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SL 
Vse pravice pridržane. To delo je zaščiteno z avtorskimi pravicami. Kopiranje ali razširjanje tega priročnika po delih ali v celoti brez dovoljenja družbe Dedra Exim je prepovedano Družba 
Dedra Exim si pridržuje pravico do oblikovnih, tehničnih in končnih sprememb brez predhodnega obvestila. Te spremembe ne morejo biti podlaga za oglaševanje izdelka. Uporabniški 
priročnik je na voljo na spletni strani www.dedra.pl. 
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1. fotografije in risbe 
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Opis piktogramov  

 

Navodilo: preberite navodila za uporabo  

 

SL Vsebina 

1. fotografije in risbe 
2 Opis naprave 
3. namen naprave 
4 Omejitev uporabe 
5 Tehnični podatki 
6. priprava na delo 
7. povezava z omrežjem 
8. vklop naprave 
9. uporaba naprave 
10. tekoče vzdrževanje 
11. rezervni deli in dodatki 
12. samostojno odpravljanje težav 
13 Dokončanje naprave 
14. Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske 
opreme 
15. seznam delov za sestavno risbo 
16 Garancijska kartica 

Izjava o skladnosti je na voljo pri podjetju Dedra Exim Sp. z o.o. 
Splošni varnostni predpisi so vključeni v posebni knjižici. 

 

OPOZORILO. Preberite vsa opozorila, označena s 

simbolom, in vsa navodila. Neupoštevanje naslednjih 
opozoril in varnostnih navodil lahko povzroči električni udar, požar ali 
hude telesne poškodbe. 

Vsa opozorila in navodila shranite za nadaljnjo uporabo. 
2 Opis naprave 
Slika A: 1. sesalna cev, 2. ohišje motorja, 3. stikalo za vklop/izklop, 4. priključna 
vtičnica, 5. teleskopski podaljšek, 6. košara, 7. krtača, 8. izpustni čep 

3. namen naprave 

Sesalnik za delavnice je naprava, namenjena suhemu in mokremu čiščenju 
vseh površin v stanovanjskih in poslovnih prostorih. S funkcijo pihanja sesalnika 
lahko izpihate umazanijo s težko dostopnih mest. Sesalnik se lahko uporablja 
za obnovitvena in gradbena dela, popravljalnice, amaterska dela, pri čemer je 
treba upoštevati pogoje uporabe in dovoljene pogoje dela, navedene v navodilih 
za uporabo. 

4 Omejitve uporabe 

Napravo lahko uporabljate le v skladu z naslednjimi "Dovoljenimi pogoji 
delovanja". Vse nedovoljene spremembe mehanske in električne konstrukcije, 
spremembe, vzdrževalne dejavnosti, ki niso opisane v navodilih za uporabo, se 
bodo obravnavale kot nezakonite in bodo povzročile takojšnjo izgubo 
garancijskih pravic, izjava o skladnosti pa bo postala neveljavna. Zaradi 
nenamerne uporabe ali uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo, boste takoj 
izgubili garancijske pravice. 

Dovoljeni delovni pogoji 
Občasno delo S2 15 minut 

Uporabljajte v zaprtih prostorih. 

5 Tehnični podatki 

Model DED6601 

Električni motor komutator, enofazni 

Napajalna napetost [V] 230 ~ 

Omrežna frekvenca [Hz] 50 

Nazivna moč motorja [W]. 1400  

Prostornina rezervoarja Hoover [l] 30 

Filter Filter HEPA, ščit iz pene 

IP IPX4 

Zaščitni razred I 

Raven oddanega zvočnega tlaka [dB 
(A)]. 

<70 

Raven zvočne moči [dB (A)]. <80 

Vakuum [kPa] 17 

Največja obremenitev vtičnice [W] 2000 

Informacije o hrupu 
Emisija hrupa je bila določena v skladu s standardom EN 60335-2-2, vrednosti 
so navedene zgoraj v tabeli. 

Hrup lahko povzroči poškodbe sluha, zato pri delu 
vedno uporabljajte zaščito sluha! 

