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Uporabniški priročnik
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Varnostni napotki

Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila in jih shranite za 
nadaljnjo uporabo.
 
Omejitve uporabe

• Sesalnika ne uporabljajte na prostem in v komercialnih ali industrijskih objektih.
Naprava je namenjena zgolj domači uporabi ali za čiščenje avtomobila.

• Sesalnika ne shranjujte v avtu, saj bi izpostavljanje visokim ali nizkim
temperaturam lahko vplivalo na zmogljivost baterije.

• Sesalnika ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago ali temperaturami višjimi
od 40°C ali nižjimi od 3°C.

• Ne dovolite, da se s sesalnikom otroci igrajo. Med delovanjem naprave naj
se ji otroci ne približujejo.

• Ta naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi,
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če
jim glede uporabe naprave svetuje ali jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost.

• Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali poznavanja naprave, če so
nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki jih uporaba
naprave prinaša. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave.

• Bodite pozorni, da lasje, široka oblačila, prsti in drugi deli telesa niso v bližini
odprtin in delov naprave v gibanju.

• Med uporabo talne krtače ali krtače za vzmetnice naj okončine in hišni ljubljenčki ne
bodo v bližini vrtljivih delov, da ne bi prišlo do poškodb.

• Ne dotikajte se napajalnika in naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami, da ne bi prišlo
do poškodb.

• Ne sesajte tekočin (npr. vode, pijač).

• Ne sesajte snovi, ki gorijo ali iz katerih se kadi (npr. neugasnjeni cigaretni ogorki).

• Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov (npr. gradbenega materiala, stekla, žebljev).

• Napravo uporabljajte v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Za morebitno
škodo ali poškodbe zaradi nepravilne uporabe naprave odgovarja uporabnik sam.

• Napravo lahko uporabljate izključno na območjih pod 3.000 m nadmorske višine.
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Baterija in polnjenje 
OPOZORILO

• Izdelek vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo kvalificirano osebje.

• Napravo lahko polnite samo z napajalnikom ATC01RR ali BTC01RR.

• Ne uporabljajte neoriginalnih baterij, napajalnikov ali polnilnih postaj.

• Baterije, napajalnika ali stenske polnilne postaje ne razstavljajte, popravljajte ali  modificirajte.

• Sesalnika ne polnite in stenske polnilne postaje ne nameščajte v bližini virov toplote ali
v vlažnih prostorih (npr. v bližini radiatorjev ali v kopalnici).

• Napajalnika in stenske polnilne postaje ne čistite z mokro krpo in ne dotikajte se jih z
mokrimi rokami.

• Če je napajalni kabel poškodovan ali pokvarjen, takoj prenehajte z uporabo naprave in se
obrnite na pooblaščen servis.

• Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo popolnoma napolnite, izklopite iz napajanja in
ga shranite v hladnem in suhem prostoru. Napavo napolnite vsaj enkrat na tri mesece, da ne
bi prišlo do poškodb na bateriji zaradi pretirane izpraznjenosti.

Litij-ionska baterija te naprave vsebuje snovi, ki so okolju škodljive.

POZOR:

• Preden napravo zavržete, je potrebno iz naprave odstraniti baterijo.

• Med odstranjevanjem baterije mora biti naprava izključena iz električnega omrežja.

• Baterijo je potrebno zavreči na varen način. Baterije ne smete odlagati med običajne
gospodinjske odpadke. Za reciklažo baterije se obrnite na centre za zbiranje odpadkov.

Če baterijo zavržete, sledite naslednjim korakom. 
Odstranjevanje baterije:

1. Odstranite posodo za prah in ciklonski sistem, nato odstranite dva vijaka na notranji steni
sesalnika v bližini gumba za sprostitev posode za prah.

2. Odstranite filter zgornje vetrnice in vijak, s katerim je pritrjen pokrov ročaja na
notranji steni sesalnika.

3. Pokrov ročaja potegnite navzgor vzdolž reže na zgornjem delu ročaja, da ga
odstranite.

4. Znotraj ročaja iz baterije izklopite vse 3 priključke.

5. Odstranite baterijo.
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Prevažanje

• Priporočljivo je, da sesalnik prevažate v originalni embalaži.

