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EFBE-SCHOTT 

 

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH

Podpis

EXIHAND spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce EFBE-SCHOTT

číslo

razítko - podpis

Datum vyskladnění

Záruční doba 24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA

Název výrobku ČISTIČ BOT

Typ SP-2

Výrobní číslo

Datum prodeje

Předmět                    

opravy

Opraveno             

dne

Do opravy     

předáno dne



 

 2 7 

 

Vážený spotřebiteli, 
 
Zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je 
naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při 
jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem 
vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek 

obsluhoval podle pokynů v něm uvedených 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

EXIHAND, spol. s r. o. BRNO 

Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu: 
www.exihand.cz. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1. Na výrobek se vztahuje podle zákona č.136 par.620 odst.1 záruční doba 

24 měsíců ode dne data prodeje kupujícímu. Platnost záručního listu je 
30 měsíců ode dne vyskladnění. Datum vyskladnění je vyznačeno na 
záručním listě dovozcem.  

2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem 
vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při 
výrobě. 

3. Záruka se nevztahuje na: 

- opotřebení v rámci běžného používání, 
- případy seřízení, promazání a výměnu baterky. 

4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: 
- při dopravě, 
- mechanickým poškození např. upadnutím spotřebiče, 
- nevhodnou obsluhou a použitím v rozporu s návodem, 
- připojením spotřebiče k el. síti s jiným napětím a kmitočtem 

něž je na spotřebiči uvedeno, případně připojením k vadné 
el. instalaci, 

- zásahem do spotřebiče během záruční doby jinou osobou než 

autorizovaným servisem, 
- nedostatečným nebo chybným ošetřováním. 

5. Záruka zcela zaniká: 
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti, 
- při provádění oprav a úprav spotřebiče jinou osobou než 

autorizovaným servisem. 

6. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list 
s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem 
prodejce doplněný popisem vady. 

7. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí 
náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do 
servisu a zpět uživatel výrobku. 

                                     !!! Důležité !!! 
Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto 
ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte 
obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo volejte telefonní 
linku pro zákazníky 545 213 738, 740. 
Záruční opravy zajišťuje firma: 
 

EXIHAND spol. s r.o. 

Zábrdovická 12 
615 00 Brno 
tel./fax: 545 213 738, 740 
e-mail: info@exihand.cz
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Ekologicky vhodná likvidace 
 
Ochrana životního prostředí – Likvidace spotřebiče – Směrnice 2002/96/EG 
 
Obal výrobku i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou 
tyto části vyrobeny. 
Jednotlivé části obalu je možné podle těchto symbolů třídit a odevzdat ve sběrných 
střediscích k recyklaci. 
Obal a jeho části nevyhazujte do běžného odpadu!!! 
 
Stříhací strojek po ukončení jeho životnosti, odevzdejte k likvidaci ve sběrných 
dvorech nebo u svého elektro prodejce.

 

 

Důležité bezpečnostní předpisy 
 

 Před prvním použitím čističe bot si pečlivě přečtěte tento návod 
k obsluze. 

 
 Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Pro jiné použití 

není určen.  

 
 Zkontrolujte, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá napětí na 

síťovém adaptéru. 
 

 Při předání nebo zapůjčení přístroje jiné osobě jí vždy předejte i 
tento návod k obsluze.  

 
 Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou 

psychickou, senzorickou nebo mentální schopností, nebo osobami 
dostatečně neobeznámenými s obsluhou přístroje, pokud nejsou 

pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.  
 

 Nikdy neponechávejte přístroj v chodu bez dozoru. Obzvláště 
dávejte pozor v přítomnosti dětí, dbejte, aby si s přístrojem nehrály. 

 
 Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj nebo přívodní kabel 

poškozen. Při zjištění poškození přístroj nepoužívejte.  
 

 Zjištěné závady nebo poškození neopravujte sami. Tyto opravy 

svěřte odbornému servisu. 

 
 Přístroj neponořujte do vody nebo do jiných kapalin. 

 
 Přístroj nikdy nevkládejte do myčky na nádobí. 

 
 Před čištěním přístroj odpojte od el. sítě vytažením vidlice  

 
 přívodního kabelu ze zásuvky. 

 

 Přístroj uchovávejte na suchém místě. 
 

 Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozena jeho přívodní šňůra. 
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Důležité informace 
 
Zařízení není stavěno pro dlouhodobé používání. Nikdy byste neměli 
přesáhnout maximální operační čas. Nedodržení předepsané doby 
může mít za následek poškození přístroje. Během používání dělejte 

pravidelné přestávky, které by měli trvat minimálně 10 min. 
 
Pro správné použití a dosáhnutí nejlepších leštících výsledků Vám  
doporučujeme aby jste obuv nepřitlačovali příliš silně na kartáče, 

aby mohli rotovat vyšší rychlostí.   
 

POZOR: Tento přístroj není vhodný na obuv ze semiše a nubuku. 
 
Krém na obuv a kartáče na vyleštění Vám umožní vyčistit světlou a 
tmavou obuv pokud budete používat bezbarvý vosk.  
 

 

 
 

 
 

 
 

Plnění nádoby Krémem na obuv 
 

 Vytáhněte nádobu na krém z přístroje a odšroubujte 

nástavec na nalévání 
 

 Pokud chcete použít krém na obuv jiné barvy než předtím, 
vyčistěte vnitřek nádoby. 

 

 Naplňte nádobu krémem na obuv, nejvhodnější je bezbarvý, 
maximálně do ¾ objemu. 

 
 Nádobu opět vložte dovnitř, nejdřív zasuňte pravou stranu a 

potom zaklapněte levou stranu. 
 
 

 
 
 

Používání  
 
 Přesvědčte se, že přístroj stabilně stojí na rovném podkladě. 

 
 Zapojte zástrčku do el. zásuvky 

 
 Přesvědčte se, že podrážka obuvi není špinavá. 

 
 Na první leštění používejte tvrdý čistící kartáč. Stlačte vypínač a 

obuv zlehka přitlačte na tvrdý kartáč.  
 

 Aby se obuv vyleštila, přitlačte je zlehka na obě leštící kartáče. 
 

 Na konec vypněte přístroj vypínačem. 
 

 

 
 

 
Čistění 
 
 Vypojte zástrčku z el. zásuvky a nechte přístroj vychladnout. 

 
 Vyčistěte vnější stranu přístroje suchou utěrkou. 

 

 Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, nikdy ho neponořujte do 
vody nebo jiné kapaliny. 

 
 Gumovou rohožku můžete odstranit a umýt pod tekoucí vodou. 

Než ji vložíte zpět do přístroje, zkontrolujte, zda je suchá. 
 

 Výrobce neručí za škody, které vznikli používáním v rozporu 

s předpisy nebo nesprávnou obsluhou. 
 

Tekuté krémy na obuv 
 

Když potřebujete dokoupit krémy na boty, obraťte se na náš servis. 
Doporučujeme ST. TKG SP-2 


