
           BATT Cleaner 2/20

NAVODILA za obratovanje in vzdrževanje 

LIFAair posebna Cleaner BATT 2/20 električna baterijska  (litij-ionska baterija) naprava za
krtačenje prezračevalnih manjših in srednjih kanalov.

Special Cleaner 2 BATT Special Cleaner 20 BATT 

NAVODILA za obratovanje in vzdrževanje
Ta navodila morajo biti vedno na voljo za osebje, ki uporabljajo napravo. Preberite
navodila pred uporabo stroja. Upoštevanje navodil zagotavlja dolgoletno brezhibno

uporabo naprave.

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FI-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 

www.lifa.net 

POMEMBNO!
Navodila preberite pazljivo pred uporabo naprave ! 
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SPLOŠNA NAVODILA

Naprava  je bila izdelana v skladu z veljavno zakonodajo, statutom in podzakonskimi  akti 
Evropske unije. Stališča in predpisI o varni uporabi naprave se s časom spreminjajo. V 
kolikor  oseba, ki uporablja opremo LIFA je vidi možnosti za izboljšanje varnosti pri delu, bi
bilo podjetje Oy LIFA Air Ltd  hvaležno za sprejem takih informacij.

1. Oprema se lahko uporablja samo za dela, katerim je namenjena in ki so opisani v 
navodilih. Opremo je prepovedano  uporabljati za drug namen brez pisnega dovoljenja 
proizvajalca. Če se oprema uporablja za dela, katerim ni namenjena, proizvajalec ne 
odgovarja za morebitne posledice.

2. Napravo lahko uporabljajo le  osebe, ki so bile usposobljene za njeno uporabo in ki so 
prebrale  navodila. 

3. Osebe, odgovorne za delo z  napravo  morajo biti seznananjene z njeno zgradbo, 
funkcijo in varno uporabo.

4. Noben  varnostni element naprave  se  ne sme odstraniti ali onemogočiti, medtem ko je 
naprava v uporabi.

5. Če se naprava med delom  ustavi ali ne deluje več varno, je potrebno takoj obvestiti 
odgovornega vodjo dela. 

6. Med držanjem čistilne potege prihaja do vibracij, ki so v zakonskih mejah.

Lifa BATT Cleaner 2/20 je bil izdelan na Finskem v skladu s sedanjimi zakoni, statuti in 
pravnimi akti Evropske unije. Stališča in predpisi o varni uporabi strojev se sčasoma in po 
državah spreminjajo. Če oseba, ki uporablja Lifa opremo opazi možnosti za izboljšanje 
varnosti dela, bi bili več kot hvaležni za prejetje teh informacij.
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LIFA Special Cleaner 2/20 BATT

Čestitke za izbiro nove  naprave   Lifa Special Cleaner 2/20 BATT. Naprava je zasnovana 
in izdelana v skladu z mednarodnimi sistemi kakovosti in okoljskega upravljanja ISO 
9001:2015 in ISO 14001:2015.

Lifa BATT Cleaner 2/20 je električni čistilni stroj za čiščenje suhih prašnih oblog manših in
srednjih   kanalskih  vodov.   Uporabljajo  se   predvsem  v  okroglih,  a  tudi  v  majhnih
pravokotnih prezračevalnih vodih. Dolžina fleksibilne čistilne potege  je v BATT Cleaner 20
20 metrov. S prenosnim BATT Cleaner 2 se glede na potrebe izbereta dolžina in vrsta
potege in dodatna oprema (vrsta umazanije,  velikost in oblika cevi,  potrebna dolžina).
Motor  z  baterijskim  napajanjem  omogoča  delo  kjer  koli,  ne  da  bi  morali  poiskati
električne vtičnice in uporabljati podaljševalne kable - zlasti na mestih, kjer električno
omrežje sploh ni na voljo. Zato je tudi hitrejše delovanje kot kateri koli drug stroj na trgu
doslej in zahteva manj prostora, ko se uporablja. Krtače lahko vrtite v obe smeri, hitrost
vrtenja pa lahko prilagodite  po potrebi.  Smer vrtenja in  hitrost  krmiljenja  je  mogoče s
stopalko (vključno z BATT 2) ali z brezžičnim daljinskim upravljalnikom (vključno z BATT
20).
 • Za čiščenje majhnih do srednje velikih kanalov Ø 80–315 mm, pravokotne velikosti 20 x
40 cm 
 • Polmer delovanja največ 35 metrov ( 
• Hitrost vrtenja krtačk lahko nastavite od 200 vrtljajev naprej do 600 vrt./min 
• Smer vrtenja v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca (mehanski
nožni pedal / brezžični ročni daljinski upravljalnik) za vse ščetke 
• Prašne delce med čiščenjem  odstranimo tako, da jih sesamo na sesalni / sesalni stroj,
kot  je  LIFA HepaClean 1100,  2500,  4000  ali  enota  negativnega zračnega tlaka  LIFA
AirClean 3500 (dodatna oprema).