Opomba

• Filter splaknite pod vodo vsaj enkrat mesečno. Za več podrobnosti si poglejte razdelek
o vzdrževanju naprave.
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Pregled izdelka

Sesalnik

Gumb za 
odprtje posode 

za prah

Filter zgornje vetrnice

Posoda za prah 
Opomba:
1. Znak v posodi za prah, ki 

se nahaja na dnu, je črta, 
ki nastane med 
proizvodnjo. Ne gre za 
razpoko ali napako v 
izdelavi. Sesalnik lahko 
normalno uporabljate.

2. V posodi za prah ali v 
ciklonskem sistemu 
sesalnika je mogoče 
prah. Ne gre za 
predhodno uporabo 
sesalnika ampak za 
mazivo, ki se uporablja 
pri sestavljanju in za 
optimizacijo tesnil.

Gumb MAX
• Pritisnite gumb za vklop in 

ga zadržite ter pritisnite 
gumb MAX, da nastavite 
MAX način.

Opomba:
1. V načinu MAX, se vetrnica

vrti z najvišjo hitrostjo, zato je
avtonomija baterije nižja in
vetrnica oddaja topel zrak.

2. Ko ga ugasnete, se sesalnik
samodejno vrne v standardni
način.

LED MAX: indikator 
MAX načina

• Ugasnjen: standardni način
• Prižgan: MAX način

Gumb za 
sprostitev 

posode za prah

Gumb za vklop/izklop
• Pritisnite za vklop
• Spustite za izklop

Vhod za polnjenje

LED indikator stanja baterije

• Rdeč: nivo baterije <20%
• Oranžen: nivo

baterije 20-60%
• Bel: nivo baterije >60%
• Ugasnjen: baterija je

popolnoma napolnjena ali pa
je sesalnik ugasnjen

• Oranžen in počasi utripa: 
začasna zaščita, če je 
temperatura baterije preveč 
visoka ali prenizka; počakajte, 
da se temperatura normalizira, 
preden sesalnik ponovno 
uprorabite ali napolnete

• Rdeč in počasi utripa:
baterija je skoraj prazna;
pred ponovno uporabo
sesalnik napolnite

• Rdeč in hitro utripa: 1. Zaščita
polnjenja baterije; napajalnik za
eno minuto izklopite in ga nato
ponovno vklopite za polnjenje.
2.Napaka na strojni opremi,
obrnite se na pooblaščen servis.
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Pripomočki

Napajalnik Šoba za špranje Talna krtača

Kovinska cev

Namestitev

Diagram namestitve sesalnika in pripomočkov 

Prva metoda

Vstavite, dokler se ne zasliši 
klik, ki pomeni pravilno 

namestitev

Vstavite, dokler se ne zasliši 
klik, ki pomeni pravilno 

namestitev

Za odklop pritisnite 
gumb za hitro 

sprostitev 

Druga metoda

Vstavite, dokler se ne zasliši 
klik, ki pomeni pravilno 

namestitev
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Namestitev polnilne postaje na 
steno
* Stenska polnilna postaja v paketu ni

priložena in jo lahko dokupite.

1. Stenska polnilna postaja je
neobvezen pripomoček in ga lahko
dokupite posebej.

2. Stensko polnilno postajo je potrebno 
namestiti v hladen in suh prostor, na 
mesto, ki ni direktno izpostavljeno sončni 
svetlobi in v bližini električne vtičnice.

3. Za varno namestitev uporabite 
pripomočke, ki so primerni za tip stene, 
na katero polnilno postajo nameščate. 
Prepričajte se, da v steni ni napeljav (npr. 
plinskih in prezračevalnih cevi, električnih 
kablov ali odtočnih cevi).

4. Namestitev polnilne postaje prepustite
strokovnjaku. Obvezna je uporaba
zaščitnih oblačil in očal ter po potrebi
tudi drugih zaščitnih pripomočkov.

5. Za vrtanje lukenj v steni uporabite 6 mm
sveder ter v luknje vstavite zidne vložke.
Luknje na polnilni postaji poravnajte s
tistimi na steni, nato vstavite in zatisnite
vijake.