Deklarirana vrednost celotnega hrupa je bila izmerjena v skladu s standardno 
preskusno metodo in se lahko uporablja za primerjavo ene naprave z drugo. 
Navedena raven hrupa se lahko uporablja tudi za predhodno oceno 
izpostavljenosti hrupu. Raven hrupa med dejansko uporabo opreme se lahko 
razlikuje od deklariranih vrednosti, odvisno od uporabe delovnih orodij, zlasti 
vrste obdelovanca in potrebe po določitvi ukrepov za zaščito upravljavca. Za 
natančno oceno izpostavljenosti pri dejanski uporabi je treba upoštevati vse dele 
delovnega cikla, vključno z obdobji, ko je oprema izklopljena ali ko je vklopljena, 
vendar se ne uporablja za delo. 

6. priprava na delo 
Vse pripravljalne postopke izvajajte, ko je naprava 
izključena iz električnega omrežja. 

Priprava naprave na delovanje: 
1. Odstranite sesalnik iz embalaže, snemite pokrov in odstranite vsebino iz 
posode sesalnika. 
2. Prepričajte se, da so bili vsi sestavni deli naprave dobavljeni v skladu s 
seznamom delov (seznam najdete v priročniku za uporabo naprave). 
Namestite nastavke za kolesa na spodnjo stran sesalnika tako, da jih privijačite 
na podstavek. Mala kolesa sestavite tako, da kovinski zatič potisnete v luknjo 
za vtičnico s spodnje strani, velika kolesa pa tako, da jih potisnete v luknji za 
vtičnico s strani. 

4.Priprava sesalnika za suho delovanje: 
a) Postavite papirnato vrečko na pipo, ki se nahaja v rezervoarju sesalnika. 
Prepričajte se, da je gumijasto tesnilo tesno pritrjeno na vtičnico. 
b) Na košarico varnostnega ventila, ki štrli iz pokrova motorja, namestite filter 
HEPA. Prepričajte se, da se gumijasto tesnilo tesno prilega ohišju motorja. 

5.Priprava sesalnika za mokro delo: 
(a) na držalu ventila, ki štrli iz pokrova motorja 
Vstavite penasti pokrov. Prepričajte se, da se pokrov tesno prilega ohišju 
motorja, in zgladite morebitne neravnine. 

Med mokrim delom ne uporabljajte papirnate vrečke! 
Pri odstranjevanju prahu iz ometa uporabljajte filter 

HEPA in papirnato vrečko hkrati! 

6. Zaprite pokrov z zaskočnicami in se prepričajte, da se dno pokrova tesno 
prilega rezervoarju sesalnika. 
Namestite gibljivo sesalno cev na strani večjega priključka in jo vstavite v 
odprtino za dovod zraka v ohišju sesalnika. 
8.Na drugo stran cevi pritrdite podaljšek. 
9.Na konec cevi namestite ustrezno šobo. Naprava je pripravljena za uporabo. 

7. povezava z omrežjem 
Preden enoto priključite na vir napajanja, se prepričajte, da napajalna napetost 
ustreza vrednosti, navedeni na tipski ploščici. 

Napajalna napeljava mora biti izvedena v skladu z bistvenimi zahtevami za 
električne inštalacije in mora izpolnjevati varnostne zahteve za uporabo. 
Parametri najmanjšega preseka napajalnega kabla in nazivna vrednost 
varovalke, ki so odvisni od moči naprave, so navedeni v spodnji preglednici: 

Moč naprave [W] 
Najmanjši prečni 
prerez vodnika 

[mm2 ] 

Najmanjša vrsta 
varovalke C [A] 

1400÷2300 1,5 16 

Namestitev naj opravi usposobljen električar. Pri uporabi podaljševalnih kablov 
poskrbite, da presek vodnika ni manjši od zahtevanega (glejte preglednico). 
Električni kabel položite tako, da med delovanjem ni izpostavljen urezninam. Ne 
uporabljajte poškodovanih podaljškov. Občasno preverite stanje napajalnega 
kabla. Ne potegnite za napajalni kabel . Napravo priključite na ozemljeno 
električno vtičnico, zaščiteno z odklopnikom preostalega toka. 

8. vklop naprave 
Pred vklopom naprave je treba upoštevati ukrepe, 
opisane v poglavju "Priprava na delovanje". 

Na pokrovu sesalnika je stikalo. Stikalo je črne barve s prozornim pokrovom in 
ima I za zagon naprave, O za zaustavitev in II za zagon sesalnika v 
sinhronizacijskem načinu.  

