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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

»  Když přístroj nepoužíváte nebo když ho chcete vyčistit, 
provést údržbu nebo servis, odpojte ho ze zásuvky.

» Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo dostaly pokyny 
ohledně bezpečného používání přístroje a chápou rizika 
s ním spojená. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění 
a uživatelskou údržbu přístroje.

» Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály. 
» V případě poškození napájecího kabelu je třeba získat 

náhradní kabel od výrobce, jeho servisního zástupce nebo 
podobně kvalifikované osoby, aby nehrozilo nebezpečí.

» Nepřejíždějte přístrojem přes kabel.
» Vlasy, volné oděvy, prsty a ostatní části těla nepřibližujte 

k otvorům a pohyblivým částem přístroje a jeho 
příslušenství.

» Používejte jen takové tekutiny a v takovém množství, jaké 
se uvádí v této příručce v kapitole Provoz.

» Přístroj zapojený do zásuvky nenechávejte bez dozoru.
» Neupravujte uzemněnou zástrčku.
» Kartáč se může neočekávaně spustit. Před čištěním nebo 

servisem přístroj odpojte.
» Nevystavujte přístroj dešti. Uchovávejte jej pod střechou.
» Přístroj se nesmí používat jako hračka.
» Přístroj používejte jen v souladu s popisem v této 

uživatelské příručce.
» Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
» Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
» Nenořte do vody ani jiné tekutiny.
» Pokud přístroj nepracuje tak, jak má, případně pokud 

spadl, poškodil se, byl ponechán venku nebo byl ponořen 
do vody, nepokoušejte se ho používat a nechte ho 
opravit v autorizovaném servisním centru.

» Proudem tekutiny se nesmí mířit na zařízení obsahující 
elektrické součásti.

» Přístroj netahejte ani nepřenášejte za kabel, nepoužívejte 
kabel jako madlo, nepřivírejte ho do dveří ani ho 
nenapínejte přes ostré hrany nebo rohy.

» Nepřibližujte kabel k rozehřátým povrchům.
» Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel.
» Chcete-li přístroj odpojit, uchopte zástrčku, ne kabel.
» Nesahejte na zástrčku ani přístroj mokrýma rukama.
» Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
» Je-li některý otvor ucpaný, přístroj nepoužívejte. Chraňte 

otvory před prachem, chuchvalci, vlasy, chlupy a dalšími 
předměty, které by mohly omezit proudění vzduchu.

» Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
» Při čištění schodů postupujte opatrně.
» Nepoužívejte k vysávání hořlavých tekutin, jako je benzín, 

ani k práci v prostorách, kde se mohou takové tekutiny 
vyskytovat.

»  Nevysávejte toxické materiály (odbarvovače na bázi 
chloru, čpavek, čističe odpadů atd.).

»  Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorách 
naplněných výpary olejových barev a některých přípravků 
proti molům, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými 
nebo toxickými výpary.

» Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, jako je sklo, 
hřebíky, šrouby, mince atd.

» Používejte přístroj na rovném povrchu.

NEŽ ZAČNETE VÍCEÚČELOVÝ ČISTIČ PODLAH 
POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.
Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní 
bezpečnostní opatření, včetně těch následujících.

VAROVÁNÍ
ZAPOJUJTE JEN DO ŘÁDNĚ UZEMNĚNÝCH
ELEKTRICKÝCH ZÁSUVEK.

VAROVÁNÍ
V ZÁJMU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM POUŽÍVEJTE POUZE 
UVNITŘ. NENOŘTE DO TEKUTINY. POUŽÍVEJTE JEN 
NA POVRŠÍCH ZVLHČENÝCH V PRŮBĚHU ČIŠTĚNÍ. 
POUŽÍVEJTE POUZE ČISTICÍ PŘÍPRAVKY BISSELL 
URČENÉ K POUŽITÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM.