Vijak Vložek

Vtičnica

Priporočena višina: 1,06 m od tal

Sesalnik postavite na stensko 
polnilno postajo

Za polnjenje sesalnik potisnite 
navzdol v polnilno postajo
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Navodila za uporabo

Polnjenje
LED indikator stanja baterije

Rdeč: nivo baterije <20% 

Oranžen: nivo baterije 20-60%

Bel: nivo baterije >60% 

Ugasnjen: baterija je popolnoma napolnjena ali pa je sesalnik ugasnjen

 

Opomba: 
1. Pred prvo uporabo naprave je priporočljivo, da baterijo popolnoma napolnete.

2. Med polnjenjem se sesalnik ugasne in samodejno preide v stanje polnjenja.

3. V primeru nenehne uporabe MAX načina se lahko baterija segreje in čas polnjenja je daljši.
     Priporočljivo je, da sesalnik pred ponovnim polnjenjem pustite 30 minut, da se ohladi.

Pred uporabo pozorno preberite 
varnostna navodila v uporabniškem  
priročniku.

Polnjenje sesalnika z napajalnikom Polnjenje sesalnika s polnilno postajo
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Uporaba sesalnika

1. Na nekaterih preprogah lahko nastanejo dlačice, ko jih čistimo s talno krtačo. Če pride do tega,
    priporočamo, da za sesanje uporabite šobo za špranje.

2. Pred čiščenjem zelo gladkih površin (les ali polirane ploščice), se prepričajte, da na
dodatku za tla ni tujkov (predvsem na krtači), da se površina ne bi opraskala.

3. Pred uporabo brezžičnega sesalnika se prepričajte, da je posoda za prah 
nameščena.

4. Med uporabo ne blokirajte odprtine odvodne cevi.

5. Za majhne delce, kot je na primer moka, lahko sesalnik uporabljate samo za majhne količine.

6. Naprave ne uporabljajte za sesanje ostrih predmetov, majhnih igrač, igel, sponk, itd., da
ne bi prišlo do poškodb na sesalniku ali na tleh.

7. Kadar sesalnik uporabljate za čiščenje nevarnih površin, kot so stopnice in okna,
bodite zelo pozorni na lastno varnost.

8. Naprave ne puščajte na nestabilnih mestih, kot so mize, stoli ali naslonjene na druge
predmete, da naprava ne bi padla ali zdrsnila in se poškodovala.

9. Gibanje krtače sesalnika bi lahko ustvarilo madeže na povoskanih tleh. Površino
očistite z vlažno krpo in jo zloščite z voskom.

Funkcija samodejnega izklopa

1. Če se kateri od vrtljivih delov zablokira, bi se lahko naprava samodejno ugasnila,
vendar jo lahko ponovno uporabite, ko odstranite tujke.

2. Kadar motor preide v način zaščite pred pregrevanjem, se samodejno izklopi in
ugasne. Preden napravo ponovno vklopite, počakajte, da se temperatura vrne v
normalno stanje.

Odstranite dolge in drobne materiale z vrtljive krtače

1. Kadar uporabite katerega od nastavkov, bi lahko posesali predmete velikih dimenzij
ali veliko količino las, ki vrtljivi krtači onemogočajo delovanje. Če do tega pride,
krtačo takoj očistite.

2. Preden s krtače odstranite tujke, se prepričajte, da ste nastavek odstranili s sesalnika, da ne
bi prišlo do poškodb, če bi se sesalnik po nesreči vklopil.

3. Med odstranjevanjem tujkov bodite pozorni na ostre dele sesalnika.

4. Če zapletenih predmetov ne morete odstraniti na enostaven način, preberite razdelek 
“Čiščenje krtače”, kjer najdete navodila, kako odstraniti krtačo.
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Uporaba nastavkov

1. Šoba za špranje: primerna za sesanje 
ozkih rež, na primer okrog vrat, oken, 
vogalov okrog stopnic.