9. uporaba naprave 

Sesalnik je zasnovan za uporabo v domačih in poslovnih prostorih (delavnice, 
garaže itd.). Sesalnik je opremljen z dvema vrstama krtač: ploščato (slika C, 1) 
za čiščenje velikih talnih površin in preprog: ozko (slika C, 2), ki jo lahko 
uporabite za sesanje ozkih nedostopnih površin (npr. vogalov, razpok itd.). Pri 
odstranjevanju mokre in vlažne umazanije enoto opremite s penastim ščitnikom 
(slika C, 3) ter popolnoma odstranite papirnato vrečko in filter HEPA. 
Sesalnik ima funkcijo pihanja. Za uporabo te funkcije vstavite gibljivo cev s 
sprednje strani sesalnika v odprtino na zadnji strani zgornjega pokrova in jo 
priključite na enak način kot rezervoar. 

Priključitev dodatne električne naprave na sesalnik 
Sesalnik ima dodatno vtičnico, na katero lahko priključite električno orodje ali 
drugo električno napravo. Vtičnica se nahaja na pokrovu sesalnika in je 
zaščitena s plastičnim pokrovom. Največja moč naprave, priključene na vtičnico: 
2000 W. Po priključitvi sesalnika na električno omrežje lahko z nastavitvijo 
stikala za vklop/izklop na 0 delate s priključenim električnim orodjem, ne da bi 
vklopili sesalnik. 
Možno je tudi hkratno delovanje sesalnika in priključene naprave. Sesalnik s 
priključeno napravo lahko deluje v dveh načinih: 
1.Normalen način "I". 
2.Sinhroni način "II" 
V običajnem načinu, ko je naprava priključena in sesalnik vklopljen (slika D, 1), 
sesalnik in naprava delujeta neodvisno. V načinu sinhronizacije (slika D, 3) 
sesalnik ne bo deloval, dokler ne bo vklopljena priključena naprava. Ko napravo 
vklopite, se sesalnik zažene. 
Po izklopu bo sesalnik deloval še približno 5 sekund in se nato izklopil. 
Funkcija sinhronizacije je še posebej uporabna pri delu, pri katerem je treba 
sproti odstranjevati odpadni material (npr. pri odstranjevanju odpadkov med 
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vrtanjem, odstranjevanju trsk pri delu z ročnim orodjem za žaganje, vrtanje ali 
druge postopke obdelave lesa itd.).  
Poleg tega je sesalnik opremljen z gibljivo cevjo z zamenljivo šobo, ki omogoča 
priključitev praktično vseh električnih orodij na sesalnik (brusilnik mavca, 
brusilnik betona, namizne in ročne žage itd.). Način odstranitve šobe cevi je 
prikazan na sliki B. Postopek pri menjavi šobe: 
1.Z ravnim ozkim orodjem (npr. izvijačem) potisnite ključavnico z oznako 1. 
2.Energično potegnite konico z zapornega obroča (2). 
3. Konico vstavite v električno orodje tako, da se luknjici na konici poravnata s 
ključavnico na obroču (3). 
4.Pritisnite konico navzdol, dokler ne slišite, da se ključavnice zaskočijo. 
Prepričajte se, da je konica pravilno nameščena in da sta zaporki v obeh luknjah 
zaprti. 

10. tekoče vzdrževanje 
Vsa vzdrževalna dela izvajajte, ko je enota izključena iz 
električnega omrežja. 

Čiščenje posode za prah. 
Pogosto odstranjujte umazanijo iz posode za prah, da ne poškodujete stroja. 
Posodo sesalnika (z odstranjenim pokrovom sesalnika) postavite nad vrečko ali 
koš za smeti in odstranite njeno vsebino.  Pri praznjenju posode z umazano 
vodo jo izlijte v drenažni sistem. 

Čiščenje filtra HEPA 
1. izvlecite napajalni kabel iz vtičnice. 
2. sprostite ključavnice pokrova sesalnika tako, da potegnete zapahe s pokrova 
sesalnika. 
3. odstranite pokrov posode za sesalnik. 
4. previdno in enakomerno potisnite filter s pokrova zapornega ventila za dovod 
vode. 
Filter očistite s stisnjenim zrakom in stresite zbrano umazanijo. Po potrebi ga 
sperite pod curkom vode (po temeljitem čiščenju).  
(6) Po izpiranju pustite filter, da se prosto suši (ne segrevajte, ne sušite s 
sušilnikom, ne izpostavljajte sončni svetlobi). 
Ko je filter suh, ga namestite na pokrov zapornega ventila za dovod vode. 
Prepričajte se, da je filter pravilno nameščen. 

