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Pøedpokládané použití:
Ruèní akumulátorový vysavaè (dále jen vysavaè) je 
urèen k použití v domácnosti, k vysávání suchých 
neèistot a tekutin. Vysavaè vysává prach, drobky a 
ostatní neèistoty ze stolu, kuch.linky, èalounìní, odìvu 
apod a umožòuje vysávat i tekutiny.
Vysavaè nepotøebuje k provozu pøívodní kabel.

Bezpeènostní upozornìní:
?Pøed prvním použitím pozornì proètìte návod a dobøe 
jej uschovejte.
?Vysavaè nesmí obsluhovat dìti a osoby mentálnì 
postižené!
?Vysavaè nesmí být ponoøen do vody nebo vystaven 
støíkající vodì èi povìtrnostním vlivùm!
?Elektrický rozvod, na který je vysavaè pøipojen, musí 
odpovídat elektrotechnickým normám.
?Opravy smí provádìt pouze odborná opravna!
?Nenabíjejte vysavaè když je poškozený, když je 
poškozená šòùra, zástrèka nebo nabíjeèka.
?Nepoužívejte v blízkosti hoølavin nebo výbušnin.
?Nepoužívejte na vysávání toxických látek, 
organických rozpouštìdel a kyselin.
?Nenabíjejte s adaptérem (nabíjeèkou) jiné pøístroje.
?Nenabíjejte vysavaè jiným adaptérem (nabíjeèkou)
?Nevysávejte žhavé èástice jako nedopalky od cigaret 
atd.
?Neotvírejte žádnou èást vysavaèe kvùli opravì, 
nepokoušejte se opravit ho sami.
?Pøi èištìní neponoøujte motorovou èást, držák a 
adaptér do vody èi jiné kapaliny.
?Jestliže je sí?�ový adaptér tohoto vysavaèe 
poškozený, svìøte jeho výmìnu odbornému servisu.
?Nepoužívejte pokud je poškozeno tìsnìní nebo filtr.
?Pøi manipulaci  s vysavaèem s ním nadmìrnì 
netøepejte, neklopte, apod. aby nedošlo k úniku 
neèistot nebo tekutin.

Výbava:
?vysavaè
?adaptér (nabíjeèka)
?držák na zeï
?kartáèový nástavec
?rozšiøující nástavec
?štìrbinový nástavec

Predpokladané použitie:
Ruèný akumulátorový vysávaè (ïalej len vysávaè) je 
urèený k použitiu v domácnosti, k vysávaniu suchých 
neèistôt a tekutín. Vysávaè vysáva prach, smietky a 
ostatné neèistoty zo stola, kuchynskej linky, èalúnenia, 
odevov a pod a umožòuje vysáva� aj tekutiny.
Vysávaè nepotrebuje k prevádzke prívodný kábel.

Bezpeènostné upozornenia:
?Pred prvým použitím pozorne preèítajte návod a 
dobre ho uschovajte.
?Vysávaè nesmú obsluhova� deti a osoby s mentálnym 
postihom!
?Vysávaè nesmie by� ponorený do vody alebo 
vystavený striekajúcej vode èi poveternostným 
vplyvom!
?Elektrický rozvod, na ktorý je vysávaè pripojený, musí 
zodpoveda� elektrotechnickým normám.
?Opravy môžu vykonáva� len odborné opravovne!
?Nenabíjajte vysávaè ak je poškodený, keï je 
poškodená šnúra, zástrèka alebo nabíjaèka.
?Nepoužívajte v blízkosti hor¾avín alebo výbušnín.
?Nepoužívajte na vysávanie toxických látok, 
organických rozpúš�adiel a kyselín.
?Nenabíjajte s adaptérom (nabíjaèkou) iné prístroje.
?Nenabíjajte vysávaè iným adaptérom (nabíjaèkou).
?Nevysávajte žeravé èasti ako nedopalky od cigariet 
atï.
?Neotvárajte žiadnu èas� vysávaèa kvôli oprave, 
nepokúšajte sa opravi� ho sami.
?Pri èistení neponárajte motorovú èas�, držiak a 
adaptér do vody èi inej kvapaliny.
?Ako náhle je sie�ový adaptér tohto vysávaèa 
poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
?Nepoužívajte vysávaè pokia¾ je poškodené tesnenie 
alebo filter.
?Pri manipulácii  s vysávaèom s ním nadmerne 
netrepte, neklopte, a pod. aby nedošlo k úniku neèistôt 
alebo tekutín.

