
Tekst k sliki:

1) Pokrov z motorjem, stikalom in omrežnim kablom
2) Filterski nastavek s snemljivim finim filtrom
3) Zbirna posoda 18l
4) Snemljiva cev z enostavnim mehanizmom za

fiksiranje

Garancijski pogoji:

1) Natančno preberite navodila o uporabi, ki ste jih prejeli ob
nakupu. Pri pomanjkljivem upoštevanju navodil za uporabo
se odškodnina ne upošteva.

2) Poškodbe zaradi nepazljivosti ali neupoštevanja navodil ter
tujih vplivov na aparat garancija ne upošteva.

3) Jamčimo za lastnosti oziroma brezhibno delovanje v 2-let-
nem garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku.

4) Garancija velja na območju Republike Slovenije.
5) Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate zago-

tavljamo še 3 leta po preteku garancijskega roka.
6) Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz od-

govornosti prodajalca za napake na blagu.
7) Garancijski list velja le s priloženim originalnim računom.
8) V primeru reklamacije se obrnite na najbližji trgovski

center.
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Navodila za uporabo in garancijska določila

Aschesauger mit Motor
220-240 V, 1200 W, 50-60 Hz, Ø 30,5 cm, H 38 cm,
18 Liter, CE-Prüfzertifikat vorhanden
- einfache Handhabung durch nur 4 Hauptteile
- Filter abnehm- und waschbar
- Schlauch mit Drehverschluss am Auffangbehälter

zu fixieren
- Filter auf Auffangbehälter aufsetzen, Deckel darüber

aufsetzen, mit Feststellklammern fixieren - fertig!

Garantiehinweise
Die Garantie verleiht Anspruch auf Austausch defekter Teile
oder notfalls des Gerätes. Beschädigung durch mangelnde
Beachtung der Bedienungsvorschriften oder durch Fremdein-
wirkung am Gerät deckt die Garantie nicht. Bei mangelnder
Beachtung der Vorschriften wird keinerlei Entschädigung ge-
währt. Dauer: die Garantie gilt zwei Jahre ab Kaufdatum. Gül-
tigkeit der Garantie: Ihren Garantieleistungen kann nur mit
Vorlage einer Rechnung, mit deutlich ersichtlichem Kaufdatum,
nachgekommen werden.
Datum der Übergabe der Ware: laut Rechnung mit Angabe des
Kaufdatums
Ersatzteil-Garantie: im Normalfall 3 Jahre nach Ablauf der Ga-
rantiefrist
Die Garantiebedingungen gelten für alle Länder, in denen das
Produkt durch die Firma Lienbacher verkauft wird.



6) Po skončení vysávání vyčistěte nádobu a filtr
7) Po skokončení vysávání odpojte vysavač od přivodu

elektrického proudu
8) Víko motoru čistěte pouze suchým hadříkem
9) Vysavač skladujte na suchém místě

Záruka
V rámci záruky je nárok na výměnu vadných dílů nebo celého
zařízení. Záruka nepokrývá vady způsobené nevhodným
zacházením a nedodržováním pokynů pro používání.
Škody způsobené nevhodným zacházením a nedodržováním
pokynů pro používání nebudou nahrazeny. Záruční lhůta je 2
roky od data nákupu.
Platnost záruky je podmíněna předložením dokladu o prodeji
s čitelným datem nákupu.

Překlad k fotografiím:
1) Víko s motorem, vypínač a zásuvková šňůra
2) Sběrný koš s vyměnitelným filtrem
3) Nádoba na nečistoty 18 l
4) Odnímatelná hadice se závitem

SK) Vysávač s motorom -
technické údaje a návod
220-240 V,1200W, 50-60 Hz, priemer 30,5 cm, výška 38 cm,
objem 18l, zariadenie je certifikované - k dispozícii je Cer-
tifikát CE
- vysávač sa skladá iba zo 4 častí, preto je obsluha

jednoduchá
- má odnímateľný filter, ktorý je možné prať
- pomocou závitu pripojíte hadicu k nádobe
- na vrchnák vysávača nasadíte zberný košík s filtrom
- vrchnák pripevníte svorkou k nádobe, vysávač je

pripravený

Návod na použitie
1) Nevysávajte horúci popol, nevysávajte vodu a vlhké

nečistoty
2) Ak sa zníži výkon vysávača, vypnite vysávač a

vyklepte zberný košík
3) Pri vysávaní držte hadicu asi 1 cm nad popolom
4) Pri jednom zapojení vysávača odporúčame vysať

max. 2/3 kg popola
5) Pri každom čistení odpojte vysávač od prívodu

elektrického prúdu
6) Po skončení vysávania vyčistite nádobu a filter
7) Po skončení vysávania odpojte vysávač od prívodu

elektrického prúdu
8) Vrchnák motoru čistite iba suchou handrou
9) Vysávač skladujte na suchom mieste

Záruka
V rámci záruky je nárok na výmenu vadných dielov alebo ce-
lého zariadenia. Záruka nepokrýva vady spôsobené
nevhodným zaobchádzaním a nedodržovaním
pokynov na používanie. Škody spôsobené nevhodným za-
obchádzaním a nedodržovaním pokynov pre používanie ne-
budú nahradené. Záručná doba je 2 roky od dátumu kúpy.
Platnosť záruky je podmienená predložením dokladu o predaji
s čitateľným dátumom nákupu.

