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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

KALORIK



ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY

Distributor na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému
spotřebiteli.

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

Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
• při dopravě 
• mechanickým poškozením (např. upadnutím výrobku)
• nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
•      nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
• připojením výrobku k síti s jiným napětím a kmitočtem 

než je na výrobku uvedeno  
•      připojením výrobku k vadné elektrické instalaci
• zásahem do výrobku v průběhu záruční doby
• nedostatečnou nebo chybnou údržbou výrobku

Záruka zcela zaniká:
• při použití spotřebiče jinak než v domácnosti 
• při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem

Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným
datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
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 telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:
EXIHAND, spol. s r.o.
Zábrdovická 12
615 00   BRNO
tel: +420 545 213 738, 740
e-mail: reklamace@exihand.cz
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.
Při jeho obsluze vždy dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny uvedené
v tomto návodu.

• Vysavač používejte jen pro domácí účely.
• Zkontrolujte, zda se napětí v elektrické síti shoduje s napětím uvedeném

na typovémštítku výrobku.
• Před použitím zkontrolujte, zda není přívodní kabel nebo výrobek

poškozený. 
• Výrobek nepoužívejte, pokud je přívodní kabel nebo výrobek poškozený. 
• Před připojením přívodního kabelu do elektrické zásuvky se ujistěte,

že je vypínač v poloze "0" (vypnuto).
• Zapnutý vysavač neponechávejte bez dozoru.
• Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, a děti starší 8 roků nesmí
používat tento výrobek, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné
za jejich bezpečí, nebo pokud před tím nedostali informace týkající
se bezpečného použití výrobku. Dohlédněte na to, aby děti nepoužívali 
tento výrobek jako hračku.

• Vysavač nikdy nepoužívejte ve venkovním prostředí. 
• Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Nedoporučené

příslušenství nebo příslušenství od jiných výrobců může představovat
nebezpečí pro uživatele a riziko poškození výrobku.

• Vysavač nikdy nepřemisťujte taháním za přívodní kabel. 
• Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, ostrých předmětů, cigaret, nebo

jiných hořlavých předmětů. Nevysávejte mokrý povrch, tekutiny nebo
jedovaté látky.

• Nezakrývejte vstupní a výstupní otvory vysavače. Pokud se tak náhodou
stane, rychle vysavač vypněte a odstraňte příčinu ucpání otvoru.

• Nepoužívejte vysavač s plnou prachovou nádobou, může dojít k poškození
přístroje. Před použitím zkontrolujte trvalý filtr a prachovou nádobu,
případně filtr vyčistěte nebo vyměňte a nádobu vyprázdněte. 

• Pokud Váš vysavač málo saje, zkontrolujte trvalý filtr a prachovou nádobu.
Filtr vyčistěte nebo vyměňte a nádobu vyprázdněte. V opačném případě
by mohlo dojít k přehřátí a poškození přístroje. 

• Nepoužívaný vysavač odpojte od elektrické zásuvky a uložte v suchu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 230V~, 50Hz 
Příkon: 800W
Délka přívodního kabelu:                    3m

1. Podlahový kartáč
2. Hadice
3. Koncovka hadice
4. Prachová nádoba
5. Vypínač
6. Očka pro ramenní popruh
7. Tlačítko pro uvolnění prachové nádoby
8. Motorová jednotka
9. Trvalý filtr
10. Ramenní popruh
11. Štěrbinová hubice

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, 
ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.
Obalový materiál je možné podle těchto symbolů roztřídit a poté odevzdat ve sběrných 
střediscích odpadů k opětovnému využití (recyklaci). 
Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Výrobek po ukončení své životnosti odevzdejte k likvidaci ve sběrných střediscích
odpadu. Informace o nejbližším sběrném středisku zjistíte nejlépe na Vašem obecním 
úřadě.

Distributor:                                                        
EXIHAND spol. s r.o.
Zábrdovická 12
615 00 BRNO
tel/fax: +420 545 213 738, 740
e-mail : info@exihand.cz
www.exihand.cz
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DOPORUČENÉ POUŽITÍ VYSAVAČE

Vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti.
Není určen pro použití s vyšší zátěží.
Nepoužívejte jej pro úklid:
- v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách,
- zemědělství (na farmách...)
- v hotelech, motelech, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních.

UVEDENÍ DO PROVOZU

• Vysavač včetně příslušeství vybalte z obalu
• Příslušenství, podlahový kartáč (1) nebo štěrbinovou hubici (11), můžete

používat buď přímo nasazené na vysavač (vložíte je do sacího otvoru vysavače)
nebo nasazené na hadici (2) s koncovkou (3). Při použití hadice získáte větší
rozsah použití.

POUŽITÍ

• Vysavač zapojte do el. zásuvky a zapněte jej vypínačem (5).
• Vysvač STORMY je velmi výkonný. Při zapnutí jej pevně držte, aby Vám nevypadl

z ruky. 
• Podlahový kartáč (1) je vhodný pro denní vysávání menších ploch, tvrdých

a hladkých podlah nebo koberců, matrací, pohovek, záclon a tapet. 
• Štěrbinová hubice (11) je vhodná pro čištění radiátorů, rohů a úzkých prostorů.

PO POUŽITÍ

•  Po použití vysavač vypněte a odpojte jej od el. zásuvky.
•  Před uložením odeberte příslušeství.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Pravidelné čištění trvalého filtru (9) a prachové nádoby (4) je velmi
důležité pro zachování správné funkce a optimálního výkonu vysavače.
Současně tím odstraníte nepříjemné zápachy.

• POZOR: Před čištěním vysavače vždy odeberte příslušenství. Prachovou nádobu
odeberete stlačením uvolňovacího tlačítka (7) umístěného z boku na držadle
vysavače. Nádobu postavte filtrem nahoru čímž eliminujete
vysypání obsahu. Prsty uchopte trvalý filtr a vytáhněte ho. 

• Prachovou nádobu vyprázdněte a důkladně vyčistěte. Filtr vyčistěte vyklepáním
nebo vysátím jiným vysavačem. Silně znečištěný filtr vyperte v jarové vodě
a nechte jej důkladně vyschnout. Při značném znečištění nebo poškození jej
vyměňte za nový. Před vložením filtru zpět do nádoby musí být zcela suchý.

• Nikdy nezapomeňte vložit po vyčištění filtry zpět do vysavače.
• Poškozený nebo velmi znečištěný filtr brání správné funkci vysavače.
• Po vyčištění nasaďte prachovou nádobu s vloženým filtrem zpět na motorovou

jednotku vysavače (8).
Ujistěte se, že je prachová nádoba správně nasazena. 

RAMENNÍ POPRUH

• Ramenní popruh (10) usnadňuje manipulaci s vysavačem.
• K vysavači můžete připnout rammenní popruh pomocí karabinek na jeho koncích.

Karabinky zaklesnete do otvorů (6) na vysavači. 
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