Výbava:
?vysávaè
?adaptér (nabíjaèka)
?držiak na stenu
?kefový nástavec
?rozširujúci nástavec
?štrbinový nástavec
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Popis pøístroje:

Uvedení do provozu:
Po vybalení zkontrolujte, zda vysavaè není 
mechanicky poškozen pøepravou. Umístìte držák na 
zeï. (viz Jak umístit držák na zeï). Nabijte vysavaè (viz 
Jak nabíjet vysavaè).

Jak umístit držák na zeï:
Váš vysavaè je dodáván s držákem na zeï, který šetøí 
místo pøi uložení pøístroje a umožòuje nabíjení, 
zatímco je zavìšen na zdi.
1. Pøed montáží se pøesvìdète, zda v místì, kam 
chcete držák pøišroubovat, neprochází elektrická 
instalace, voda nebo plyn.
2. Upevnìte konektor do drážky držáku.
3. Umístìte držák na zeï do požadované polohy. 
Oznaète polohu otvorù držáku na zdi ostrou tužkou.
Ujistìte se, že držák je ve vertikální pozici.
4. Vyvrtejte díry o prùmìru cca 5 mm na každé znaèce. 
Vložte plastové hmoždinky do každého otvoru.
5. Skrz otvory v držáku zašroubujte jeden šroub a 
následnì i druhý šroub.

Obsluha pøístroje:
Jak nabíjet vysavaè:
Váš vysavaè dostanete pouze mírnì nabitý pøípadnì 
nenabitý vùbec a proto vyžaduje nabití pøed použitím. K 
nabití jednoduše vsuòte konektor adaptéru do 
vysavaèe nebo využijte držáku na zeï. Nabíjeni zaèíná 
ihned a je indikováno èerveným svìtlem (5). Vysavaè 
bude plnì nabitý za cca 16hod. souvislého nabíjení. Po 
plném nabití vyjmìte adaptér (7) ze zásuvky. Èervené 
kontrolní svìtlo (5) na vysavaèi, který je zasunutý pøi 
nabíjení do držáku na zdi, svítí trvale i po dosažení plné 
kapacity nabití akumulátoru.

1. nádobka na neèistoty
2. filtr
3. pojistka nádobky
4. spínaè zapnuto/vypnuto
5. èervená kontrolka dobíjení
6. štìrbinový nástavec
7. adaptér
8. rozšiøující nástavec
9. kartáèový nástavec
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Popis prístroja:

Uvedenie do prevádzky:
Po vybalení skontrolujte, èi vysávaè nie je mechanicky 
poškodený prepravou. Umiestnite držiak na stenu. (viï 
Ako umiestni� držiak na stenu). Nabite vysávaè (viï 
Ako nabíja� vysávaè).

Ako umiestni� držiak na stenu:
Váš vysávaè je dodávaný s držiakom na stenu, ktorý 
šetrí miesto pri uložení prístroja a umožòuje nabíjanie, 
zatia¾ kým je zavesený na stene.
1. Pred montážou sa presvedète, èi v mieste, kam 
chcete držiak priskrutkova�, neprechádza elektrická 
inštalácia, voda alebo plyn.
2. Upevnite konektor do drážky držiaka.
3. Umiestnite držiak na stenu do požadovanej polohy. 
Oznaète polohu otvorov držiaka na stene ostrou 
ceruzkou.
Uistite sa, že držiak je vo vertikálnej pozícii.
4. Vyvàtajte diery o priemere cca 5 mm na každej 
znaèke. Vložte plastové hmoždinky do každého otvoru.
5. Cez otvory v držiaku zaskrutkujte jednu skrutku a 
následne i druhú skrutku.