Preklad k fotografiám:
1) Vrchnák s motorom, vypínač a zásuvková šnúra
2) Zberný košík s vymeniteľným filtrom
3) Nádoba na nečistoty 18 l
4) Odnímateľná hadica so závitom

FRA) Aspirateur à moteur
220-240 Volts, 1200 watts, 50-60 Hz, Ø 30,5 cm, hauteur
38 cm, 18 litres, certificat CEE
- utilisation simple avec 4 pièces principales
- filtre interchangeable et lavable
- flexible avec système de fixation à attacher au seau

réservoir
- filtre interchangeable à poser tout simplement sur le

reservoir et fermeture simple

Préparation et utilisation
1) Ne pas mettre de cendre incandescente ou de liquide
2) Arrêter le moteur quand vous ouvrez l’aspirateur
3) Laissez au moins 1 cm de distance entre le bec

et la cendre
4) Aspirer maximum 2 voir 3 kg de cendres
5) À chaque nettoyage débrancher l’appareil
6) Toujours bien nettoyer le filtre après chaque utilisation
7) Toujours débrancher l’appareil en cas de non utilisation
8) Nettoyer le couvercle du moteur avec un chiffon sec
9) toujours stocker l’aspirateur dans un lieu sec

Description de l’image
1) Couvercle avec moteur
2) Ensemble de filtres avec filtre fin
3) Réservoir 18 litres
4) Flexible clipsable par système à vis

SLO) Motorni sesalec pepela

220-240V, 1200W, 50-60Hz
Premer 30,5 cm, višina 38 cm,
181 CE-certificiran
- enostavno rokovanje - le 4 sestavni deli
- filter je snemljiv in možno ga je oprati
- fiksirajte sesalno cev na posodo z enim obratom
- namestite filter na vrh zbirne posode
- nataknite pokrov, ga pritrdite z zaponkami - končano

Priprava in uporaba

1) Ne sesajte vročega pepela, ne sesajte tekočine
2) Pri zmanjšanju sesalne moči, snemite filter in ga s tre

senjem očistite
3) Pri sesanju držite kovinski del sesalne cevi 1cm od

pepela
4) Priporočamo enkratno sesanje največ 2-3kg pepela
5) Po vsakem čiščenju, iztaknite omrežni kabel iz vtičnice
6) Ko končate s sesanjem kamina ali peči, sesalec in

filter temeljito očistite
7) Po uporabi vedno izključite sesalec iz el.omrežja
8) Pokrov motorja čistite le s suho krpo
9) Sesalec je vedno potrebno shranjevati na suhem

mestu

Vorbereitung und Gebrauch
1) Keine heiße Asche oder Flüssigkeiten einsaugen
2) Bei Abnahme der Saugleistung Gerät vorübergehend

abschalten, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden
3) Halten Sie die Saugdüse in etwa 1 cm Abstand über

der Asche
4) Wir empfehlen, höchstens 2-3 kg Asche pro Vorgang

einzusaugen
5) Vor jeder Reinigung muss das Gerät vom Netz

getrennt werden
6) Sobald die Ofen- oder Kaminreinigung abgeschlossen

ist, reinigen Sie das Gerät und den Saugfilter
7) Trennen Sie nach Gebrauch immer den Aschesauger

vom Netz
8) Reinigen Sie die Motorabdeckung nur mit einem

trockenen Tuch
9) Der Aschesauger sollte immer an einem trockenen Ort

aufbewahrt werden

1) Deckel m. Motor
2) Filtereinsatz m.

abnehmbarem
Feinfilter

1)
3) Auffangbehälter

18 Liter
4) Abnehmbarer2)

Schlauch mit
Drehverschluss

4)
3)

CZ) Vysavač s motorem -
technické údaje a návod
220-240 V, 1200W, 50-60 Hz, průměr 30,5cm, výška 38cm,
objem 18l, zařízení je certifikováno-k dispozici je Certifi-
kát CE
- vysavač je sestaven jen ze 4 částí, proto je obsluha

jednoduchá
- má odnímatelný filtr, který lze prát
- pomocí závitu připojíte hadici k nádobě
- na víko vysavače nasadíte sběrný košík s filtrem
- víko připevníte svorkou k nádobě, vysavač je připraven

Pokyny pro používání
1) Nevysávejte horký popel, nevysávejte vodu a vlhké

nečistoty
2) Pokud se sníží výkon vysavače, vypněte vysavač a

vyklepejte sběrný košík
3) Při vysávání držte hadici asi 1 cm nad popelem
4) Při jednom zapojení vysavače doporučujeme vysát

max. 2/3 kg popela
5) Při každém čištění odpojte vysavač od přívodu elek

trického proudu


