajočega ročaja................................................................................... 174
Montaža krtače...........................................................................................................174
Demontaža krtače...................................................................................................... 174

Upravljanje................................................................................................................175
Čiščenje bazena.......................................................................................................... 175
Umik izdelka iz uporabe..............................................................................................177

Čiščenje..................................................................................................................... 178
Shranjevanje..............................................................................................................179
Iskanje in odprava napak........................................................................................... 179
Tehnični podatki........................................................................................................ 181
Nadomestni deli........................................................................................................ 182
Izjava o skladnosti..................................................................................................... 184
Odstranjevanje.......................................................................................................... 184

163



Splošno
Navodila za uporabo preberite in jih shranite

Ta navodila za uporabo pripadajo čistilniku bazena Poolrunner Battery+ (v
nadaljevanju imenovanemu tudi »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije
za uporabo izdelka in ravnanje z njim.

Preden izdelek vstavite, temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne
napotke. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico hude telesne poškodbe ali
škodo na izdelku.
Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije.
Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.
Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam,
obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.
Predvidena uporaba
Ta izdelek je namenjen izključno čiščenju zasebnih bazenov. Ni primeren za bazene iz
folije, ki je debela manj kot 0,4 mm.
Namenjen je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Izdelek
uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za
nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Naprava ni
igračka.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki nastane kot posledica
nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.

Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s
tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem
gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Za odpiranje embalaže ne smete nikoli uporabiti ostrega noža ali drugih
koničastih predmetov. Lahko namreč poškodujete vsebino.
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UN 3481
Litij-ionske baterije v opremi ali litij-ionske baterije pakirane z opremo.

Teža pakiranja.

Mere pakiranja.

Polnilec služi le za uporabo v notranjih prostorih.

Ta oznaka označuje električne naprave, ki imajo dvojno izolacijo ohišja in
tako ustrezajo zaščiti razreda II.

Varnost
V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

 OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete,
so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.

 POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete,
so lahko posledice manjše ali srednje hude
poškodbe.

OBVESTILO! Ta opozorilna beseda svari pred morebitno
materialno škodo.

Splošni varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!
Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko
povzročita električni udar.
- Električni kabel priključite samo takrat, ko omrežna napetost

električne vtičnice ustreza navedbi na podatkovni tablici.
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- Električni kabel priključite samo v dobro dostopno vtičnico, da ga
lahko v primeru motnje hitro izklopite iz električnega napajanja.

- Električni kabel priključite le na ozemljeno varnostno vtičnico.
- Izdelek priključite izključno na vtičnico z zaščitnim vodnikom,

zaščitenim z najmanj 16 A.
- Izdelek morate priključiti prek naprave na preostali (diferenčni)

tok, pri kateri nazivni preostali tok ne znaša več kot 30 mA.
- Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali če je

njegov priključni kabel poškodovan.
- Izdelka ne odpirajte. Popravilo zaupajte usposobljenim

strokovnjakom. Obrnite se na naslov servisa, ki je naveden na
zadnji strani navodil. Če sami izvedete popravilo izdelka, ga
neustrezno priključite ali ga napačno uporabljate, jamstvo in
garancija ne veljata več.

- Električnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Kabla nikoli ne vlecite iz vtičnice, ampak ga vedno primite za vtič

in izvlecite.
- Priključnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje.
- Izdelka in njegovega priključnega kabla ne izpostavljajte

odprtemu ognju in vročim površinam.
- Na priključni kabel ne polagajte predmetov.
- Električnega kabla ne smete zakopati.
- Priključni kabel položite, tako da ne bo predstavljal ovire za
spotikanje.

- Priključnega kabla tudi ne prepogibajte ali polagajte prek ostrih
robov.

- Izdelka ne uporabljajte med nevihto. Izdelek izklopite in izvlecite
električni kabel z vtičem.

- Če izdelka ne uporabljate, ga ne čistite ali če pride do motnje, ga
vedno izklopite in priključni kabel izvlecite iz električne vtičnice.
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- Pri popravilih smete uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo
prvotnim podatki o napravi. V tej naprava so električni in
mehanski deli, ki so nujni za zaščito pred viri nevarnosti.

- Uporabljajte zgolj nadomestne dele in pripomočke, ki jih je
dobavil ali priporočil proizvajalec. V primeru uporabe delov
drugih proizvajalcev vsi garancijski zahtevki nemudoma
prenehajo veljati.

- Izdelka nikoli ne uporabljajte skupaj z zunanjim časovnikom ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

OBVESTILO!