Obsluha prístroja:
Ako nabíja� vysávaè:
Váš vysávaè dostanete len mierne nabitý prípadne 
nenabitý vôbec a preto vyžaduje nabitie pred použitím. 
K nabitiu jednoducho vsuòte konektor adaptéra do 
vysávaèa alebo využite držiak na stenu. Nabíjanie 
zaèína ihneï a je indikované èerveným svetlom (5). 
Vysávaè bude plne nabitý za cca 16hod. súvislého 
nabíjania. Po plnom nabití vyberte adaptér (7) zo 
zásuvky. Èervené kontrolné svetlo (5) na vysávaèi, 
ktorý je zasunutý pri nabíjaní do držiaku na stene, svieti 
trvale i po dosiahnutí plnej kapacity nabitia 
akumulátora.

1. nádobka na neèistoty
2. filter
3. poistka nádobky
4. spínaè zapnuté/vypnuté
5. èervená kontrolka dobíjania
6. štrbinový nástavec
7. adaptér
8. rozširujúci nástavec
9. kefový nástavec



Jak používat:
Sundejte vysavaè ze zdi vysunutím smìrem nahoru.
Netáhnìte vysavaè smìrem k sobì, protože mùžete 
poškodit nabíjecí konektor. Je-li plnì nabitý mùže 
vysavaè pracovat až 10min. – dostateèný èas ke 
každodennímu úklidu.
Plná kapacita akumulátoru je dosažena až po 
nìkolikátém cyklu jeho vybití a nabití.
Vysavaè umožòuje vysávát vodu èi jiné tekutiny. 
Maximální množství tekutiny uvnitø nádoby nesmí 
pøesáhnout rysku MAX. Stane-li se tak, ihned vodu z 
nádoby vyprázdnìte.

Používání vysávacích nástavcù:
Èalounìný nábytek: Používejte štìrbinový nástavec 
(6).
Závìsy, textilie, obrazy, knihy, atd.: Používejte 
štìrbinový nástavec (6).
Štìrbiny, kouty, atd.: Používejte štìrbinový nástavec 
(6).
Na vìtší plochy používejte pro usnadnìní práce 
rozšiøující nástavec (8).
Kartáèový nástavec (9) používejte v pøípadì potøeby na 
koberce.

Jak vyprázdnit vysavaè:
Stisknìte dolù pojistku nádobky (3) a jemnì táhnìte 
nádobku na prach smìrem dopøedu. Buïte opatrní, 
aby se nevysypal její obsah pøípadnì nevylila tekutina. 
Vysypejte obsah do vhodné nádoby.
Dosahuje-li zaplnìní nádobky (platí i pro tekutiny) po 
rysku MAX uvedenou na nádobce, ukonèete používání 
vysavaèe a nádobku vyprázdnìte.

Dobré rady:
Neponechávejte adaptér (7) trvale v zásuvce.
Nepøetržité dobíjení snižuje životnost akumulátoru.
Akumulátor je spotøební materiál a používáním se jeho 
životnost pozvolna snižuje. 
NiMh akumulátor nedoporuèujeme vybíjet až do 0, 
hrozí snížení životnosti sériovì zapojených èlánku.
Pokud ho pøece jen uplnì vybijete, ihned ho vložte do 
držáku a nechte dobít.
Nádobku pro hromadìní neèistot a filtr vyèistìte po 
každém použití.

Èištìní:
Vypláchnìte nádobku obèas teplou mýdlovou vodou, 
ale pøed použitím ji musíte vytøít do sucha.

Ako používa�:
Zveste vysávaè zo steny vysunutím smerom nahor.
Ne�ahajte vysávaè smerom k sebe, pretože môžete 
poškodi� nabíjací konektor. Ak je plne nabitý môže 
vysávaè pracova� až 10min. – dostatoèný èas ku 
každodennému upratovaniu.
Plná kapacita akumulátora je dosiahnutá až po 
nieko¾konásobnom cykle jeho vybitia a nabitia.
Vysávaè umožòuje vysáva� vodu èi iné tekutiny. 
Maximálne množstvo tekutiny vo vnútri nádoby nesmie 
presiahnu� rysku MAX. Ak sa tak stane, ihneï vodu z 
nádoby vyprázdnite.

Používanie vysávacích nástavcov:
Èalúnený nábytok: Používajte štrbinový nástavec (6).
Závesy, textílie, obrazy, knihy, atï.: Používajte 
štrbinový nástavec (6).
Štrbiny, kúty, atï.: Používajte štrbinový nástavec (6).
Na väèšie plochy používajte pre u¾ahèenie práce 
rozšiøující nástavec (8).
Kefový nástavec (9) používajte v prípade potreby na 
koberce.