Posebnost Lifa BATT Cleaner 2/20 je lahka manevriranost, zlasti v majhnih in ozkih 
prostorih. Zaradi kompaktne velikosti ga je mogoče enostavno zapakirati za prevoz v 
poljubno velikost vozila. 
• Izbira številka ena za strokovnjake za čiščenje in klimatizacijo HVAC za zahtevne 
manjše in srednje velike projekte (npr. ladje, čiščenje vil) 
• Primerno za vse velikosti od 8 cm navzgor ter za vse oblike in konfiguracije zračnih 
kanalov in podobnih suhih vodov.
 • dolžina integrirane čistilne potege  je 20 metrov pri BATT 20; v BATT 2  je čistilna 
potega  dodatna oprema in dolžino  izbrate po potrebi 
• Lahka, a zelo trpežna konstrukcija, le 13kg  / 30kg 
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Special Cleaner 2 BATT Special Cleaner 20 BATT
Delovanje: Elektrika Elektrika
Napetost: 24V 24V 

Motor: 250W 250W
Baterija (Li-ion): 24 VDC, 15 Ah 24 VDC, 15 Ah
Polnilec 100-240 VAC (3 Ah) 100-240 VAC (3 Ah)
Krtača, hitrost vrtenja  200-600 obratov/minuto 200-600 obratov/minuto
Spreminjanje smeri 
vrtenja krtače

Pedalka (opcija daljinski upravljalec) Daljinski upravljalec 

Glavni zeleni sensor 
delovanja
naprave

Dva senzorja, eden za krmiljenje 
naprave, drugi je baterijski
 

Dva senzorja, eden za krmiljenje 
naprave, drugi je baterijski

Priključek krtače: M12 M12
Velikost kanalov: Ø 80 - 400 mm, 

pravokotni max 400 mm z čistilno potego 
Ø Ø 80–315 mm 
pravokotni max 200x 200mm 

 
 Višina: 54 cm 97 cm 
 Dolžina: 36 cm 64 cm 
Širina: 20 cm 48 cm 
Teža: 13 kg 30 kg 
Dovžina čistilne potege Kot dodatna oprema:  3-12m 20 m 
Čistilna potega: Po izberi 10 M PEX prevleka, znotraj 8 mm 

pletenica

LITIJO-IONSKE BATERIJE RAZPOLOŽLJENO KOT NEVARNEGA BLAGA tovornih 
podjetij, tako da, če je treba opremo pošiljati drugam skupaj s tovornim 
podjetjem, bodisi MULTIMODALNI NEVARNI BLAGOSLOVNI OBRAZEC (kopenski 
+ pomorski tovor) ali OBRAZLOŽITVENI obrazec ladja IATA (zračni tovorni 
promet) mora izpolniti v standardni obliki; te podrobnosti spodaj so potrebne v 
minimalnih in povezanih opozorilnih nalepkah (primeri spodaj)

• Litij-ionska baterija v opremi. Baterija je nova in nepoškodovana (teža 3kg, 
360Wh, velikost / prostornina 0,00014 cbm)

  

Lifa Air Oy Ltd
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UN 3481 Hazard Class: 9  