VAROVÁNÍ
V ZÁJMU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘED VYSÁVÁNÍM 
MOKRÝCH NEČISTOT VŽDY NAINSTALUJTE PLOVÁK.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY 
PROVOZ PŘI NAPĚTÍ 220–240 V STŘ. JE MOŽNÝ POUZE V SÍTI S FREKVENCÍ 50–60 HZ. 
Tento model je určen pouze pro domácí použití.

VAROVÁNÍ
NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT, SPRÁVNĚ 
NASAĎTE KRYT KARTÁČE, ABY NEMOHLY 
POHYBLIVÉ ČÁSTI ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. 

VAROVÁNÍ
V ZÁJMU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:
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Co je součástí balení?

POZNÁMKA: Standardní příslušenství se může u různých modelů lišit. Chcete-li zjistit, co má být 
součástí vašeho nákupu, prostudujte si seznam obsahu balení, který najdete na horní klopě obalu.

Madlo
Víceúčelový 

válcový kartáč 
s dvojím účinkem

Sušicí stojan 
na kartáč

Odkládací 
stojan

Víceúčelový 
čisticí přípravek

Děkujeme, že jste si koupili čistič  
BISSELL CrossWave™

179

Úklid nás baví a jsme rádi, že vám můžeme představit jeden z našich 
inovativních výrobků. Chceme mít jistotu, že váš čistič podlah bude i za dva roky 
fungovat stejně dobře jako dnes, a proto tato příručka obsahuje návod k použití 
(str. 182-184), údržbě (str. 185-189) i řešení případných problémů (str. 190).

Než začnete víceúčelový čistič podlah používat, je třeba provést pár montážních 
úkonů, takže nalistujte stranu 181 a dejme se do práce.

Bezpečnostní pokyny. . . . . . . .178

Součásti výrobku . . . . . . . . . . . 180

Montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . .182-184

Údržba a péče. . . . . . . . . . .185-189

Řešení problémů . . . . . . . . . . . 190

Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Registrace výrobku . . . . . . . . . .192

Péče o zákazníky . . . . . . . . . . . .192
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Seznámení s čističem CrossWave™
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1 Horní madlo

2 Ovládací prvky SmartClean

3  Vestavěné madlo pro přenášení

4 Sloupek s plovákem

5 Nádrž na špinavou vodu

6 LED kontrolka rozprašování roztoku

7  Základna

8 Snadno odklopitelný kryt kartáče

9 Samočisticí odkládací stojan

10 Vypínač rozprašování roztoku

11 Úchytka kabelu za provozu

12 Nádrž na čistou vodu

13 Sklápěcí skoba na kabel

14 Spodní skoba na kabel

180
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Montáž

Pak na zadní straně přístroje přiložte nádrž 
na čistou vodu k drážkám a zasouvejte ji na 
místo, dokud se neozve cvaknutí.

Zasouvejte madlo 
do těla přístroje, 
dokud se neozve 
cvaknutí.

Omotejte kabel kolem sklápěcí 
skoby a spodní skoby.

VAROVÁNÍ
Nezapojujte výrobek CrossWave™ do zásuvky, dokud se neseznámíte se všemi pokyny  
a provozními postupy.

Přístroj BISSELL CrossWave™ se dodává 
rozložený na tři díly, které lze snadno složit, 
a k montáži nejsou zapotřebí žádné nástroje. 
Jednotka se také dodává s dvoudílným 
samočisticím odkládacím stojanem.

• Madlo
• Tělo přístroje
• Nádrž na čistou vodu
•  Odkládací stojan
•  Sušicí stojan na kartáč

181

cvak

POZNÁMKA: Chcete-li před použitím kabel snadno odmotat, stačí otočit sklápěcí skobu 
na kabel dolů a kabel odháknout.

Samočisticí odkládací stojan se skládá 
z odkládacího stojanu na přístroj a sušicího 
stojanu na kartáč. Samočisticí odkládací 
stojan smontujete tak, že přiložíte šipky 
na sušicím stojanu na kartáč k šipkám na 
odkládacím stojanu a zasunete díl na místo.