- Izdelek ne sme nikoli delovati zunaj vode, saj lahko že po kratkem
času pride do okvar.

Varnostna navodila za ljudi

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi
ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi

okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi
sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer

starejše otroke).
Neustrezna uporaba izdelka lahko pripelje do hudih telesnih poškodb
ali škode na izdelku.
- Dostop do izdelka drugim osebam dovolite šele, ko ste v celoti

prebrali navodila in jih smiselno razumeli ali ste bili poučeni o
predvideni uporabi in z njo povezanimi nevarnostmi.

- Osebam z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi
sposobnostmi (npr. otroci ali opite osebe) ali s pomanjkanjem
izkušenj in znanja (npr. otroci), nikoli ne dovolite dostopa do
izdelka brez nadzora.
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- Nikoli ne dovolite, da bi izdelek uporabljali otroci in osebe z
omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s
pomanjkanjem izkušenj in znanja.

- Otroci izdelka ne smejo čistiti ali na njem opravljati vzdrževalnih
del.

- Otroci se z izdelkom ali s priključno napeljavo ne smejo igrati.
- Naprave ne uporabljajte v slabšem stanju (npr. vpliv drog,

alkohola, zdravil ali utrujenosti).

 OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi pomanjkljive usposobljenosti!
Pomanjkanje izkušenj ali spretnosti pri ravnanju z potrebnimi orodji
in neustrezno poznavanje regionalnih ali normativnih določb za
zahtevana obrtna dela lahko povzročijo najhujše poškodbe ali
materialno škodo.
- Za vsa dela, za katera nimate zadosti osebnih izkušenj, da bi za

njih tveganja lahko ocenili, se obrnite na usposobljenega
strokovnjaka.

Dodatni varnostni napotki za polnilnike
Uporaba in ravnanje s polnilnikom

- Polnilnik priključite samo takrat, ko omrežna napetost električne vtičnice ustreza
navedbi na podatkovni tablici.

- Priključite polnilnik samo na dobro dostopno električno vtičnico, da ga lahko v
primeru motnje hitro odklopite iz električnega omrežja.

- Pri polnjenju akumulatorja vedno poskrbite za zadostno zračenje. Lahko nastanejo
plini.

- Polnilnik uporabljajte samo za polnjenje akumulatorjev, ki jih je odobril proizvajalec.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Počenega ali kako drugače poškodovanega akumulatorja ni dovoljeno priključiti v

polnilnik.
- Zaščitite polnilnik pred vsako vrsto vlage.
- Polnilnik uporabljajte le v zaprtem prostoru. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih

prostorih ali dežju.
- Polnilnika nikoli ne uporabljajte v okoljih z eksplozivnimi ali vnetljivimi materiali.

Obstaja nevarnost požara in eksplozije.
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- Na polnilnik ne postavljajte predmetov in ga ne prekrivajte.
- Polnilnika ne postavite v bližini vira toplote.
- Redno preverjajte polnilnik, ali je poškodovan.
- Poškodovan polnilnik uporabljajte šele po izvedenem popravilu.
- Polnilnika se ne sme razstavljati. Popravila sme izvesti samo odobrena tehnična

služba za pomoč uporabnikom.
- Polnilnika ne uporabljajte, če je bil izpostavljen udarcem ali sunkom ali če je padel na

tla.
- Polnilnik po vsaki uporabi ločite iz električnega omrežja.
- Pred čiščenjem, vzdrževanjem, shranjevanjem in prenašanjem polnilnik izklopite iz

električnega omrežja in počakajte, da se povsem ohladi.

Razpakiranje in pregled vsebine dostave

OBVESTILO!

Neprevidno odpiranje embalaže, zlasti s pomočjo ostrih ali
koničastih predmetov, lahko povzroči poškodbe naprave.
- Embalažo odprite čim bolj previdno.
- Embalaže ne predirajte z ostrimi ali koničastimi predmeti.

 OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom!
Če se glava zaplete v embalažno folijo ali če se pogoltne kak drug
embalažni material, lahko pride do smrti zaradi zadušitve. Tveganje
je povečano zlasti za otroke in duševno prizadete ljudi, ki zaradi
pomanjkanja znanja in izkušenj ne morejo oceniti tveganja.
- Preprečite, da bi se otroci in duševno prizadeti ljudje igrali z

embalažnim materialom.

OBVESTILO!

Če naprava ni pakirana, je lahko med skladiščenjem in prevozom
izpostavljena večjemu tveganju za poškodbe.
- Embalaže ne odstranjujte.
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- Embalažo v primeru poškodbe nadomestite z enakovredno
embalažo.