Shranjevanje 
Očiščen in temeljito posušen sesalnik shranjujte v originalni škatli na suhem 
mestu, izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb. 

11. rezervni deli in dodatki 

Za nakup nadomestnih delov in dodatne opreme se obrnite na servisno službo 
družbe Dedra Exim. Kontaktne podatke najdete na strani 1 priročnika. 
Pri naročanju rezervnih delov navedite številko serije na ploščici in številko dela 
iz montažne risbe. 
V garancijskem obdobju se popravila izvajajo v skladu s pravili, navedenimi v 
garancijskem listu. Okvarjeni izdelek pošljite v popravilo na mesto nakupa 
(prodajalec je dolžan sprejeti okvarjeni izdelek), pošljite ga v osrednji servisni 
center družbe Dedra Exim ali ga pošljite v servisni center, ki je najbližje vašemu 
kraju bivanja (seznam servisnih centrov na www.dedra.pl). Priložite izpolnjen 
garancijski list. Po poteku garancijskega roka popravila opravi centralna služba. 
Okvarjeni izdelek je treba poslati servisnemu centru (stroške pošiljanja krije 
uporabnik). 

12. samostojno odpravljanje težav 
Preden poskušate sami odpraviti napake, odklopite 
enoto iz električnega napajanja s spletne strani . 

PROBLEM VZROK REŠITEV 

Naprava se ne vklopi Napajalni kabel je 
napačno priključen 

Vtič potisnite globlje v 
vtičnico, 

Napajalni kabel je 
poškodovan 

Napravo dajte 
servisirati 

V vtičnici ni omrežne 
napetosti 
 

Preverite napetost v 
vtičnici, preverite 
varovalko 

Okvarjeno stikalo Napravo dajte na 
servis. 

Motor se pregreva 
Zmanjša se sesalna 
moč 

Zamašeni zračniki Očistite prezračevalne 
odprtine 

Zamašena cev ali 
šoba 

Odstranite blokado 

Zamašen pokrov filtra Preverite filter in ga 
očistite. 

Preveč napolnjen 
rezervoar 

Pogosto izpraznite 
posode za 
onesnaženje. 

Motor se težko zažene Zamašeni ležaji 
Onesnažen motor 
vetrnice 

Napravo dajte 
servisirati 

13 Dokončanje naprave 

Hoover - 1 kos, 2. sesalna cev - 1 kos, 3. teleskopski podaljšek - 1 kos, 4. 
Ploščata krtača - 1 kos, 5. Ozek čopič - 1 kos. Filter HEPA - 1 kos. Penasta 
prevleka - 1 kos. Papirnata vrečka - 1 kos. 10. vtičnice za majhna kolesa - 2 
enoti, 11. vtičnice za velika kolesa - 2 enoti, 12. majhna kolesa - 2 enoti, 13. 
velika kolesa - 2 enoti, 14. vijaki za vtičnice - 4 enote, 15. adapter za električno 
orodje - 1 enota. 

14. Informacije za uporabnike o odstranjevanju 
električne in elektronske opreme 

(velja za gospodinjstva) 
Simbol, ki je prikazan na izdelkih ali spremljajoči dokumentaciji, 
označuje, da se okvarjene električne ali elektronske opreme ne sme 
odlagati med gospodinjske odpadke. Pravilen postopek pri 

odstranjevanju, ponovni uporabi ali predelavi sestavnih delov je, da opremo 
odnesete na specializirano zbirno mesto, kjer jo bodo sprejeli brezplačno. 
Informacije o lokaciji zbirnih mest za odpadno opremo zagotavljajo lokalni 
organi, npr. na svojih spletnih straneh. 
S pravilnim odstranjevanjem aparata lahko ohranite dragocene vire in se 
izognete negativnim vplivom na zdravje in okolje, ki jih lahko ogrozi neustrezno 
ravnanje z odpadki. 
Za nepravilno odlaganje odpadkov veljajo kazni v skladu z ustrezno lokalno 
zakonodajo. 
Uporabniki v državah Evropske unije 
Če morate zavreči električno ali elektronsko opremo, se za dodatne informacije 
obrnite na najbližjo prodajno mesto ali dobavitelja. 
Odstranjevanje odpadkov v državah zunaj Evropske unije 
Ta simbol se uporablja samo v državah Evropske unije. Če želite ta izdelek 
zavreči, se za pravilen način odstranjevanja obrnite na lokalne organe ali 
prodajalca. 

