
DŮLEŽITÁ INFORMACE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE PŘÍSTROJE
ViRoby od Viledy splňuje požadavky směrnice 2002/96/ES                
o odpadnich elektrickych a elektronickych zařizenich. Obalový 
materiál je zcela recyklovatelný a označený symbolem recyklace. 
Řiďte se místním nařízením o odpadech. Obalové materiály 
(plastové sáčky, polystyrenové části, atd.) nenechávejte                      
v dosahu dětí, mohou být nebezpečné. Přístroj nezahazujte jako 
běžný odpad, doneste jej do sběrny nebezpečného odpadu. 
Přispějete tak k ochraně životního prostředí.

 Symbol označuje ViRoby jako přístroj, který musí být 
recyklován v režimu recyklace elektrických spotřebičů.

Přístroj obsahuje baterii typu NiMH, které byste neměli likvidovat 
spolu s běžným domovním odpadem. Baterie likvidujte na 
určených sběrných místech, které zajistí recyklaci. Baterie mohou 
být škodlivé pro životní prostředí. Pokud jsou vystaveny vysokým 
teplotám, mohou explodovat. Porušení těchto opatření může mít 
za následek požár a/nebo vážná zranění. Pro detailnější informace 
o zacházení, obnově a recyklaci tohoto produktu kontaktujte 
dovozce.

INFORMACE O ZÁRUCE
VÝROBCE POSKYTUJE NA TENTO PŘÍSTROJ ZÁRUKU 2 ROKY.

 Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.
 Na Královce 4
 101 00 Praha 10
 Czech Republic
 FHP Export GmbH
 69448 Weinheim

Záruka kvality se vztahuje pouze na ViRoby od Viledy. Záruka 
kvality ViRoby od Viledy se shoduje s nařízením 1999/44/CE. 
Výrobce ručí, že přístroj nebude mít poruchy způsobené chybným 
materiálem nebo výrobním zpracováním. Pokud se v záruční době 
vyskytne porucha, výrobce zaručuje výměnu poškozené části 
nebo poskytnutí nového výrobku. DŮLEŽITÉ: Pečlivě uschovejte 
doklad o nákupu přístroje. Přístroj bude v záruční době bezplatně 
opraven nebo vyměněn za nový pouze  v případě prokázání jeho 
nákupu a po uplatnění reklamace v záruční době.

V případě opravy přístroje neautorizovaným servisem v záruční 
době záruka zaniká. Záruční doba automaticky vyprší po uběhnutí 
dvou let od nákupu přístroje. Záruka se nevztahuje na použití jiné, 
než je popsáno v návodu k použití přístroje, např.:
1. Pokud byl přístroj poškozen v důsledku nesprávného používání.
2. Pokud jakákoli část přístroje byla změněna nebo vyměněna 
 jiným způsobem, než který byl doporučen výrobcem přístroje.

Děkujeme, že jste si koupili nový robotický mop ViRobi. Přejeme Vám s ním hodně zábavy!

DŮLEŽITÉ
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Uschovejte si tento návod do budoucnosti. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze 
způsobem, který je uveden v této příručce. Nedodržení všech uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár či vážné 
zranění.

BEZPEČNOST OSOB
Nikdy neponořujte přístroj nebo nabíječku do vody nebo jiné tekutiny. Přístroj nemá senzory, které zabraňují pádu ze schodů, balkonů, 
apod. Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí), které trpí sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi. Používejte 
náhradní díly a příslušenství, které dodává a doporučuje výrobce. Udržujte přístroj a jeho příslušenství mimo horké povrchy. Žádným 
způsobem neupravujte nabíječku. Nepoužívejte nabíječku na jiné baterie, ani nedobíjejte baterie jiným nabíjecím zařízením, než které bylo 
dodáno s přístrojem. Před čištěním odpojte nabíječku. Nepoužívejte přístroj venku ani na vlhkém povrchu. Používejte výhradně náhradní 
baterii, kterou dodává výrobce. Pokud je baterie jakkoliv poškozená, nenabíjejte ji. Před vyjmutím baterie z přístroje odpojte přístroj                  
z elektrické sítě. Před použitím přístroje a po jakémkoliv nárazu zkontrolujte, zda na přístroji nejsou známky opotřebení nebo poškození;           
v případě potřeby zajistěte opravu. Nepoužívejte přístroj, pokud je jakákoliv jeho část poškozená či pokažená. Opravy smí vykonávat pouze 
servis či kvalifikovaná osoba, a to v souladu s příslušnými bezpečnostními nařízeními. Používejte náhradní díly a příslušenství, které dodává 
a doporučuje výrobce.