Ako vyprázdni� vysávaè:
Stlaète dolu poistku nádobky (3) a jemne potiahnite 
nádobku na prach smerom dopredu. Buïte opatrní, 
aby sa nevysypal jej obsah prípadne nevyliala tekutina. 
Vysypte obsah do vhodnej nádoby.
Ak dosahuje zaplnenie nádobky (platí i pre tekutiny) po 
rysku MAX uvedenú na nádobke, ukonèite používanie 
vysávaèa a nádobku vyprázdnite.

Dobré rady:
Neponechávajte adaptér (7) trvalo v zásuvke.
Nepretržité dobíjanie znižuje životnos� akumulátora.
Akumulátor je spotrebný materiál a používaním sa jeho 
životnos� pozvo¾na znižuje. 
NiMh akumulátor nedoporuèujeme vybíja� až do 0, 
hrozí zníženie životnosti sériovo zapojených èlánkov.
Pokým ho predsa len úplne vybijete, ihneï ho vložte do 
držiaka a nechajte dobi�.
Nádobku pre hromadenie neèistôt a filter vyèistite po 
každom použití.

Èistenie:
Vypláchnite nádobku obèas teplou mydlovou vodou, 
ale pred použitím ju musíte vytrie� do sucha.
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Vyèištìní filtru:
Vykartáèujte, vyklepejte nebo odstraòte špínu do 
vhodné nádoby.
Vyperte filtr jemným mýdlem nebo saponátem.
Pøed použitím se ujistìte, že je filtr suchý.
Nepoužívejte drsné a agresivní èistící prostøedky.
Nevkládejte jakékoli èásti vysavaèe do myèky nádobí!

Výmìna akumulátoru:
Akumulátor vysavaèe muže být znovu nabit 
mnohokrát.
Má dlouhou životnost, zajiš?�ující jeho plnou 
výkonnost, je-li opakovanì nabíjen. Nicménì pøijde 
èas, kdy je nutné akumulátor vymìnit. Tuto výmìnu 
svìøte odbornému servisu.

Dùležité upozornìní:
Pøípadné odchylky od zvyklostí spotøebitelù nejsou v 
žádném pøípadì závadou spotøebièe.

Technické zmìny:
Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn na 
výrobku  konaných za úèelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:
adaptér:              230V AC 50Hz /9V DC 250mA 2,25VA 
napìtí vysavaèe:                                                6 V DC
max. výkon vysavaèe:                                            40W
hluènost:                                                     do 60dB (A)

Likvidace pøístroje:
Vážený spotøebiteli, pokud výrobek jednoho dne 
doslouží, je tøeba ho ekologicky zlikvidovat aby 
nezatìžoval životní prostøedí. Tuto problematiku øeší 
zákon 185/2001 v platném znìní. Pøi likvidaci výrobku 
budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, 
papír atd.) oddìleny a znovu použity pro prùmyslové 
úèely. Rovnìž je zamezeno, aby se do pøírody dostaly 
pøípadné škodlivé látky. Koneènou likvidaci a recyklaci 
hradí výrobce spotøebièe a provádí ji povìøená 
organizace.
Jedinou, ale dùležitou povinností spotøebitele je 
odevzdat výrobek na jednom z tìchto míst:
? v prodejnì, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
?v ostatních místech "zpìtného odbìru" blíže 
definovaných obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném pøípadì vyhozen do 
komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné 
pøírody!

Vyèistenie filtra:
Vykefujte, vyklepte alebo odstráòte špinu do vhodnej 
nádoby.
Vyperte filter jemným mydlom alebo saponátom.
Pred použitím sa uistite, že je filter suchý.
Nepoužívajte drsné a agresívne èistiace prostriedky.
Nevkladajte akéko¾vek èasti vysávaèa do umývaèky 
riadu!

Výmena akumulátora:
Akumulátor vysávaèa môže by� znovu nabitý 
mnohokrát.
Má dlhú životnos�, zais�ujúcu jeho plnú výkonnos�, ak 
je opakovane nabíjaný. Avšak príde èas, kedy je nutné 
akumulátor vymeni�. Túto výmenu zverte odbornému 
servisu.

