
                           
                                 Záruční list
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí 
příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.
1. Trvání záruky: 2 roky

2. Záruka se nevztahuje
a) na mechanické poškození
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3. Záruka zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
• se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při 
převzetí.
Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet od převzetí
věci kupujícím.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž 
je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle 
nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy 
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:
DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o 
koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Datum prodeje :  Razítko a podpis prodávajícího :

.........................                                                               ….............................................      
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Návod k použití 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Tento přístroj nepoužívejte k holení obličeje, protože  by to mohlo 

vést ke zranění.
• Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější 

nahlédnutí.
• Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a 

ochranné fólie.
• Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
• Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
• Přístroj smí používat pouze děti starší 16 let. Osoby se sníženou 

psychickou, motorickou nebo mentální schopností smí používat 
přístroj pouze za neustálého dohledu odpovědné osoby, která je 
seznámena s pravidly používání a případným rizikem.

• Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při 
tom být pod dohledem.

• Tento přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud je v něm voda nebo je po čištění ještě 

vlhký.
• Neudržováním spotřebiče v čistém stavu by mohlo nepříznivě ovlivnit

životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
• S přístrojem nakládejte jako se stejnou pečlivostí jako se všemi 

ostrými předměty. Pozor ! Používá-li se kartáč na šaty z velmi 
jemných druhů látek (např. angorská vlna), může to vést k poškození 
oblečení.

ULOŽTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

ČÁSTI:

1. Aktivní hlavice 
2. Zásobník na nečistoty
3. Tělo přístrojem
4. Kryt baterií 

NÁVOD K OBSLUZE
1.    Látku pečlivě vyrovnejte na hladkou podložku abyste ji nepoškodili.
2.    Odstraňte  kryt mřížky a spínač posuňte nahoru do pozice „ON“. Jemně     
       přejíždějte přes oděv, aby byla odstraněna roztřepená vlákna a nitě.
1. Nádobu na vlákna odejmete tak, že stisknete obě její strany a pak ji vyklopíte nebo 

posunete (WE3006)  směrem dolů.
2. Opačným postupem nádobu znovu nasadíte. 
3. Když přístroj nepoužíváte, nasaďte ochranný uzávěr.
4. Kartáč na šaty DO 3011 je poháněn jednou baterií LR20. Kartáč na šaty WE 3006  je 

poháněn čtyřmi „AA“-bateriemi.

Chcete-li vložit baterie, odstraňte spodní bílý uzávěr  tak, že jej otočíte do leva tak, aby 
byly výčnělky na uzávěru a těle přístroje proti sobě. Po vložení baterie kryt znovu 
nasaďte a zajistěte otočením vpravo.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Při čištění čepele dbejte následujících pokynů:

a. Přístroj musí být vypnutý a baterie vyndány.
b. Odstraňte chránič čepele tak, že ho otočíte proti směru hodinových ručiček.
c. Odstraňte čepel.
d. Vyčistěte ji měkkým kartáčem.
e. V obráceném pořadí smontujte přístroj opět dohromady.

Doporučení:
Přístroj lépe funguje, pokud na vnitřní stranu chrániče čepele přijde kapka oleje nebo trochu 
silikonového spreje.

Informace o recyklaci odpadu

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru 
a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte 
životní prostředí a zdraví spoluobčanů.  Více informací  o možnostech likvidace 
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech , sběrných dvorech 
nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.
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