
 

 

 

 

 

CZ                                        NÁVOD K POUŽITÍ 

SPM 3754 – ČISTIČKA BOT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Věříme, že bude dobrým pomocníkem ve vaší domácnosti.  

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Při používání elektrického přístroje by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření: 

 Před použitím si pozorně přečtěte si všechny pokyny k užívání. 

 Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na energetickém štítku hodnot. 

 Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či kabelem nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte jej 
výrobci nebo předejte autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu. 

 Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné kapaliny. 

 Neobsluhujte přístroj mokrýma rukama. 

 Pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením/odnímáním součástí nebo čištěním odpojte přístroj ze zásuvky. 

 Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo na horkém povrchu. 

 Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje. 

 Dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob. 

 Neprovozujte přístroj bez dozoru. Před odchodem z místnosti přístroj vždy vypněte. 

 Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí přístroje. 

 Přístroj byl vyvinut pro domácí použití. Není určen pro komerční využívání. 

 Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen. 

 Nepoužívejte ve venkovních prostorech. 

 Uschovejte tyto instrukce. 

 Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován zda nejeví známky poškození. V případě zjištění poškození přístroj 
nepoužívejte. 
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 Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby se zabránilo expozici nebezpečí, 
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo kvalifikovaný 
osobou a s kabelem stejného typu. 

 Používejte pouze originální náhradní díly. 

 Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, 
polystyren  atd.). 

VÝSTRAHA: Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. 
Hrozí nebezpečí udušení! 
 
VÝSTRAHA 

 Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím či jinými pohyblivými částmi musí být zařízení vypnuté a odpojené za sítě. 

 Nedotýkejte se pohyblivých částí. 

 Před výměnou nástavců vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví. 

 Před zapnutím se ujistěte, že je příslušenství řádně instalované a zabezpečené. 

 Nemanipulujte s bezpečnostními spínači. 

 Během používání s přístrojem nepohybujte.     

 Ujistěte se, že vaše elektroinstalace odpovídá údajům na výrobním štítku přístroje. 
 
 
Zařízení je navržené výhradně k těmto účelům a takovému vhodnému použití. Zařízení používejte pouze ve vnitřních suchých 
prostorách. Zařízení je určené pro běžné užití v domácnosti, není určené ke komerčním účelům. Jakékoliv jiné použití je v 
rozporu s tímto návodem a může mít za následek poškození zařízení, ale i ublížení na zdraví. V takovémto případě se výrobce 
zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození zařízení nebo zdraví z důvodu nesprávného používání. 
 
 
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou 
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah 
dětí mladších 8 let. 
 
 
ROZBALENÍ 
• Vyjměte zařízení z balení. 
• Odstraňte veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, výplně, svorky a kartony. 
• Překontrolujte úplnost balení. 
• Zkontrolujte zařízení, zda na něm nejsou mechanické závady vzniklé během transportu. 
POZNÁMKA: Na zařízení mohly ulpět nečistoty, jako prach, konzervační látky aj. Očistěte zařízení podle pokynů v kapitole 
„ČIŠTĚNÍ“. 
 
 
Popis přístroje 
 
1. Základna 
2. ON/OFF tlačítko  
3. Rukojeť 
4. Držák dávkovače 
5. Dávkovač 
6. Uzávěr dávkovače 
7. Gumová podložka  
8. Leštící kartáč (pravý) 
9. Čistící kartáč  
10. Leštící kartáč (levý) 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrické připojení 
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Zkontrolujte, zda parametry el. sítě odpovídají požadovaným parametrům přístroje. Tyto parametry jsou dostupné na štítku 
přístroje. 
 
Krátky provoz  
Přístroj nepoužívejte déle než 110 min v provozu a poté nechte přístroj 5 minut vychladnout. 
 
Zapnout/vypnout  
Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF. (I) 
 
 
Plnění dávkovače 

1. Odjistěte dávkovač od přístroje. Stiskněte nahoře na držáku místo kde je zobrazena alá šipka a vyjměte.  
2. Otevřete zavírátko na dávkovači. Ujistěte se, že nevypadlo pérko nebo kulička.  
3. Naplňte dávkovač leštícím krémem.  
4. Uzavřete dávkovač zavírátkem.  
5. Upevněte dávkovač zpět na přístroj. Vložte dávkovač do spodní části přístroje. Zatlačte na horní část dávkovače než 

dávkovač zacvakne.  
 
Použití  

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout pro zapnutí přístroje.  
2. Vyčistěte předem boty, aby nebyl prach nebo velké kusy nečistot.  
3. Pro použití dávkovače lehce botou stlačte proti kuličce v dávkovači.  
4. Vyleštěte boty jednám z kartáčů.  
5. Vypněte přístroj tlačítkem zapnout/vypnout.  

 
Čištění  
 
Podložka na hrubé nečistoty  
Vyjměte podložku a vysajte nebo vyklepejte.  
 
Rukojeť, dávkovač, uzávěr 
Umyjte příslušenství ve vodě a nechte zcela vyschnout.  
 
Základna  
Otřete vlhkým jemným hadříkem.  
 
Výměna kartáčů  

1. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby v kartáčích.  
2. Vyjměte kartáč.  
3. Nasaďte nové kartáče a opět zašroubujte šroubky.  

 
 

 
Skladování 
• Očistěte zařízení dle kapitoly „ČIŠTĚNÍ“ a řádně osušte. 
• Pro dlouhodobé skladování v důsledku nepoužívání zařízení, doporučujeme skladovat v originálním balení. 
• Vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě, mimo dosah dětí a nemohoucích osob. 
 
Řešení problémů 

Problém Možná příčina Řešení 

Přístroj nelze zapnout. 

Není zapojen v zásuvce. 

Ujistěte se, že je přístroj v zásuvce. 

Zapojte síťový kabel správně do 
zásuvky. 

Zkontrolujte jističe v domácnosti. 

Přístroj je rozbitý.  Obraťte se na příslušný servis. 

Přístroj se vypnul. Motor je přehřátý. 
Nechte přístroj minimálně 15 min 

vychladnout. 
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Technické údaje 
 

Model: SPM 3753 

Napájení: 230 V,  ~ 50Hz 
Příkon: 90 W 
Třída ochrany: I 
 
Čistá hmotnost: cca 4 kg 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. Technické změny vyhrazeny! 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 
sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke 
zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 
přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE 
VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ 
OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA 
PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. 
ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO. 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru 
(PAP) 

polystyren – tříděný sběr (PS) 

PE sáček – tříděný sběr (PE) 

 

Výrobek:  

kabel bez zástrčky – tříděný sběr  
mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 

 

 