1 2

3 4

C
Z



Plnění nádrže na čistou vodu

Táhněte nádrž na čistou 
vodu přímo vzhůru 
a vyjměte ji z přístroje.

Nádrž na čistou vodu 
se nachází na zadní 
straně přístroje.

Nádrž na  
čistou vodu

Nádrž na  
špinavou vodu

Čištění malé plochy (do 28 m2)
a. Napusťte do nádrže na roztok teplou 
vodu z kohoutku až k první rysce na vodu. 
b. Pak dolijte čisticí přípravek k první rysce 
na přípravek. 

Pár poznámek k plnění nádrže na čistou vodu: 

•  Napusťte teplou vodou, do které byste dokázali ponořit ruku (max. 60 °C), 
a přidejte příslušný přípravek BISSELL. NEPOUŽÍVEJTE VROUCÍ VODU. 
NEOHŘÍVEJTE VODU ANI NÁDRŽ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ. 

Odšroubujte uzávěr 
nádrže na čistou vodu.
Nádrž na čistou vodu 
má dvě sady měrných 
rysek, podle toho, jak 
velkou plochu chcete 
vyčistit.

Čištění velké plochy (až 55 m2)
a. Napusťte do nádrže na roztok teplou 
vodu z kohoutku až ke druhé rysce na vodu. 
b. Pak dolijte čisticí přípravek ke druhé 
rysce na přípravek. 

Na zadní straně přístroje 
přiložte nádrž na 
čistou vodu k drážkám 
a zasouvejte ji na 
místo, dokud se neozve 
cvaknutí.

182 www.BISSELL.com

Našroubujte na nádrž na čistou vodu uzávěr.

1 2 3
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5
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Čištění tvrdých podlah

Otáčení kartáče spustíte 
tak, že nakloníte tělo 
přístroje dozadu. 
Chcete-li otáčení kartáče 
zastavit, postavte přístroj 
do vzpřímené polohy.

Zapojte přístroj do řádně 
uzemněné elektrické 
zásuvky.

Vyberte  
režim  
čištění: 

K čištění pevných podlah 
zapněte přístroj v režimu HARD 
FLOOR (Tvrdá podlaha). Jakmile 
zvolíte toto nastavení, zapne se 
suché vysávání. Chcete-li přístroj 
vypnout, znovu stiskněte tlačítko 
HARD FLOOR (Tvrdá podlaha).

Před každým použitím 
10 sekund držte spínač 
rozprašování roztoku, 
aby se čisticí roztok nasál 
do systému. Když držíte 
spínač stisknutý, rozsvítí 
se LED kontrolky.
POZNÁMKA: Když 
v přístroji obíhá roztok, 
začnou se na okrajích 
kartáče pod průhledným 
krytem tvořit bublinky.

Chcete-li čistit pomocí roztoku, 
při pohybu vpřed i vzad držte 
stisknutý spínač rozprašování 
roztoku.

POZNÁMKA: Zaschlé nečistoty 
nejlépe odstraníte tak, že na 
nich přístroj chvíli ponecháte se 
zapnutým rozprašováním.

Pokud na tvrdé podlaze 
narazíte na výjimečně 
odolné a zaschlé 
nečistoty, aktivujte režim 
RUG (Koberec) a přístroj 
CrossWave™ nad 
nečistotou podržte. 
Krátkými tahy se 
stisknutým spínačem 
rozprašování zapojíte 
víceúčelový kartáč.

183

UPOZORNĚNÍ
Čistíte-li koberec, nesmíte jej příliš navlhčit. Dávejte pozor, abyste nepřejeli přes volné předměty 
nebo okraje koberce. Pokud se kartáč zasekne, může to způsobit předčasné selhání řemenu.