15. seznam delov za montažno risbo 

DED6601 (slika E) 
Številka Ime dela  

1 Vijak 

2 Ročaj 

3 Stikalo  

4 Nazivna tablica 

5 Zgornji pokrov motorja 

6 Vtičnica za povezavo 

7 Pokrov motorja 

8 Vijak 

9 Krmilna plošča 

10 Kabelska objemka 

11 Napajalni kabel 

12 Podnožje motorja 

13 Tesnilo motorja 

14 Električni motor  

15 Spodnje tesnilo motorja 

16 Goba 

17 Spodnji pokrov motorja 

18 Plavalec 

19 Košara za plovec 

20 Vijak 

21 Šarnirski tečaji cpl. 

24 Vijak 

25 Tesnilo za pritrditev cevi 

26 Pritrditev cevi 

27 Vijak 

28 Izpustni čep 

29 Tesnilo za izpustni čep 

30 Tlačna objemka izpustnega čepa 

31 Tesnilo matice 

32 Oreh 

33 Vijak 

34 Rezervoar 

35 Podnožje Hoover 

36 Veliko potovalno kolo 

37 Velika končna kapica kolesa 

38 Nosilec kolesa cpl. levo in desno 

39 Nosilec majhnih koles 

40 Majhno potovalno kolo 

41 Vijak 

42 Cev 

43 Ozemljitvena veriga 

44 Ščetka za krtačenje rež 

45 Ploščati čopič 

46 Adapter za električna orodja 

47 Teleskopska cev 

48 Navodila za uporabo 

49 Goba 

50 Papirnata vreča 

51 Filter HEPA 

 

Garancijski list 
na spletni strani . 

Sesalnik za delavnico 

Kataloška številka: DED6601 Številka serije: .......................... 

(v nadaljnjem besedilu: izdelek) 

Datum nakupa izdelka: ............. 
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Žig prodajalca 

Datum in podpis prodajalca: ................................. 

Izjava uporabnika: 
Potrjujem, da sem bil seznanjen z garancijskimi pogoji in posledicami 
neupoštevanja navodil iz navodil za uporabo in garancijskega lista. Seznanjen 
sem s pogoji tega jamstva, kar potrjujem z lastnoročnim podpisom: 

....................................................... 

Datum in krajPodpis uporabnika 

I. Odgovornost za izdelek 
Garant - Dedra Exim Sp. z o.o. s sedežem v Pruszkowu, naslov: ul. 3 Maja 8, 
05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Okrožno sodišče za glavno mesto 
Varšavo v Varšavi, XIV gospodarski oddelek nacionalnega sodnega registra, 
NIP 527-020-49-33, osnovni kapital: 100.980,00 PLN. 
2. pod pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu, dajalec garancije zagotavlja 
garancijo za izdelek, ki izvira iz distribucije dajalca garancije. 
(3) Jamstvena odgovornost zajema samo napake, ki so nastale zaradi razlogov, 
ki so bili prisotni v izdelku v času, ko je bil izročen uporabniku. 
(4) V okviru garancije ima uporabnik pravico do brezplačnega popravila izdelka, 
če se je napaka pokazala v garancijskem roku. Način popravila izdelka (način 
popravila) je v pristojnosti izdajatelja garancije. Če garant ugotovi, da popravilo 
ni mogoče, si pridržuje pravico do zamenjave okvarjenega elementa ali 
celotnega izdelka z brezhibnim, znižanja cene izdelka ali odstopa od pogodbe. 
V zvezi z uporabnikom, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. 
Civilnega zakonika je odgovornost garanta za škodo, ki izhaja iz te garancije 
in/ali je povezana z njeno sklenitvijo in izvajanjem, ne glede na pravni naslov, 
omejena na največ vrednost izdelka z napako. 