Dôležité upozornenie:
Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebite¾a nie sú v 
žiadnom prípade závadou spotrebièa.

Technické zmeny:
Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na 
výrobku  konaných za úèelom zvýšenia kvality 
výrobku.

Technické údaje:
adaptér:              230V AC 50Hz /9V DC 250mA 2,25VA 
napätie vysávaèa:                                              6 V DC
max. výkon vysávaèa:                                            40W
hluènos�:                                                    do 60dB (A)

Likvidácia prístroja:
Vážený spotrebite¾, pokia¾ výrobok jedného dòa 
doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidova�, aby 
neza�ažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši 
zákon pod¾a §55 vyhlášky MŽP SR è.208/2005 Z. z. o 
nakladaní s elektro spotrebièmi a elektro odpadom v 
platnom znení. Pri l ikvidácii výrobku budú 
recyklovate¾né materiály (kovy, sklo, plasty, papier 
atï.) oddelené a znovu použité pre priemyslové úèely. 
Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali 
prípadné škodlivé látky. Koneènú likvidáciu a 
recykláciu hradí výrobca spotrebièa a vykonáva ju 
poverená organizácia.
Jedinou, ale dôležitou povinnos�ou spotrebite¾a je 
odovzda� výrobok na jednom z týchto miest:
? v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
?v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie 
definovaných obcou alebo výrobcom.
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Likvidace obalového materiálu:
Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový 
nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) 
Obalový materiál odevzdejte ve sbìrném dvoøe nebo 
uložte na místo urèené obcí pro sbìr tøídìného odpadu. 
Tímto místem jsou vìtšinou sbìrné zvony a kontejnery. 
Odpad tøiïte takto:
Krabice a papírové proložky - tøídìný sbìr papíru
Plastový sáèek - tøídìný sbìr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sbìrného dvora.

Servisní zajištìní:
Isolit-Bravo spol. s r. o.
Jablonské nábøeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz
Opravu zajiš�uje též sí� smluvních servisù výrobce. 
Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. 
èíslo nebo ho najdete v seznamu zveøejnìném a 
aktualizovaném na internetové stránce
www.isolit-bravo.cz.

Výrobok nesmie by� v žiadnom prípade vyhodený do 
komunálneho odpadu (koša) alebo do vo¾nej prírody!

Likvidácia obalového materiálu:
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký 
nesmie by� uložený do komunálneho odpadu (koša). 
Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo 
uložte na miesto urèené obcou pre zber triedeného 
odpadu. Takýmto miestom sú väèšinou zberné zvony a 
kontajnery. Odpad trieïte takto:
Krabice a papierové preložky - triedený zber papieru
Plastový sáèok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Servisné zabezpeèenie:
Isolit - Bravo Slovakia spol. s r. o.
Hviezdoslavova 48
010 67, Žilina
tel.: 041/ 500 66 82, e-mail: info@bravospotrebice.sk
Opravu zabezpeèuje tiež sie� zmluvných servisov 
výrobcu. Najbližší servis zistíte na vyššie uvedenom 
tel. èísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a 
a k t u a l i z o v a n o m  n a  i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e  
www.bravospotrebice.sk.
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Obecné podmínky záruky

Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a 
funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm, nemùže být 
dùvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou urèeny pro 
domácí použití. Pøi používání jiným zpùsobem nebo 
používáním v rozporu s návodem nebude reklamace 
uznána za oprávnìnou. Pro profesionální použití jsou 
urèeny výrobky special izovaných výrobcù. 
Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat 
pùvodní obaly k výrobku pro pøípadný transport tak, 
aby se pøedešlo zpùsobení škody na výrobku. Takto 
zpùsobená škoda nemùže být uznána jako oprávnìný 
dùvod reklamace.
Záruèní doba na tento výrobek je 24 mìsícù od data 
zakoupení výrobku. Práva odpovìdnosti za vady lze 
uplatòovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. 
Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob 
urèených k opravì výrobkù (autorizovaných servisù) 
po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku. 
Kupující je povinen pøi reklamaci pøiložit k výrobku 
doklad, prokazující datum zakoupení výrobku, tedy 
záruèní list nebo prodejní doklad, uvést dùvod 
reklamace, vadu popsat  a sdìlit, jaký zpùsob vyøízení 
reklamace požaduje. 