1 2 3

4 5 6
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Čištění koberců

Otáčení kartáče spustíte 
tak, že nakloníte tělo 
přístroje dozadu. 
Chcete-li otáčení kartáče 
zastavit, postavte přístroj 
do vzpřímené polohy.

Zapojte přístroj do řádně 
uzemněné elektrické 
zásuvky.

Vyberte  
režim  
čištění: 

K čištění koberců zvolte tlačítko 
RUG (Koberec), kterým přístroj 
zapnete v režimu čištění koberců. 
Jakmile zvolíte toto nastavení, 
zapne se suché vysávání. 
Chcete-li přístroj vypnout, znovu 
stiskněte tlačítko RUG (Koberec).

Před každým použitím 
10 sekund držte spínač 
rozprašování roztoku, 
aby se čisticí roztok nasál 
do systému. Když držíte 
spínač stisknutý, rozsvítí 
se LED kontrolky.
POZNÁMKA: Když 
v přístroji obíhá roztok, 
začnou se na okrajích 
kartáče pod průhledným 
krytem tvořit bublinky.

Chcete-li čistit pomocí roztoku, 
při pohybu vpřed i vzad držte 
stisknutý spínač rozprašování 
roztoku.

Chcete-li koberec jen 
narychlo vysát, přejíždějte 
po něm přístrojem 
bez stisknutí vypínače 
rozprašování.

POZNÁMKA: Než začnete s čištěním, na méně viditelném kousku vyzkoušejte, jestli 
je koberec stálobarevný. Také si před čištěním koberců přečtěte štítek od výrobce, 
abyste zjistili, jestli neobsahuje zvláštní pokyny k čištění. Nepoužívejte na hedvábné 
a jemné koberce.

184

POZNÁMKA: Po stisknutí tlačítka RUG (Koberec) se 
uvolňuje dvakrát více čisticího roztoku než po stisknutí 
tlačítka HARD FLOOR (Tvrdá podlaha), což usnadňuje 
čištění koberců. 

1 2 3
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Údržba: vylití nádrže na špinavou vodu

Chcete-li vyprázdnit 
nádrž na špinavou vodu, 
stiskněte zapuštěnou 
páčku v horní části nádrže.

Uchopte nádrž na 
špinavou vodu za výklenky 
po stranách filtru a tahem 
vzhůru vyjměte víko.

Vylijte špinavou vodu a usazeniny. 
Vypláchněte vnitřek nádrže na špinavou vodu.

VAROVÁNÍ
Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, 
abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Se stisknutou páčkou 
uchopte přední madlo 
a vyjměte nádrž na špinavou 
vodu z jednotky.

Ručně omyjte filtr čističe a sítko teplou 
vodou a jemným mycím prostředkem. 

Opláchněte plovák, který se nachází ve 
spodní části víka nádrže na špinavou vodu.

Z víka nádrže na špinavou vodu 
tahem vzhůru vyjměte filtr.

185www.BISSELL.com

POZNÁMKA: Když špinavá voda vystoupá k rysce MAX nebo plovák vypne sací 
motor, znamená to, že je nádrž na špinavou vodu plná. 

1 2 3

4 5
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Údržba: vylití nádrže na špinavou vodu

VAROVÁNÍ
Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste 
snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Nejprve přiložte k tělu přístroje 
spodní část nádrže na špinavou 
vodu. Pak přiklopte horní část nádrže 
na špinavou vodu k přístroji a zatlačte, 
dokud se neozve cvaknutí.

Jakmile díly uschnou, složte víko nádrže 
na špinavou vodu a vraťte ho na místo.

Vložte filtr čističe 
zpět do víka nádrže 
na špinavou vodu.

Pokud je špinavý 
výklenek, do kterého 
se nasazuje nádrž na 
špinavou vodu, otřete ho 
hadříkem nebo utěrkou. 