II. Jamstveno obdobje 
Sestavni deli izdelka Trajanje jamstvenega zavarovanja 

Sesalnik za delavnico 
24 mesecev od datuma nakupa 
izdelka, kot je navedeno na tej 
garancijski kartici. 

Papirnata vrečka, filter 
HEPA 

Elementi, ki niso zajeti v garanciji 

III. Pogoji za uveljavljanje jamstva 
Uporabnik mora predložiti izpolnjen garancijski list izdelka in dokazati okoliščine 
nakupa izdelka, npr. s predložitvijo računa, računa itd. Zaradi učinkovite 
obravnave pritožb je priporočljivo, da uporabnik skupaj z izdelkom predloži vse 
elemente, opredeljene v poglavju "Kompletiranje naprave", ki je vključeno v 
uporabniški priročnik. 
2. Uporabnik mora upoštevati priporočila iz navodil za uporabo in garancijskega 
lista. 
Garancija velja samo za ozemlje Republike Poljske in EU. 
Garancija ne krije napak na izdelku, ki nastanejo zlasti zaradi: 
a. Če uporabnik ne upošteva pogojev, določenih v uporabniškem priročniku, 
zlasti glede pravilnega delovanja, vzdrževanja in čiščenja; 
b. Če uporabnik uporablja sredstva za čiščenje ali vzdrževanje, ki niso v skladu 
z navodili za uporabo; 
c. neustrezno skladiščenje in prevoz izdelka s strani uporabnika; 
d. Uporabnikove nepooblaščene spremembe in/ali modifikacije izdelka, ki niso 
bile dogovorjene z dajalcem jamstva; 
e. Uporabnikova uporaba potrošnega materiala v izdelku, ki ni v skladu z 
navodili za uporabo. 
Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. civilnega 
zakonika, izgubi garancijo za izdelek, v katerem: 
- je uporabnik odstranil, spremenil ali poškodoval serijske številke, oznake 
datuma in merilne tablice; 
- če je uporabnik poškodoval pečate ali če so na njih vidni znaki poseganja. 
Opozorilo: Uporabnik mora dejavnosti, povezane z vsakodnevnim delovanjem 
izdelka, ki med drugim izhajajo iz uporabniškega priročnika, opraviti sam in na 
lastne stroške. 

IV. Postopek za pritožbe 
(1) Če se ugotovi, da izdelek deluje nepravilno, se pred vložitvijo zahtevka 
prepričajte, da so bili pravilno izvedeni vsi postopki, navedeni zlasti v 
uporabniškem priročniku. 
Priporočamo, da pritožbo vložite takoj, po možnosti v 7 dneh po tem, ko opazite 
napako na izdelku. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 
1964. civilnega zakonika, izgubi pravice, ki izhajajo iz tega jamstva, če pritožbe 
ne vloži v 7 dneh. 
(3) Pritožbo lahko med drugim vložite na mestu nakupa izdelka, pri garancijskem 
servisu ali pisno na naslov: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 
Pruszków. 
4 Uporabnik lahko vloži pritožbo prek obrazca, ki je na voljo na spletni strani 
www.dedra.pl. ("obrazec za garancijski zahtevek"). 
5. naslovi garancijskega servisa za posamezne države so na voljo na spletni 
strani www.dedra.pl. Če v določeni državi ni garancijskega servisa, je 
priporočljivo, da garancijske zahtevke pošljete na naslednji naslov: Dedra Exim 
Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poljska). 
(6) Zaradi varnosti uporabnika je prepovedano uporabljati izdelek z napako. 

Opozorilo: Uporaba okvarjenega izdelka je nevarna za zdravje in življenje 
uporabnika. 
(8) Obveznosti iz garancije bodo izpolnjene v 14 delovnih dneh, šteto od datuma 
dobave izdelka, ki ga je uporabnik reklamiral. 
9. pred oddajo izdelka z napako v reklamacijo ga je priporočljivo očistiti. 
Reklamacijski izdelek je priporočljivo skrbno zaščititi pred poškodbami med 
prevozom (reklamacijski izdelek je priporočljivo dostaviti v originalni embalaži). 
(10) Garancijski rok se podaljša za čas, ko uporabnik zaradi napake ni mogel 
uporabljati izdelka v garanciji. 
Garancija ne izključuje, omejuje ali zadrži pravic uporabnika iz zakonskega 
jamstva za napake na prodanem blagu. 
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