KONSTRUKCIJA IN NADZOR 

1. Glavno stikalo 
2. Stikalo za izklop v sili 
3. Indikator LED za vklop (zelena barva) / ročno stikalo za vrtenje krtače 
4. Krmilnik hitrosti vrtenja 
5. Nožni pedalni priključek (samo SC2 BATT) 
6. Stikalo za daljinsko upravljanje (predvsem SC20 BATT) 
7. Mehansko-električna nožna pedala - sprememba vrtenja krtače (samo SC2)
8. Brezžični daljinski upravljalnik 
9. vpenjalna vpenjalna gred za vrtanje

             1             2                3           4              5
 

KONTROLNA ENOTA V SC2 BATT

             1       2        3       4          6

KONTROLNA ENOTA V  SC20 BATT

 9. hitri priključek za čistilno potego
 

Special Cleaner 2 BATT Special Cleaner 20 BATT
7. Mechanska pedalka za obračanje smeri 
vrtenja krtače (item no H1194)

8. Daljinski upravljalec
(item no H1193) 
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VARNOSTNA OPOZORILA

Naslednja varnostna navodila, je potrebno skrbno upoštevati, da se izognemo poškodbam
osebja ali škodi v okolju ali nanapravah.

Z upoštevanjem  teh navodilih boste zagotovili varno in nemoteno uporabo naprave.

• Naprava se ne sme uporabljati  v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali nevarnih
snovi.
• Naprava ne sme biti mokra in jo je treba zaščititi pred vlago, vibracijam  in vetru.
• Tuji predmeti ne smejo biti vstavljena ali vgrajene v napravo.
• Naprava se ne sme prekrivati med uporabo
• Uporabnik mora zagotoviti, da je naprava pripravljena za varno delo in  izpolnjuje vse  
zakonske zahteve.

Sledeča navodila morate skrbno prebrati, da se izognete morebitnimpoškodbam in 
težavam:

1. Preprečiti raznos nečistoč iz naprave v okolico
Redno skrbite za čistočo naprave in okolice, kjer opravljate delo. Ko končate delo 
pokrite napravo, da ne pride do raznosa prašnih delcev v prosroru. Po končanem 
delu na objektu očistite krtače in čistilno cev.

2. Delovanje naprave
Prepovedano je, da ste  v neposredni bližini naprave, ko je  vklopljena.

3. Varnost upravljalca naprave
Upravljavec mora vedno nositi čelado primerno zaščito za ušesa , zaščitna očala, 
delovne rokavice, obrazno  masko, ustrezno  zaščitna obutev, in  vse kar je 

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 
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potrebno za preprečevanje poškodb in stika s škodljivimi snovmi.
Naprava ima močan vrtilni moment krtače. Oblačila in lasje  se lahko zapletejo z 
krtačo in povzročijo nesrečo ali poškodbo.  Krtačo je potrebno  vedno dati v 
prezračevalni  kanal  pred začetkom dela  z napravo. Naprave ne  uporabljajte, ko 
je krtača  zunaj prezračevalnega kanala. Zaradi velike sile vrtenjem je  za napravo 
priporočljivo, da jo uporabljata dve osebi. Prvi delavec  usmerja čistilno cev, drugi 
delavec  pa rokuje z napravo.

 
4. Varnost delovnega okolja
Prepričajte se, da je osvetlitev, prezračevanja in  elktrika ustrezna. Če krtača ustvarja 
statično elektriko  ali iskre v kanalu,  ne uporabljajte  te vrste ščetk. Prav tako ne 
uporabljajte krtače  v kanalu, če obstajajo  kakršen koli gorljive tekočine, plini, prah ali 
drugih občutljivih snovi. V takšnih primerih uporabljajte  antistatične ščetke in bodite še 
posebej pozorni na ozemljitev naprave.

5. Čistilna cev
Bodite previdni, da ne poškodujete čistilne cevi.  Če je čistilna cev  resno poškodovana, se
nemudoma obrnite na vašega lokalnega distributerja. Če je bila čistilna cev  opraskana jo 
je mogoče ponovno prevlečii s toplotno zaščitno cevasto prevleko. Čistilna cev mora biti 
med prevozom navita  na navijalno kolo.