2. Talna krtača: primerna za sesanje različnih
vrst talnih površin.
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Vzdrževanje 

Vzdrževanje izdelka

1. Vedno uporabljajte originalne dele, v
nasprotnem priemru garancija ne velja več.

2. Če sta filter ali šoba blokirana, vetrnica 
preneha delovati kmalu po tem, ko 
zaženete sesalnik. V tem primeru filter oz. 
šobo takoj splaknite.

3. Če sesalnika dlje časa ne boste
uporabljali, ga shranite v hladnem in
suhem prostoru. Ne izpostavljajte ga
neposredni sončni svetlobi in ne
shranjujte ga v vlažnih prostorih.

4. Če sesalnika dlje časa ne boste uporabljali,
ga popolnoma napolnite, izključite iz
elektrike in shranite v hladnem in suhem
prostoru.  Sesalnik napolnite vsaj enkrat na
tri mesece, da ne bi prišlo do poškodb na
bateriji zaradi izpraznjenosti.

Čiščenje sesalnika

Sesalnik obrišite z mehko suho 
krpo.

Čiščenje posode za prah
* Priporočljivo je, da posodo splaknete

vsaj enkrat mesečno

1. Pred čiščenjem posode za prah izključite 
napajalnik in se prepričajte, da je sesalnik 
izklopljen. Kadar se posoda napolni do 
znaka “MAX”, se učinkovitost sesanja 
zmanjša. Zato je priporočljivo, da posodo 
čim prej izpraznite.

2. Za praznjenje posode pritisnite
na gumb na njej v smeri puščice,
da se odpre spodnji pokrov in
lahko smeti iztresete.

Gumb za odpiranje 
posode za prah
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3. Pritisnite na gumb poleg posode v smeri 
puščice ter posodo izvlecite, da jo 
odstranite in jo splaknite.

Gumb za sprostitev 
posode za prah

4. Priporočljivo je, da posodo za prah
splaknete z vodo vsaj enkrat mesečno.
Če so kontakti sesalnika zamazani, jih
obrišite z mehko, suho krpo.

Kontakti

Kontakti

Opomba: ne uporabljajte detergentov, loščil 
ali osvežilcev zraka za čiščenje posode za 
prah. Posode ne perite v pomivalnem stroju 
ali v drugih napravah.

5. Ko je posoda za prah popolnoma suha, 
sledite korakom, ki so prikazani na 
spodnji sliki, in jo ponovno namestite.

Splaknite notranji filter 
in ciklonski sistem
* Priporočljivo je, da filter splaknete vsaj

enkrat mesečno

1. Pred čiščenjem se prepričajte, da je
izdelek izklopljen iz napajanja in
pazite, da ne pritisnete gumba za
vklop.

2. Sledite navodilom za redno
pregledovanje in čiščenje notranjega filtra
ter ciklonskega sistema za zagotovitev
optimalnega delovanja.

3. Če se naprava uporablja za sesanje
drobnih delcev ali jo večinoma
uporablajte v načinu MAX, je filter
morda potrebno čistiti bolj pogosto.

4. Za čiščenje notranjega filtra in ciklonskega
sistema najprej odstranite posodo za prah,
nato pa ciklonski sistem zavrtite v obratni
smeri urinega kazalca, kot prikazuje slika,
in ga odstranite ter izvlecite notranji filter in
ga splaknite pod vodo.
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Postopek odstranjevanja notranjega 
filra in ciklonskega sistema

1. Odstranite posodo za prah, kot prikazuje slika.

Gumb za sprostitev 
posode za prah

2. Ciklonski sistem zavrtite v smeri, 
kot prikazuje slika.

Ciklonski sistem

3. Izvlecite notranji filter iz naprave.

Notranji filter

4. Filter in ciklonski sistem očistite pod
vodo, dokler nista popolnoma čista.
Po splakovanju filter ožemite.

5. Da se filter in ciklonski sistem dobro
posušita, ju pustite v hladnem ali dobro
prezračenem prostoru vsaj 24 ur po
čiščenju.

24

Opomba: filtra ne perite v pomivalnem 
stroju, prav tako pa ga tudi ne sušite v 
sušilnem stroju, mikrovalovni pečici ali v 
bližini odprtega ognja.