POUŽITÍ
Tento přístroj je určen výhradně na suché čištění tvrdých podlah. Nepoužívejte venku nebo na úklid mokrých míst. Používejte pouze na 
rovných a ohraničených podlahách. Není vhodné na použití na koberci. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. 
Nepoužívejte v dosahu / přítomnosti dětí a zvířat.

Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte nás na tel. č. +420 271 011 011

RYCHLÝ START (OBR.2)
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NABÍJEJTE BATERII ALESPOŇ 12 HODIN.
�  Pomocí suchého zipu připevněte jednorázovou elektrostatickou utěrku. �  Přístroj spustíte stlačením některého z tlačítek:
“•” krátký čistící program: 30 minut. “••” dlouhý čistící program: 120 minut, pokud byla baterie plně nabitá. Přístroj se automaticky zastaví 
po vybití baterie. �  Přístroj můžete kdykoliv vypnout stlačením jednoho z tlačítek. Elektrostatickou utěrku v případě potřeby vyhoďte do 
koše.

TIPY NA ČIŠTĚNÍ
Před použitím zvedněte ze země předměty jako je oblečení, volné listy papíru, elektrické kabely a všechny křehké předměty a vytáhněte 
šňůry od žaluzií nebo závěsů, protože se mohou zamotat do čistícího kartáče. S menším množstvím překážek se bude přístroj pohybovat 
rychleji a čistit více do hloubky. ViRoby poskytuje nejlepší čistící výkon, pokud se používá při čištění pouze jedné místnosti. V malých 
místnostech používejte krátký čistící program. Přístroj ViRoby dokáže za běžných podmínek vyčistit plochu až 30m2 za 30 minut (*).

NABÍJENÍ A DOBÍJENÍ BATERIE (OBR.3)
Před prvním použitím nabíjejte baterii po dobu 12 hodin.

�  Vypněte přístroj a připojte nabíječku. �  Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky. Světelný indikátor se rozsvítí červeně. 
DŮLEŽITÉ: Light světelný indikátor nemění barvu při plném nabití. Nabíjecí doba pro plně vybité baterie: 8 hodin.
     UPOZORNĚNÍ: Používejte výhradně náhradní baterii, kterou dodává výrobce.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Použĳte hadřík na čištění hlavní jednotky. Ujistěte se, že hlavní jednotka a měkké základny jsou zcela suché před dalším použitím.
     UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte vodu, rozpouštědla nebo leštiče.

VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ KOLEČEK
�  Vytáhněte kola lehce nahoru, až se dostanou ven. (obr. 4) �  Odstraňte všechny vlasy a nečistoty. Použĳte malý kartáč k odstranění 
nečistot z profilu koleček. (obr. 5) �  Vyměňte kolečka jemným zatlačením zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ
�  Vytáhněte kola lehce nahoru, až se dostanou ven. (obr. 4) �  Rozeberte kola zatlačením klapky dovnitř, dokud kryt nevystoupí. (Obr. 6) 
�  Vyčistěte převody a vnitřní komory velmi opatrně malým, suchým štětcem (obr. 7) �  Znova správně namontujte osy koleček a zatlačte 
kryt tak, aby zapadl na své místo. Doporučujeme pravidelné čištění, abyste předešli nahromadění vlasů.

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
SVÍTÍ ZELENÁ:   přístroj je spuštěn
SVÍTÍ ČERVENÁ:   baterie se nabíjí
BLIKÁ ZELENÁ:   byl dokončen krátký čistící program
POMALU BLIKÁ ČERVENÁ: baterie je příliš slabá
RYCHLE BLIKÁ ČERVENÁ: jednotka je zablokovaná

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte nás na tel. č. +420 271 011 011.