Věděli jste, že…? 
Přetečení nádrže na špinavou vodu brání plovák. Když se nádrž na špinavou vodu 
naplní, plovák vypne sací motor, takže přístroj začne vydávat vysoko posazené 
hučení, podle kterého poznáte, že je čas vylít špinavou vodu z nádrže.

186

POZNÁMKA: Po každém použití nezapomeňte vyčistit nádrž na špinavou 
vodu a nechat jednotlivé díly uschnout. Tím udržíte výrobek v dobrém stavu.

Nechte jednotlivé díly 
uschnout.

8 9 10
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Údržba: čištění kartáče a komory kartáče

VAROVÁNÍ
Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, 
abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

 

Zepředu uchopte kryt 
kartáče a tahem nahoru 
ho sejměte.

Opláchněte kryt kartáče 
a kartáč teplou vodou.

Vypněte přístroj 
a odpojte ho 
z uzemněné zásuvky.

Uchopte kartáč za  
postranní západku 
a zvedněte jej.

Je-li komora kartáče 
špinavá, otřete ji hadříkem 
nebo utěrkou.

Než kartáč opět vložíte 
do přístroje, nechte kartáč 
a kryt kartáče uschnout.

Opět nasaďte kryt kartáče. To provedete 
tak, že nejdříve zarovnáte postranní 
výčnělky krytu kartáče s okraji základny 
přístroje. Pak na kryt zatlačíte, dokud se 
neozve cvaknutí.

Vložte kartáč zpět do přístroje. To provedete 
tak, že nejdříve přiložíte konec kartáče 
k pravé straně základny přístroje. Potom 
zatlačte na západku na druhém konci 
kartáče, aby zacvakla.

187
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TIP: Pokud zapnete přístroj s vlhkým kartáčem, kartáč uschne rychleji.
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Údržba: samočisticí odkládací stojan

VAROVÁNÍ
Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste 
snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Postavte jednotku na 
samočisticí odkládací stojan.

Zapněte přístroj  
stisknutím tlačítka HARD 
FLOOR (Tvrdá podlaha).

Přístroj postavený ve stojanu nakloňte. 
Nechte přístroj 10–15 sekund běžet, 
dokud nevysaje všechnu vodu. 
Podle potřeby opakujte.

Naplňte samočisticí 
odkládací stojan vodou 
po rysku MAX.

Zepředu uchopte kryt kartáče  
a tahem nahoru ho sejměte.

Uchopte kartáč za postranní  
západku a zvedněte jej.

Odpojte jednotku.
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Údržba: samočisticí odkládací stojan

VAROVÁNÍ
Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste 
snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Kartáč postavte vzpřímeně  
na sušicí stojan na kartáč,  
aby uschnul.

Opět nasaďte kryt kartáče. To provedete tak, že nejdříve zarovnáte postranní výčnělky 
krytu kartáče s okraji základny přístroje. Pak na kryt zatlačíte, dokud se neozve cvaknutí.

Vložte kartáč zpět do přístroje. To provedete tak, 
že nejdříve přiložíte konec kartáče k pravé straně 
základny přístroje. Potom zatlačte na západku na 
druhém konci kartáče, aby zacvakla.
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POZNÁMKA: Sušicí stojan na kartáč můžete od samočisticího odkládacího stojanu 
oddělit a usušit kartáč jinde v domácnosti nebo venku.
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Problém Možné příčiny Nápravná opatření

Slabší 
NEBO žádné 
rozprašování 
roztoku

Může být prázdná nádrž na čistou 
vodu.

Dolijte nádrž.

Nádrž na čistou vodu nemusí 
správně těsnit.

Vypněte přístroj, vyjměte nádrž a znovu 
ji nasaďte.

Systém ještě zcela nenasál roztok. Podržte spínač rozprašování 10 až 
15 sekund, aby mohl roztok doputovat 
až k rozprašovacím tryskám.

Není správně nasazený kryt kartáče. Vypněte přístroj, odpojte jej a nasaďte 
kryt kartáče správně.