6. Ko je filter popolnoma suh, ga
ponovno namestite v ciklonski
sistem.
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Postopek nameščanja notranjega 
filtra in ciklonskega sistema

1. Filter postavite tako, da je
obrnjen navzgor, kot prikazuje
slika.

2. Filter položite na ciklonski sistem in ga 
previdno potisnite na svoje mesto. Medtem 
premaknite varovalni mehanizem na levi 
strani zareze.

3. Ciklonski sistem poravnajte s sesalnikom,
kot prikazuje slika. Ciklonski sistem
pritrdite na svoje mesto, tako da ga zavrtite
v smeri urinega kazalca.

4. Posodo za prah med ponovnim
nameščanjem rahlo nagnite.

5. Posodo za prah previdno potisnite v smeri,
kot prikazuje slika, dokler se ne zasliši
“klik”, ki nakazuje, da je posoda za prah
pravilno in varno nameščena.
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Čiščenje filtra zgornje vetrnice

* Priporočljivo je, da filter očistite vsaj
enkrat mesečno

1. Filter zgornje vetrnice zavrtite v
nasprotni smeri urinega kazalca, da
pridete do mesta odpenjanja in ga
odstranite s sesalnika.

2. Notranjost zgornjega filtra splaknite pod
vodo. Med splakovanjem filter obračajte,
da zagotovo odstranite ves prah iz
špranj filtra. Pred splakovanjem filter
večkrat potresite ob umivalnik, da
odstranite ves preostali prah.

3. Postopek ponovite štiri ali petkrat,
dokler ni filter čist.

4. Da se filter popolnoma posuši, ga pustite
v hladnem ali dobro prezračenem
prostoru vsaj 24 ur po splakovanju.

24

5. Ko je filter suh, ga namestite tako, da 
ga poravnate z mestom odpenjanja in 
ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da 
ga pritrdite.

Čiščenje krtače

Sledite spodnjim navodilom za redno 
pregledovanje in čiščenje krtače, da bo 
delovanje sesalnika vedno optimalno. 
Preden odstranite krtačo, se prepričajte, da 
nastavek odstranite iz naprave, da ne bi 
prišlo do poškodb, če bi se sesalnik po 
nesreči vklopil.

Opomba: Krtačo za vzmetnice je potrebno 
odstraniti in očistiti posebej. Krtača za 
vzmetnice in talna krtača vsebujeta
električne komponente, talna krtača
vsebuje pa tudi ležaje, zato teh delov ne
smete čistiti z vodo.
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Čiščenje talne krtače

1. Talno krtačo postavite v smer, kot je 
prikazano na sliki (proti vam). Uporabite 
kovanec in mehanizem blokiranja zavrtite 
v nasprotni smeri urinega kazalca za 90°, 
da se mehanizem odblokira.

Krtača
Zaskočno zapiralo

2. Pokrovček na koncu krtače zavrtite v
odprt položaj. Krtačo previdno izvlecite
iz ohišja.

Pokrovček

3. Pokrovček ločite od krtače in
odstranite morebitne lase, ki so se
zapletli okrog krtače ali pokrovčka.

Krtača Pokrovček 

4. Po končanem čiščenju pokrovček
ponovno namestite na krtačo.

5. Prepričajte se, da je pokrovček dobro
nameščen in nato ponovno namestite
krtačo, kot prikazuje slika. Ko je krtača
dobro nameščena, pokrovček zavrtite v
zaprt položaj.

6. Zaskočno zapiralo zavrtite za 90° v smeri 
urinega kazalca, da se zaskoči in krtačo 
fiksira.
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Osnovne specifikacije 

Sesalnik

Model SCWXCQ01RR
Dimenzije 322 × 111 × 212 mm
Baterija 25,2 V / 2500 mAh (TYP) Litijeva baterija
Teža izdelka (brez dodatkov)                 cca. 5 kg
Nazivna napetost 21,6 V ⎓
Nazivna moč 350 W