Preverjanje celovitosti in nepoškodovanosti vsebine dostave
1. Embalažo previdno odprite.
2. Iz nje vzemite vse dele.
3. Preverite celovitost vsebine dostave.
4. Preverite, ali je kakšen del vsebine dostave poškodovan.
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Opis
Opis čistilnika bazena
Čistilnik bazena na akumulatorski pogon samodejno očisti vaš z vodo napolnjen bazen.
Nastavljive šobe 9  določajo smer poti in hitrost čistilnika bazena.
Odstranljiva filtrska enota 3  filtrira vodo in z dna pobira obloge.
Z izbirno krtačko 5  je mogoče glede na stopnjo onesnaženja izboljšati rezultat čiščenja.
Če je akumulator izpraznjen, čistilnik bazena konča čiščenje.
Prikaz statusa 10  na zgornjem delu 2  prikazuje stanje delovanja:
sveti modro
Izdelek je vklopljen.
utripa modro
Izdelek čisti bazen.
utripa modro (hitro)
Izdelek je zunaj vode.
sveti rdeče
Izdelek je zaključil čiščenje.
utripa rdeče
Pri izdelku je prišlo do motnje.
enkrat utripne rdeče
Izdelek se izklopi.

Osnovne nastavitve
Polnjenje akumulatorja

 OPOZORILO!

Nevarnost požara!
Polnjenje pri temperaturi pod 10 °C privede do kemične poškodbe
celice in lahko povzroči požar.
- Akumulator polnite pri sobni temperaturi.

1. Pred polnjenjem izdelek izklopite.
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2. Zaščitni pokrov 1  odstranite s
polnilnega vtiča 12 .

3. Polnilnik priključite v izdelek.
4. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

Kontrolna lučka za napolnjenost sveti
rdeče. Akumulator se polni.

5. Če nadzorna lučka za polnjenje sveti
zeleno, polnilnik izklopite iz električnega
napajanja in izdelka.

6. Zaščitni pokrov 1  namestite na polnilni
vtič 12 .

Akumulator je napolnjen.

1

1

12

2

matching connectors (groove direction), 
vertically aligned, same view direction

3

1

12
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Nastavitev šob
Priporočene so naslednje nastavitve. Te osnovne nastavitve prilagodite dejanskemu
stanju vašega bazena.

0°/30°
(primerno za večino bazenov)

0°/40°
(za pokrivanje velike čistilne površine)

20°/20°
(za okrogle bazene)
 
 
 
 

4

5

6
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Namestitev plavajočega ročaja

1. Konec najlonske vrvice plavajočega
ročaja 6  vstavite skozi uho na zgornjem
delu 2 .

2. Vrvico skrajšajte na dolžino, ki ustreza
globini vašega bazena in jo privežite.

Plavajoči ročaj je zdaj nameščen.

Montaža krtače

1. Prečko krtače 5  pritisnite v utor na
spodnji strani spodnjega dela 4 .

2. Preverite, da je prečka krtače 5  v celoti
zaskočena in da se ne premika.

Krtača je montirana.

Demontaža krtače
1. Z notranje strani sprostite kavelj na

prečki krtače 5  in hkrati prečko krtače
potisnite iz spodnjega dela 4 .

2. Odstranite prečko krtače 5 .
Krtača je demontirana.

Plavajoči ročaj namestite zato, da izdelek nadzorovano potopite v bazen in ga vzamete iz
njega.

7

6

2

Krtačo namestite le, če bo pripomogla k boljšemu čiščenju bazena (npr. za odstranjevanje
biofilma). Krtača bi lahko v primeru nagiba, neravnine ali prevelike umazanije na tleh
negativno vplivala na rezultat čiščenja.

8

4

5

9

4

5
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Upravljanje
Pred vsako uporabo preverite:

- So na izdelku vidne poškodbe?
- So na krmilnih elementih vidne poškodbe?
- Ali posamični deli delujejo?
- So pripomočki v brezhibnem stanju?
- So vse cevne povezave v brezhibnem stanju?

Poškodovanega izdelka ali pripomočkov ne uporabljajte. Preveri in popravi naj ju
proizvajalec ali njegova služba za pomoč uporabnikom ali ustrezno usposobljena oseba.

Čiščenje bazena
Pred začetkom čiščenja bazena bodite pozorni na naslednje:

- Priporočamo, da izdelek temeljito očistite pred prvim zagonom in po daljšem
obdobju neuporabe.