Záruka se nevztahuje na opotøebení vìci (výrobku) 
zpùsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 
Obèanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na 
závady výrobku, zpùsobené jiným, než obvyklým 
používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto 
smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje 
zejména, pokud výrobek:
?Je používán pouze k úèelu, ke kterému je urèen a 
který je popsán v pøiloženém návodu k použití. Pouze 
návod v èeském jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, 
spol. s r.o. je pro spotøebitele závazný.
?Je používán a správnì udržován podle tohoto 
návodu, používán šetrnì, pozornì a nepøetìžován.
?Je používán v èistém, bezprašném a nezakouøeném 
prostøedí, je chránìn pouzdrem nebo krytkou, pokud je 
pøiložena. Výrobek je urèen výhradnì pro jiný úèel než 
pro podnikání s tímto výrobkem.
?Je používán za pokojové teploty, dostateèného 
vìtrání a s nezakrytými vìtracími otvory.
?Nebyl vystaven nepøíznivému vnìjšímu vlivu, napø. 
sluneènímu a jinému záøení èi elektromagnetickému 
poli, vniknutí tekutiny, vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, 
pøepìtí nebo zkratu na vstupech èi výstupech,

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké èinnosti a 
funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok 
nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže by� 
dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú urèené pre 
domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo 
pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia 
uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú 
urèené výrobky špecializovaných výrobcov. 
Doporuèujeme Vám po dobu záruènej lehoty uchova� 
pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby 
sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto 
spôsobená škoda nemôže by� uznaná ako oprávnený 
dôvod reklamácie.
Záruèná doba na tento výrobok je 24 mesiacov od 
dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za 
vady je možné uplatòova� u predajcu, u ktorého bol 
výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné 
uplatni� taktiež u osôb urèených k oprave výrobku 
(autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní 
o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej 
reklamácie. Kupujúci je povinný pri reklamácii priloži� k 
výrobku doklad, dokazujúci dátum zakúpenia výrobku, 
teda záruèný list alebo predajný doklad, uvies� dôvod 
reklamácie, vadu popísa� a napísa�, aký spôsob 
vybavenia reklamácie požaduje.

Záruka sa nevz�ahuje na opotrebenie veci 
(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním 
(§619, odst. 2 Obèianského zákoníka). Za obvyklé 
používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. považuje hlavne, pokia¾ výrobok:
?Je používaný iba k úèelu, ku ktorému je urèený a ktorý 
je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod 
v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. je pre spotrebite¾a záväzný.
?Je používaný a správne udržovaný pod¾a tohto 
návodu, používaný šetrne, pozorne a nepre�ažovaný.
?Je používaný v èistom, bezprašnom nezadymenom 
prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokia¾ 
je priložená. Výrobok je urèený výhradne pre iný úèel 
než pre podnikanie s týmto výrobkom.
?Je používaný za izbovej teploty, dostatoèného 
vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
?Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, 
napr. slneènému alebo inému žiareniu, èi 
elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu
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napìtí vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì 
blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí
a nevhodnému vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, pøepìtí 
nebo zkratu na vstupech èi výstupech, napìtí 
vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì blesku), 
chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí a 
nevhodné polaritì tohoto napìtí, vlivu chemických 
procesù napø. použitých napájecích èlánkù apod.
?Nebyl udržován a èištìn nevhodnými zpùsoby nebo 
nesprávnì použitými èistícími prostøedky (napø. 
chemický a mechanický vliv).
?Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, 
zmìny konstrukce nebo adaptace ke zmìnì nebo 
rozšíøení funkcí výrobku oproti zakoupenému 
provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, 
než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
?J e  p o u ž í v á n  s  d o p o r u è e n ý m  è i s t ý m  
neopotøebovaným pøíslušenstvím a je mu pravidelnì 
vymìòováno pøíslušenství, podléhající rychlejšímu 
opotøebení (napø. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s 
r.o. nenese odpovìdnost za nesprávný chod a 
pøípadné vady výrobku vzniklé vlivem použitého 
pøíslušenství a náplní jiných výrobcù, stejnì jako 
použ i t ím poškozeného ,opo t øebovaného  a  
zneèistìného pøíslušenství a náplní.
?Není mechanicky, tepelnì nebo chemicky poškozen; 
nemìl sejmutý ochranný kryt, nemá odstranìny nebo 
smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není 
poškozen otøesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), 
zlomením nebo pøetržením kabelu, konektoru, 
spínaèe, krytu èi jiné èásti, vèetnì poškození v prùbìhu 
pøepravy od okamžiku zakoupení a pøedání výrobku ze 
strany prodávajícího.
?Je používán v souladu se zákony, technickými 
normami a bezpeènostními pøedpisy platnými v Èeské 
republice, a též na vstupy výrobku je pøipojeno napìtí 
odpovídající tìmto normám a charakteru výrobku.
?Je používán s intenzitou a v prostøedí odpovídajícím 
provozu v domácnosti.
?Je používán a èištìn vodou prùmìrné tvrdosti (do 
hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není 
firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno 
zejména:
?Opotøebení výrobku nebo èástí výrobku zpùsobené 
obvyklým používáním výrobku nebo èásti výrobku 
(napø. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, 
otupení nožù, frézek a struhadel).
?Rozpor zpùsobený jiným než obvyklým používáním 
výrobku.
?Zmìna barvy topných ploch nebo montážního a