VYJMUTÍ BATERIE
Na konci doby životnosti přístroje či baterie byste měli z přístroje vyjmout baterii a samostatně ji odevzdat na likvidaci a recyklaci.
�  Ujistěte se, že nabíječka není připojena.�  Odstraňte kolečka. (obr. 4) �  Vyjměte šrouby a sejměte oba kryty baterie. (obr. 8) �  Zvedněte 
baterii, abyste viděli konektory. �  Stáhněte plastové kryty z konektorů baterie. Stiskněte západku na konektoru a vytáhněte konektor             
z akumulátoru. (Obr. 9) �  Vyjměte baterii. �  Zlikvidujte baterie bezpečně v souladu s předpisy.
     UPOZORNĚNÍ: NIKDY se nedotýkejte kovovým předmětem současně obou kovových pólů baterie, protože by to mohlo způsobit zkrat 
baterie.

Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s., Na Královce 4, Praha 10, 101 00
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NÁVOD NA POUŽITÍ

Součásti přístroje (obr.1)
1 Hlavní jednotka
2 Tlačítka výkonu
3 Měkká základna
4 Kolečka

CZ roboticky mop

5 Konektor a adaptér nabíječky
6 Nabíjecí konektor
7 Světelný indikátor
8 Jednorázové čistící utěrky

3. Pokud byl přístroj používán s jakoukoli součástí či příslušenstvím, které nebylo 
 vyrobeno nebo doporučeno výrobcem přístroje.
4. Pokud byl přístroj používán pro jiné účely než pro ty, které byly určeny výrobcem 
 přístroje, např. pokud byl používán ke komerčním účelům. 

Pokud jste přesvědčeni, že Váš přístroj funguje nesprávně, i přesto, že jste postupovali 
dle návodu, kontaktujte Viledu na čísle +420 271 011 011. Připravte si výrobek, popis 
problému, doklad o koupi, jméno, adresu a číslo telefonu.

Vileda nenese odpovědnost za sekundární a nepřímé škody na přístroji způsobené 
nesprávným používáním přístroje. Odpovědnost Viledy nebude převyšovat hodnotu 
nákupní ceny výrobku. Pokud máte pochybnosti vztahující se ke správnému použití 
přístroje nebo vztahující se k záruce, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 271 011 
011. 

Dvouletá záruční lhůta se nevztahuje na baterie.
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Problém Možná příčina Možné řešení
Slabý čistící výkon přístroje. 1. Čisticí utěrka je příliš špinavá. 1. Použĳte novou utěrku.
 2. Čisticí utěrka je vlhká. 2. Použĳte novou utěrku.
 3. Čisticí utěrka není správně připevněná. 3. Ověřte připevnění utěrky.

Přístroj nefunguje. 1. Slabá baterie. 1. Dobĳte baterii po dobu 8 hodin.
 2. Poškozená baterie / Mechanická závada. 2. Kontaktujte Viledu na tel. č. +420 271 011 011.

Světelný indikátor nesvítí při nabíjení. 1. Nabíječka není správně připojena do zásuvky. 1. Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena správně do zásuvky.
 2. Nabíječka není správně připojena do ViRoby. 2. Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena správně do ViRoby.
  3. Kontaktujte Viledu na tel. č. +420 271 011 011.

Světelný indikátor se rozsvítí 1. Kolečka jsou zablokované. 1. Odstraňte nečistoty z kolečka.
červeně a rychle bliká.

Přístroj se pohybuje pomalu nebo 1. Slabá baterie. 1. Dobĳte baterii po dobu 8 hodin.
v malých kruzích. 2. Čisticí utěrka je příliš špinavá. 2. Použĳte novou utěrku.
 3. Čisticí utěrka je vlhká. 3. Použĳte novou utěrku.
 4. Podlaha je mokrá. 4. Přesvědčte se, že je přístroj používán je na suchých místech.
  5. Odstraňte nečistoty z kolečka.