- z bazena odstranite morebitni pokrov oz. folijo.
- iz bazena odstranite vse ovire (npr. lestev).
- Filtrsko napravo vklopite najmanj eno uro pred začetkom čiščenja, da se lahko

nečistoče iz vode posedejo na dno.
- Izdelek ne sme nikoli delovati zunaj vode, saj lahko že po kratkem času pride do

okvar.
Bazen očistite po naslednjem postopku:
1. Vstavite filtrsko enoto.
2. Izdelek položite v bazen.

Vstavljanje filtrske enote

1. Filtrsko enoto 3  vstavite v spodnji
del 4 .

10
3

4
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2. Zgornji del 2  namestite v spodnjega 4 ,
da se zaskoči na obeh straneh.

Filtrska enota je vstavljena.

 
 
 
 

Postavitev izdelka v bazen in začetek čiščenja

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!
Izdelek lahko poškoduje osebe v bazenu.
- Poskrbite, da v bazenu ni nikogar, ko je izdelek v vodi.

OBVESTILO!

Črpalka izdelka se lahko poškoduje, če ga vklopite ali izklopite zunaj
vode.
- Izdelek lahko vklopite ali izklopite samo, ko je pod vodno gladino.

1. Zaščitni pokrov 1  namestite na polnilni
vtič 12 .

11

2

4

12

1

12
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2. Izdelek trdno primite za ročaj 11  in ga
počasi potapljajte v vodo, dokler se iz
njega zrak popolnoma ne izloči. Smer
pomikanja izdelka mora pri tem biti
pravokotna glede na steno bazena.

3. Vrtljivo stikalo 8  preklopite v položaj
ON.
Izdelek se samodejno vklopi, takoj ko je
v celoti potopljen v vodo. Prikaz
statusa 10  sveti modro.

4. Na koncu z najlonsko vrvico izdelek
nadzorovano potopite na dno.

Izdelek je položen v bazen in začne čistiti s
časovnim zamikom. Prikaz statusa 10  utripa
modro.

Čiščenje se samodejno konča, če je akumulator skoraj prazen. Prikaz statusa 10  sveti
rdeče. Izdelek se pomika proti steni bazena.

Umik izdelka iz uporabe
Za umik izdelka iz uporabe ravnajte na sledeč način:
1. Izdelek dvignite iz bazena in ga izklopite.
2. Očistite filtrsko enoto in izdelek.

Dvig izdelka iz bazena

OBVESTILO!

Črpalka izdelka se lahko poškoduje, če ga vklopite ali izklopite zunaj
vode.
- Izdelek lahko vklopite ali izklopite samo, ko je pod vodno gladino.

1. Izdelek počasi dvigujte v smeri vodne gladine s plavajočim ročajem in najlonsko
vrvico, dokler ne dosežete ročaja.

2. Vrtljivo stikalo preklopite v položaj OFF.
Prikaz statusa enkrat utripne rdeče in izdelek se izklopi.

13

14

14

8

10
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3. Nato izdelek za ročaj počasi dvignite iz vode in ga približno 10–15 sekund držite nad
vodno gladino, da lahko večji del vode iz njega steče nazaj v bazen.

4. Izdelek postavite ob bazen.
Izdelek je dvignjen iz bazena.

Po vsaki uporabi izdelek očistite, s čimer poskrbite za nadaljnjo brezhibno
uporabo.

Čiščenje

OBVESTILO!

Z nepravilnim čiščenjem lahko izdelek poškodujete.
- Po vsaki uporabi površino izdelka očistite s čisto vodo iz pipe.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil.
- Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer

nož, trde lopatice ali podobno.
- Ne uporabljajte čistilnih ščetk.
- Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika.

1. Zaskočni zapirali povlecite narazen in
dvignite zgornji del  2 .

2. Filtrsko enoto 3  vzemite iz spodnjega
dela 4 .
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3. Filtrsko enoto 3  temeljito izperite s
čisto vodo iz pipe.

4. Izdelek po vsaki uporabi izperite s čisto
vodo iz pipe.

Izdelek je očiščen.

Shranjevanje
1. Izdelek temeljito očistite (glejte poglavje »Čiščenje«).
2. Pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo.
3. Izdelek popolnoma napolnite.

Zaradi samodejne izpraznitve je ponovno polnjenje potrebno najpozneje vsake 3
mesece.

4. Na koncu izdelek in pripomočke shranite na suho mesto, zaščiteno pred zmrzaljo
(≥ +5 °C), ki ni na neposredni sončni svetlobi.

Iskanje in odprava napak
Prikaz napake Vzrok Odpravljanje težave
Izdelka ni mogoče vklopiti in
prikaz statusa ne sveti.

Akumulator je prazen. Napolnite akumulator.