6. Hrupnost
Nivo hrupa za napravo  je zanemarljiv in ni odvisen od delovnega okolja.

VARNOSTNA OPOZORILA

Naslednja varnostna navodila je treba skrbno upoštevati, da se izognete telesnim 
poškodbam, škodi okolju ali samemu stroju. Upoštevanje teh navodil bo zagotovilo varno 
in nemoteno uporabo stroja.

• Oprema ne sme biti nameščena ali uporabljena na mestih, kjer obstaja nevarnost 
eksplozije ali nevarnih snovi.
• Tujih predmetov ne smete vstavljati ali postavljati v opremo.
• Stroja med uporabo ni mogoče pokriti
• Uporabniki (-i) morajo zagotoviti, da je naprava primerna za nalogo in da so 
izpolnjene zakonske zahteve.

1. Izogibajte se onesnaževanju okolja

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 
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Med delom zagotavljajte ustrezni podltak vkanalskih vodih. Ščetke nikoli ne zasukajte 
zunaj kanala. Čistilno potego je potrebno vedno čistiti (npr. z vlažno krpo, z blagim 
detergentom) hkrati, ko izstopate iz cevi. Pred prevozom stroja ali ščetk na drugo mesto 
jih je treba temeljito očistiti.

2. Splošna varnost
Ko se stroj ne uporablja, morate izklopiti napajanje. Prepričajte se, da je na območju, kjer 
je enota in dodatki dovolj prostora, da bodo tudi mimoidoči napravo lahko videli in se 
izognili vsej opremi.

3. Varnost upravljavca
Oseba / osebe, ki opravljajo delo, morajo uporabljati osebno zaščito (npr.  dihalno masko, 
čelado, ušesne slušalke, očalna očala, kombinezon, zaščitne čevlje), ki jih zahtevajo 
naloge. Stroja ne smete uporabljati, kadar je krtača zunaj prezračevalnega kanala. Stroj 
za ščetkanje ima močno rotacijsko silo: ohlapna oblačila ali lasje se zlahka zapletejo okoli 
krtače in lahko pride do škode ali poškodbe. Zaradi sile vrtenja in narave čiščenja kanalov 
priporočamo da upravljata   BATT Cleaner 2/20 dve osebi. Ena oseba usmeri  čistilno 
potego  v kanal z lestev, druga oseba pa  pomaga z čistilno potego  in nadzoruje vrtenje 
krtače (stop, hitrost, levo ali desno).

4. Delovno okolje
Prepričajte se, da jev prostoru zadostna razsvetljava, ustrezno prezračevanje in da se pri 
delu uporabljajo A testirane lestve in zaščitna oprema za delo na višini.

5. Čistilna potega
Preprečite kakršne koli poškodbe čistilne potege. Če je čistilna potega poškodovana ali 
obrabljena, fotografirajte in se obrnite na lokalnega distributerja.

6. Raven hrupa
Hrup, ki ga ustvarja Lifa BATT Cleaner 2/20, je nizek in ni odvisen od delovnega okolja. 
Krtače lahko povzročijo hrup v kanalu.

DELOVANJE NAPRAVE

• Pred začetkom dela preverite stanje  kanalskega omrežja z video napravo  LIFA Duct 
Control (dodatna oprema. Obstajajo lahko regulacijske lopute zraka,  dušilci zvoka, 
požarne lopute, itd, ki se lahko poškodujejo med delom.Lahko pride tudi dopoškodbe 
krtače ali naprave.
• V velikih  pravokotnih kanalskih vodih  lahko naletimo na notranje podpornike, ki lahko 
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povzročijo zvijanje čistilne cevi.  Pri čiščenju velikih  pravokotnih ali okroglih  kanalov 
predlagamo uporabo centralizatorja in kamere.
• Napravo postavite na čisto, trdno podlago.Preverite tudi možnost prihoda tretjih oseb.
• Izberite pravo velikost  krtače (odvisno od velikosti kanala). Prepričajte se, da krtača ni  
prevelika, niti premajhna. Nylon  Tynex ščetke so namenjeni za čiščenje  suho mastnih 
cevi  ali večjih nečistoč. Kombinerane ščetke se uporabljajo samo za čiščenje prašnih 
oblog.
• Poskrbite, da je delovno območje očiščeno in so ljudje za delo ustrezno usposobljeni.
• Poskrbite, da imajo vsi zaposleni, ki  opravljajo delo ustrezno zaščitno opremo.
• Prepričajte se,  za dovolj veliko sesalno moč  in pravilno namestitev sesalne naprave  
HepaClean ali AirClean .