Nedržíte stisknutý spínač 
rozprašování roztoku.

Při použití přístroje držte spínač 
stisknutý.

Jsou ucpané trysky na 
základně přístroje.

Pomocí špendlíku vyčistěte 
rozprašovací trysky, které se nachází 
pod krytem kartáče.

Snížení  
sacího  
výkonu

Nádrže možná nejsou správně 
nasazené.

Vypněte přístroj, vyjměte obě nádrže 
a znovu je správně nasaďte na přístroj.

Nádrž na špinavou vodu obsahuje 
maximální množství špinavé vody 
a hladina vystoupala k horní rysce.

Vylijte obsah nádrže na špinavou vodu. 

Není správně nasazený kryt kartáče. Vypněte přístroj, odpojte jej a nasaďte 
kryt kartáče správně.

Je ucpaný otvor na odvod 
nečistot v základně přístroje.

Vyčistěte odvod papírovou utěrkou 
nebo použitím samočisticího 
odkládacího stojanu.

Nečistoty ucpaly filtr. Odstraňte nečistoty, které ucpaly sítko 
filtru, a filtr vyčistěte.

Netočí 
se kartáč

Kartáč není správně nasazený. Vypněte přístroj, odpojte jej a nasaďte 
kartáč podle pokynů na straně 11.

Přístroj stojí ve vzpřímené poloze. Nakloněním přístroje zapněte 
otáčení kartáče.

Kartáč se zasekl kvůli pevné překážce. Vypněte přístroj, odpojte jej, sejměte 
kryt kartáče a vyjměte kartáč, abyste 
mohli překážku odstranit.

Přístroj 
se nechce 
zapnout

Kartáč se zasekl kvůli pevné 
překážce a přístroj se vypnul.

Odpojte přístroj. Zatímco je přístroj 
odpojený, sejměte kryt kartáče, vyjměte 
kartáč a odstraňte překážku. Pak 
můžete přístroj znovu zapojit a začít 
používat.

Únik tekutiny 
z přístroje

Nádrž na čistou vodu nemá správně 
zašroubovaný uzávěr.

Vyjměte nádrž na čistou vodu a uzávěr 
znovu zašroubujte.

Řešení problémů

VAROVÁNÍ
Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste 
snížili riziko úrazu elektrickým proudem.

190

C
Z



Poznámky

191www.BISSELL.com

C
Z



192

©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan, USA
Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Číně.
Číslo dílu 161-0476 07/16
Navštivte náš web: www.BISSELL.com

Navštivte web společnosti BISSELL: www.BISSELL.com
Když kontaktujete společnost BISSELL, připravte si číslo modelu čističe.

Sem si poznamenejte číslo modelu: _____________ Sem si poznamenejte datum zakoupení: _____________

POZNÁMKA: Uschovejte původní doklad o koupi. Ten umožňuje doložit datum zakoupení 
v případě záruční reklamace. Podrobnosti najdete v záruce.

Záruka pro spotřebitele
Tato záruka platí pouze mimo USA a Kanadu. Poskytuje ji společnost 
BISSELL International Trading Company BV („BISSELL“).

Tuto záruku poskytuje společnost BISSELL. Záruka vám dává určitá práva. 
Nabízíme ji jako rozšíření vašich zákonných práv. Kromě této záruky máte 
i další práva vyplývající ze zákona, která se mohou v různých zemích 
lišit. Informace o svých zákonných právech a prostředcích nápravy 
získáte v místní poradně pro spotřebitele. Žádné ustanovení této záruky 
nenahrazuje ani neomezuje vaše zákonná práva a prostředky nápravy. 
Potřebujete-li ohledně této záruky další informace nebo máte-li dotazy 
týkající se jejího rozsahu, obraťte se na oddělení péče o zákazníky 
společnosti BISSELL nebo na místního distributora. 