Akumulator je okvarjen. Obrnite se na službo za pomoč
uporabnikom.

Kontrolna lučka za
napolnjenost ne sveti.

Polnilnik je okvarjen. Obrnite se na službo za pomoč
uporabnikom.

Izdelek ne deluje in prikaz
statusa utripa rdeče.

Pri izdelku je prišlo do motnje. Obrnite se na službo za pomoč
uporabnikom.

Izdelek ne doseže vseh mest. Nastavitev šob ni pravilna. Spremenite nastavitev šob.

Vklopljeno je kroženje vode v
bazenu.

Izklopite filtrsko napravo
bazena.

Izdelek ne deluje in prikaz
statusa utripa modro.

Črpalka deluje zunaj vode. Izdelek vklopite šele v vodi.
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Prikaz napake Vzrok Odpravljanje težave
Izdelek ne deluje. V izdelku je zrak. Izdelek izklopite in pustite, da

se iz njega izloči ves zrak.

V pogonu so tujki. Obrnite se na službo za pomoč
uporabnikom.

Izdelek se je dvignil na
površino oziroma se na dnu
bazena vrti v krogu.

V ohišju je preveč zraka. Poskrbite, da se iz njega izloči
ves zrak.

Vsebnost soli je prevelika in
izdelek ima več vzgona.

Pravilno nastavite vsebnost
soli. Glejte poglavje »Tehnični
podatki«.

Čas delovanja akumulatorja je
krajši od pričakovanega.

Vklopljeno je kroženje vode v
bazenu.

Izklopite filtrsko napravo
bazena.

Temperatura vode je prenizka. Izdelek uporabljajte le v skladu
z dovoljenimi obratovalnimi
pogoji. Glejte
poglavje »Tehnični podatki«.

Akumulator ni bil napolnjen v
celoti.

Akumulator popolnoma
napolnite.

Dno bazena ni ravno. Izdelek uporabljajte le v
bazenih z ravnim dnom.

Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, navedeno
na zadnji strani.
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Tehnični podatki
Model 061013

Vrsta akumulatorja litij-ionski

Zmogljivost akumulatorja 6600 mAh

Čas polnjenja 5–6 ur

Čas delovanja do 120 min

Stopnja zaščite IPX8

Okoljska temperatura 10 °C–40 °C

Delovna temperatura (voda) 10 °C–35 °C

Vrednost pH 7,0 - 7,4

Vsebnost soli v vodi (elektroliza soli) < 0,5 %

Najv. površina čiščenja v bazenu 80 m²

Najv. delovna globina 2,0 m

Hitrost premikanja 16 m/min

Zmogljivost filtra 10 m³/h

Finost filtra 180 µm

Polnilnik

Model XSG1261800EU

Vhodna napetost 100-240 V~

Frekvenca 47-63 Hz

Izhodna napetost 12,6 V

Nazivni izhodni tok 1,8 A

Nazivna moč 45 W
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Nadomestni deli
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1 061981 – Plavajoči ročaj

2 061984 – Nihajna plošča

3 061986 – Šoba

4 061982 – Pokrov pogonske enote

5 061985 – Varnostni palici, 2 dolgi

6 061983 – Varnostna palica, 1 kratka

7 061980 – Stranski pokrov

8 061987 – Enota motorja/črpalke z akumulatorjem

9 061988 – Zaščitna mreža enote motorja/črpalke

10 061990 – Filtrski vstavek

11 061989 – Vzmet pokrova za filter

12 061946 – Pokrov za filter

13 061992 – Spodnji del ohišja

14 061993 – Kolo

15 061942 – Krtača

16 061995 – Napajalnik

17 061996 – Zaščitni pokrov

183



Izjava o skladnosti
S tem podjetje Steinbach International GmbH izjavlja, da naprava
izpolnjuje naslednje Direktive:

- 2014/35/EU (EN 60335‑1:2012+A11:2014+A13:2017;
EN 60335‑2‑41:2003+A1:2004+A2:2010; EN 62233:2008)

- 2014/30/EU (EN 55014‑1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014‑2:2015;
EN 61000‑3‑2:2014; EN 61000‑3‑3:2013)

celotno besedilo izjave o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na koncu
teh navodil.

Odstranjevanje
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in
karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine. 

Odstranitev stare naprave
Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki!
Če izdelka ne nameravate več uporabljati, ste kot vsak uporabnik zakonsko
obvezani, da stare naprave odstranite ločeno od gospodinjskih odpadkov,
npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše občine/mestne četrti. Tako je
zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in preprečen negativen

učinek na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjo oznako.
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