• Postavite krtačo znotraj prezračevalnega kanala, ki ga je potrebno očistiti.
• Vključite napravo  z stikalom.
• Bodite pozorni da se čistilna potega ne poškodujete na ostrih predmetih zunaj ali znotraj 
kanalskega voda. 
• Prilagodite hitrost rotacije krtače. Upoštevajte, da pri čiščenju notranje izoliranih kanalov 
zmanjšate hitrost vrtenja krtače. Prehitro  vrtenje krtače lahko poškoduje notranjost 
mehkega  prezračevalnega kanala. Ščetke morajo biti mehke.

• Ko delavec, ki drži v rokah čistilno cev da znak za začetek dela, lahko vključimo stikalo. 
• Krtačo lahko  zavrtimo v smeri urinega kazalca in nasprotni smeri urinega kazalca. 
Uporabite obe smeri rotacije, da dosežete najboljše možne rezultate čiščenja. V 
pravokotnih kanalskih vodih lahko čistimo najprej desno stran in nato z spremembo 
rotacije krtače še levo.
• Čistilno cev potiskajte v kanalski vod  počasi in z občutko, da ne poškodujete krtače, 
kanalskih delov ali celo naprave. 
• Svetujemo da pri velikih kanalih uporabljate centralizator in pri revizijski odprtini 
uporabite posebno ročko, ki preprečuje poškodbo čistilne cevi. 

• Čistilno potego potiskamo enakomerno v kanalski vod. Ko dosežemo končno razdaljo, 
VEDNO spremenite smer vrtenja krtače, ko se vračate nazaj. Krtačo je treba  upravljati  
50% na desno in 50% na levo, da bi ohranili uravnoteženostčistilne potege.
 • Po delu očistite stroj (in krtače) najprej na mestu dela in temeljiteje enkrat v skladišču 
• Baterijo vstavite v polnjenje, vendar je NE puščajte v polnjenju brez nadzora!

 • Priporočamo, da baterijo ohranite 60-80% polno. Nikoli baterije ne puščajte prazne  v 
skladišču za daljše časovno obdobje
 • Priporočamo, da ključ za sprostitev akumulatorja opremite s kablom (ali podobnim, ki ga
je po potrebi enostavno odstraniti) in ga tako zaščitite pred poškodbo.

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 

www.lifa.net 

11

http://www.lifa.net/
mailto:sales@lifa.net


 BATT Cleaner 2/20

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 

www.lifa.net 

12

http://www.lifa.net/
mailto:sales@lifa.net


 BATT Cleaner 2/20

 PRIPOMOČKI ZA  CLEANER BATT 2 / 20
H1194

Mehansko-električna nožna stopalka (za krmiljenje 
smeri vrtenja ščetk) - samo za Special Cleaner 2 
BATT

  

H1193
Brezžični krmilnik (krmiljenje smeri vrtenja krtače) - 
za Special Cleaner 2 in 20 BATT (frekvenca je 
433Mhz)

 

6420281022791
Pripravljena je za vgradnjo 20 m dolge nove 8 mm 
gredi za SC 20 BATT

H1190
Nadomestni komplet Li-ion baterij: litijeva baterija, ki 
se lahko ponovno napolni (3kg, 360Wh, prostornina 
0,00014 cbm) + nov polnilec (29,4V / 3,0A) kot 
nadomestni del, vklj. težka torba

 

6420281020278
ZELO GIBLJIVA ČISTILNA POTEGA- 3m dolžina, 
za majhne kanale Ø 60 mm-250 mm

 