Tato záruka se poskytuje původnímu kupujícímu nového výrobku a není 
převoditelná. Abyste mohli podat reklamaci z této záruky, musíte být 
schopni doložit datum koupě.

Omezená dvouletá záruka
Se zřetelem na níže uvedené *VÝJIMKY A VÝHRADY se společnost 
BISSELL zavazuje po dobu dvou let od data koupě původním kupujícím 
podle uvážení společnosti BISSELL bezplatně opravovat nebo 
vyměňovat (s využitím nových nebo repasovaných součástí nebo 
výrobků) vadné nebo nefunkční díly výrobku.

Společnost BISSELL doporučuje uchovat po dobu záruční lhůty původní 
obal a doklad o koupi pro případ, že v této lhůtě nastane potřeba 
podat reklamaci ze záruky. Uchování původního obalu vám pomůže 
při  případném balení a dopravě, ale nepředstavuje podmínku 
uplatnění záruky.

Pokud vám společnost BISSELL v souladu s touto zárukou výrobek 
vymění, tato záruka se bude na nový výrobek vztahovat po zbývající 
dobu své platnosti (která se počítá od původního data koupě). Doba 
platnosti této záruky se neprodlužuje bez ohledu na to, zda byl váš 
výrobek opraven nebo vyměněn.
*VÝJIMKY A VÝHRADY TÝKAJÍCÍ SE 
PODMÍNEK ZÁRUKY
Tato záruka se vztahuje na výrobky používané v domácnosti, nikoli ke 
komerčním účelům nebo k pronájmu. Záruka se nevztahuje na spotřební 
součásti, jako jsou filtry, řemeny a čisticí podložky, které musí uživatel čas 
od času vyměnit nebo provést jejich údržbu. 

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. 
Záruka se nevztahuje ani na poškození nebo závady způsobené 
uživatelem nebo třetí stranou v důsledku nehody, nedbalosti, 
nesprávného použití, zanedbání nebo jiného použití, které není 
v souladu s uživatelskou příručkou. 

Neoprávněná oprava (nebo pokus o opravu) bude mít za následek 
zneplatnění této záruky bez ohledu na to, zda v důsledku této opravy 
či pokusu došlo k poškození.

Odstranění či porušení štítku se jmenovitými hodnotami na výrobku 
nebo způsobení jeho nečitelnosti bude mít za následek zneplatnění 
této záruky. 

MIMO NÍŽE UVEDENÉ PŘÍPADY SPOLEČNOST BISSELL A JEJÍ DISTRIBUTOŘI 
NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ŠKODY, KTERÉ NEJSOU 
PŘEDVÍDATELNÉ, ANI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY 
SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY 
ZISKU, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ, POTÍŽÍ, NEPŘÍJEMNOSTÍ NEBO ZKLAMÁNÍ. MIMO NÍŽE 
UVEDENÉ PŘÍPADY ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BISSELL NEPŘEKROČÍ 
KUPNÍ CENU VÝROBKU.

SPOLEČNOST BISSELL NIJAK NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE SVOJI 
ODPOVĚDNOST ZA (A) ÚMRTÍ NEBO ÚRAZ ZPŮSOBENÝ NAŠÍ NEDBALOSTÍ 
NEBO NEDBALOSTÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO 
SUBDODAVATELŮ, (B) PODVOD NEBO ZKRESLENÁ TVRZENÍ S PODVODNÝMI 
ÚMYSLY ANI (C) ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍPADY, V NICHŽ ZÁKON NEPOVOLUJE 
VYLOUČIT NEBO OMEZIT ODPOVĚDNOST.

Péče o zákazníky
Pokud váš výrobek BISSELL potřebuje 
servis nebo chcete podat reklamaci 
v souladu s naší omezenou dvouletou 
zárukou, můžete nás kontaktovat těmito 
způsoby:
Webové stránky:
www.BISSELL.com

Dotazy v rámci Evropy: 
BISSELL International Trading Company BV
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Nizozemsko
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