predmetu, pre�aženej sieti, pre�aženiu alebo skratu na 
vstupoch èi výstupoch, napätiu vzniknutému pri 
elektrostatickom výboji (vèítane blesku), chybnému 
napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej 
polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov 
napr. použitých napájacích èlánkov a pod.
?Nebol udržovaný a bol èistený nevhodnými 
spôsobmialebo nesprávne použitými èistiacimi 
prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv).
?Neboli kýmko¾vek prevedené úpravy, modifikácie, 
zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo 
rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevede 
niu alebo pre možnos� jeho prevádzky v inej zemi, než 
pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
?J e  p o u ž í v a n ý  s  d o p o r u è e n ý m  è i s t ý m  
neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne 
menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu 
opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. nenesie odpovednos� za nesprávny chod a 
prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého 
príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako 
použi t ím poškodeného, opotrebovaného a 
zneèisteného príslušenstva a náplní.
?Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky 
poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá 
odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a 
skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, 
teku t inou  ( i  z  ba te r ie ) ,  z lomením a lebo  
pretrhnutímkáblov, konektoru, spánaèa, krytu èi inej 
èasti, vèetne poškodenia v priebehu prepravy od 
okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany 
predávajúceho.
?Je používaný v súlade so zákonom, technickými 
normami a bezpeènostnými predpismi platnými v 
Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je 
pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a 
charakteru výrobku.
?Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce 
prevádzke v domácnosti.
?Je používaný a èistený vodou priemernej tvrdosti (do 
hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 
Obèianského zákoníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, 
s.r.o. považované:
?Opotrebenie výrobku alebo èasti výrobku spôsobené 
obvyklýmpoužívaním výrobku alebo èasti výrobku 
(napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, 
otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
?Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním 
výrobku.
?Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a