Napajalnik

Model ATC01RR ali BTC01RR
Dimenzije 57 × 54 × 28 mm
Nazivna moč 20.5 W
Vhodna nazivna moč 100 - 240 V ~ 0,6 A
Izhodna nazivna napetost 25,6 V ⎓ 0,8 A
Nazivna frekvenca 50 - 60 Hz
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Odpravljanje težav
Če sesalnik ne deluje pravilno, poskusite težavo rešiti s pomočjo 

spodnje tabele:

Napaka Rešitve

Stanje LED 
indikatorja 
baterije

Oranžen, počasi utripa: začasna zaščita, če je temperatura baterije 
previsoka ali prenizka; počakajte, da se temperatura normalizira, 
preden sesalnik ponovno uporabite ali napolnite.
Rdeč, počasi utripa: prazna baterija, pred ponovno uporabo 
sesalnik napolnite.
Rdeč, hitro utripa: 1. Zaščita polnjenja baterije; izključite napajalnik 
za eno minuto in ga ponovno priklopite za polnjenje. 2. Napaka na 
strojni opremi, obrnite se na pooblaščen servis.

Električna krtača se 
ne vrti

1. Če se krtača zablokira, odstranite morebitne tujke in
normalno nadaljujte z uporabo.

2. Če je motor v načinu zaščite pred pregrevanjem, pred ponovno
uporabo počakajte, da se temperatura naprave vrne v
normalno stanje.

3. Če so kontakti naprave zamazani, jih očistite z mehko in suho
krpo in poskusite znova.

Vetrnica se ne vrti

1. Prazna baterija, pred ponovno uporabo baterijo napolnite.
2. Aktiviral se je način zaščite pred pregrevanjem, saj ste napravo

uporabljali predolgo brez premora. Počakajte, da se sesalnik ohladi
in ga nato ponovno zaženite in nadaljujte z uporabo.

Zmanjšana 
sesalna moč

1. Če je posoda za prah polna ali je filter zamazan, izpraznite
posodo in splaknite njene sestavne dele, preden sesalnik
ponovno uporabite.

2. Nastavek je morda blokiran; odstranite morebitne tujke v
njegovi notranjosti.

Med sesanjem 
se vetrnica 
ustavlja

Filter ali šoba sta zamazana. Priporočljivo je redno čiščenje. 
Po končanem čiščenju lahko sesalnik uporabljate normalno.

LED indikator stanja 
baterije se med 
polnjenjem ne 
prižge 

1. Preverite, če je napajalnik pravilno vklopljen v vtičnico.

2. Baterija je popolnoma napolnjena, vklopil se je način za
varčevanje energije.

Polnjenje je 
preveč počasno

Temperatura baterije je previsoka ali prenizka; počakajte, da se 
temperatura normalizira in nato sesalnik napolnite.
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Informacije o odlaganju in recikliranju
Vsi izdelki, ki so označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko 
opremo (OEEO v Direktivi 2012/19/EU) in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. 
Zaradi varstva zdravja in okolja odpadno opremo odnesite v pooblaščene zbirne centre za 
reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki jih določi vlada ali lokalne oblasti. 
Pravilno odlaganje in recikliranje bo pripomoglo pri preprečevanju morebitnih negativnih 
posledic v okolju in pri zdravju ljudi. Za več informacij o lokacijah ter pogojih poslovanja 
zbirnih centrov se obrnite na lokalne oblasti.
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Informacije o garanciji
Prodajalec vam nudi garancijo za čas 1 (enega) leta, ki začne veljati z dnem prodaje končnemu
kupcu. Garancija velja samo za materialne napake ali napake v izdelavi.

Garancija ne velja za:
- za normalno obrabo
- napačno uporabo izdelka, npr.: preobremenitev izdelka, uporaba neodobrenih dodatkov... 
- uporaba in škode nastale iz zunanjena vpliva
- škoda povrzočena zaradi neuporabe navodil, npr. povezava z neprimernim polnilcem, ali 
nepravilna namestitev delov
- popolnoma razstavljeno napravo

Izjava o skladnosti

Podjetje Beijing Roborock Technology Co., Ltd., izjavlja, da je ta naprava skladna z 
RED direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na 
spletnem naslovu: priporocam.si/podpora ali pišite na info@priporocam.si