6420281020872 ZELO GIBLJIVA  čistilna potega 6m dolžine

6420281011832 ZELO GIBLJIVA  čistilna potega 9m dolžine

6420281022128 ZELO GIBLJIVA čistilna potega12m dolžine

6420281010246 GIBLJIVA čistilna potega 3m dolžine  (10mm je-
jlenica), za kanale od  80 – 315mm

6420281010255 GIBLJIVA čistilna potega 6m dolžine  (10mm je-
jlenica), za kanale od  80 – 315mm

6420281022876 GIBLJIVA čistilna potega 9m dolžine  (10mm je-
jlenica), za kanale od  80 – 315mm

6420281012921 GIBLJIVA čistilna potega 12m dolžine  (10mm je-
jlenica), za kanale od  80 – 315mm

6420281022579  SET ČISTILNIH JEKLENIC za ročne vrtalnike 
(vključno s 3 kabli dolžine 3m, 5m in 10m ter 6 ščetk
+ torba za nošenje, samo ravni  kanali brez ovinkov,
največ 400 mm višine)

MEC1-10-038-
300

ČISTILNA JEKLENICA, 3m dolžine  (3,8mm  jek-
lenca) M12priključek za krtače 

MEC1-10-038-
500

ČISTILNA JEKLENICA, 5m dolžine  (3,8mm  jek-
lenca) M12priključek za krtače

MEC1-10-038-
010

ČISTILNA JEKLENICA, 10m dolžine  (3,8mm  jek-
lenca) M12priključek za krtače

KRTAČE Osnovne okrogle krtače: Ø 100mm- Ø300mm
Osnovne krtače za pravokotne kanale: 150/350mm

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 

www.lifa.net 
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Mehke krtače (M12 priklop):  Ø 125mm- Ø340mm
                                               Ø 190mm
                                               Ø 250-350mm

OSNOVNE KRTAČE
6420281010361 100 mm M12
6420281010392 200 mm M12
6420281010415 300 mm M12

KOMBINIRANE KRTAČE
6420281010668 150 / 350 mm M12
6420281010675 200 / 400 mm M12

MEHKE KRTAČE  (M 12 povezava)

6420281012280 125 mm M12
6420281012297 200 mm M12
6420281012303 340 mm M12

1.

2.

3.

4.

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 

www.lifa.net 

6420281010309 Priključek za krtače z 
plastičnim centrom

6420281010316 Fleksibilni priključek za 
krtače, M12

6420281010095 Mehanični centralizator
6420281012839 Ročno upravljanje naprave
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    2. 3. 4.

Lifa Air Oy Ltd
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VZDRŽEVANJE IN SERVIS 

REŠEVANJE TEŽAV

Spodaj so predstavljene najpogostejše možne težave in rešitve. Če niste 
prepričani, kako rešiti težave, se obrnite na lokalnega distributerja za 
podrobnejši nasvet. Naši strokovnjaki vam z veseljem pomagajo  rešit težavo.

1) Zaščitno stikalo za motor ne ostane vklopljeno ali se ne vklopi 
a) Prepričajte se, da  so vse električne žice med baterijo in krmilno omarico 
povezane
b) Prepričajte se, da je v akumulatorju dovolj napetosti in da varovalka  ni 
pregorela.
2) Ko je naprava vklopljena ne začne delovati
a. Ko stroj stalno uporabljate dlje časa (zlasti z velikimi / trdimi ščetkami), se 
lahko motor in / ali menjalnik pregrejejo. Če se to zgodi, bo avtomatika 
prekinila delovanje. Ko se  naprava ohladi, je  samodejno pripravljena za delo.
b. nekateri čistilne potege so lahko na začetku nekoliko trde; to bi se moralo 
spremeniti po nekaj urah uporabe
c. če zgornje ne pomaga se obrnite na prodajalca  
3) Čistilna krtača se ne vrti z enakomerno vrtečo hitrostjo (Batt Cleaner 2)
a. se prepričajte, da je čistilna potega  pravilno priključen v vpenjalno glavo 
b. med desnim in levim vrtenje krtače  sčasoma pride do razlik, zaradi navitja 
jeklenice

REZERVNI DELI

V Lifa BATT Cleaner 2/20 uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Pri naročilu 
nadomestnih delov vedno navedite model, tip in serijsko številko stroja. Informacije so na 
nalepki s ploščo CE, nahajajo pa se na glavni konstrukciji / zraven električnega 
krmilnega polja.