-9-



izolaèního materiálu v okolí topných ploch, pøilepení 
materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
?Zmìny funkce a vzhledu zpùsobené usazeninami a 
vodním kamenem.
?Poškození sklenìných a keramických èástí 
výrobku,frézek, planžet, støihacích a øezacích nožù.
?Ukonèení životnosti nìkterých èástí (IR trubice 300 
hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklù respektive 6 
mìsícù, hlavice zubních kartáèkù 3 mìsíce, žárovky 6 
mìsícù).
?Zaplnìní výmìnných èástí, které mají za úkol lapat 
neèistoty, jako jsou sáèky do vysavaèe, filtry vysavaèù, 
filtry èistièek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a 
bez následkù odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol  
s r.o. øešit reklamaèní nárok spotøebitele jejím 
odstranìním (opravou) nebo výmìnou èásti výrobku. 
Nárok na výmìnu vìci pøi výskytu odstranitelné 
vady vzniká spotøebiteli pouze v pøípadì, že to není 
vzhledem k povaze vady neúmìrné. Podrobnosti 
reklamaèního øízení stanoví platný Reklamaèní øád 
firmy Isolit-BRAVO, spol s r.o. Rozpor s kupní smlouvou 
zpùsobený jinou informací, než informací dodanou 
firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. nebo prodejcem 
výrobku, nebude možné uznat za oprávnìný dùvod k 
reklamaci výrobku. Reklamace výrobkù BRAVO 
vyžaduje ve vìtšinì pøípadù odborné posouzení. 
Spotøebiteli, který uplatní právo na záruèní opravu, 
nevzniká nárok na díly, které mu byly vymìnìny. Pøi 
odstoupení od smlouvy je spotøebitel povinen vrátit 
kompletní výrobek vèetnì dodaného pøíslušenství, 
návodu, zár. listu a ochraného obalu. Záruka zaèíná 
bìžet od data pøevzetí výrobku spotøebitelem V 
pøípadì že spotøebitel nepøevezme opravený výrobek, 
nebo výrobek u nìhož nebyla uznána reklamace, ze 
servisu zpìt do tøiceti dnù od data, kdy k tomu byl 
vyzván, má pøíslušný autorizovaný servis právo 
úètovat pøimìøený poplatek za skladování opraveného 
výrobku, pøípadnì po 6 mìsících opravený výrobek 
odprodat za podmínek stanovených v § 656 
obèanského zákoníku a z prodeje si uhradit své 
náklady na opravu a skladování.

Platnost záruèních podmínek od 1. 1. 2009

izolaèného materiálu v okolí výhrevných plôch, 
prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie 
plôch.
?Zmeny fukcie a vzh¾adu spôsobené usadeninami a 
vodným kamenom.
?Poškodenie sklenených a keramických èastí výrobku, 
frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
?Ukonèenie životnosti niektorých èastí (IR trubice 300 
hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 
mesiacov, hlavice zubných kartáèikov 3 mesiace, 
žiarovky 6 mesiacov).
?Zaplnenie výmenných èastí, ktoré majú za úlohu 
zachytáva� neèistoty, ako sú sáèky do vysávaèa, filtre 
vysávaèov, filtre èistièiek vzduchu apod.

Pokia¾ bude ma� výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a 
bez následkov odstrani�, bude firma Isolit-Bravo, spol. 
s r.o. rieši� reklamaèný nárok spotrbite¾a jej 
odstranením (opravou) alebo výmenou èasti výrobku, 
lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol 
vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 
1999/44/ES èl. 3, odst. 6, o urèitých aspektoch predaja 
spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s 
kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než 
informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. 
alebo predajcom výrobku, nebude možné uzna� za 
oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia 
výrobku BRAVO vyžaduje vo väèšine prípadov 
odborné posúdenie. Spotrebite¾ovi, ktorý uplatní právo 
na záruènú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu 
boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebite¾ 
povinný vráti� kompletný výrobok vèetne dodaného 
príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. 
Záruka zaèína beža� od datumu prevzatia výrobku 
spotrebite¾om. V prípade že spotrebite¾ neprevezme 
opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná 
reklamácie, zo servisu spä� do trisiatich dní od dátumu, 
kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný 
servis právo úètova� primeraný poplatok za 
skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 
mesiacoch opravený výrobok odpreda� a z predaja si 
uhradi� svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnos� záruèných podmienok od 1. 1. 2009
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Záruèní list / Záruèný list

Název výrobku / Názov výrobku: Ruèní vysavaè
Ruèný vysávaè

Typ: B-4272

Výrobce: Isolit-Bravo, spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000
Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o., Žilina
tel: +421 415 006 682, fax: +421 415 006 683, GSM: +421 910 904 984

2020
KONTO
BRAVO
KONTO
BRAVO

B-4272B-4272

Dovozca do SR:

Razítko prodejny a podpis prodavaèe:
Peèiatka predajne a podpis predavaèa:

Datum prodeje / Dátum predaja:

Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka - adresa vè. PSÈ:

Dùvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace pøevzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dòa (peèiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dòa:

Vyjádøení servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (peèiatka servisu):

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

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

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

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

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

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

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

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

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