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 

www.lifa.net 

16

PREVERITE DA JE NAPRAVA IZKLJUČENA PRED SERVISOM OZIROMA
VZDRŽEVANJEM

http://www.lifa.net/
mailto:sales@lifa.net


 BATT Cleaner 2/20

GARANCIJA

Garancija  velja (1) leto od datuma nakupa in velja v skladu s splošnimi pogoji dobave, 
pod pogojem, da so vsa navodila skrbno upoštevana. Garancija poteče tudi če ni bila pri 
delu uporabljena le LIFA oprema (na primer: druge krtače, filtri itd.)

Servis in popravila so brezplačna v garancijski dobi (potrdilo o nakupu / prejemu mora biti 
dostavljen), pod naslednjimi pogoji:

• Da je napaka na napravi nastala zaradi napak v materialu ali nedelujočih sestavnih delih.
• Napake zaradi normalne obrabe, zlorabe ali nezadostnega  vzdrževanja niso zajete v 
garancijo.
• Je bil stroj dostavljen na prvi obvezni pregled vzdrževanja v 6 mesecih  / ali 100 ur 
uporabe
• Vzdrževanje in popravila mora opraviti pooblaščeni zastopnik proizvajalca. Proizvajalec 
ne prevzema  odgovornosti za vzdrževanje, ki jih izvajajo tretje osebe.
• Reklamacijo je potrebno dostaviti pisno (opis problema) z priloženimi fotografijami 

Naprava se dostavi  pooblaščenemu  predstavniku LIFA Air , od katerega je kupec kupil 
stroj : 

Klima Arnšek d.o.o.
 Pot v Čeželj 8
1000 Ljubljana 
Slovenija
Tel: 00386 15631604
www.klimaarnsek.si

kontakt: Andraž Arnšek ; 00386 31 762 382

RECYCLING 

Stroj je vedno mogoče vrniti pooblaščenemu zastopniku Lifa Air, od katerega je kupec 
kupil stroj v primeru, da ni reciklažnega objekta, vokolju v  katerem lastnik živi.
 • Kovinski deli (okvir, koluti, motor) se lahko reciklirajo v obliki kovinskih ostankov. 
• Električne dele (Li-ion baterija, glavno stikalo, motor) je treba vrniti v pooblaščeno 
skladišče za recikliranje 
• Drugi deli se lahko reciklirajo kot mešani običajni odpadki.

Lifa Air Oy Ltd

Vellamonkatu 30 B, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Email: sales@lifa.net 

www.lifa.net 
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IZJAVA O SKALDNOSTI

Ime proizvajalca: Oy Lifa Air Ltd 
Naslov proizvajalca: Vellamonkatu 30 B FIN-00550 Helsinki, Finska
Telefon proizvajalca: +358 9 39 4858 
E-poštno sporočilo proizvajalca: sales@lifa.net 

Modeli: Posebno čistilo 2/20 BATT 

Oy Lifa Air Ltd izjavlja, da izključno odgovarja, da so strojni modeli, zajeti v tej najavi, 
skladni z zahtevami naslednjih direktiv: 

• EU direktiva o nizki napetosti LVD 2014/35 / EC 
• EU direktiva o elektromagnetni združljivosti EMC 2014/30 / EC 
• Direktiva EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi RoHS 2011/65 / EC 
• EN ISO 12100: 2010 Varnost strojev 
• EN 60204-1: 2007 Varnost strojev. Električna oprema strojev. Splošni pogoji

The product fulfills requirements for CE-marking. 
 
Oy Lifa Air Ltd., 31.01.2018 
 

 
 
Johan Brandt, CEO 

Lifa Air Oy Ltd
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