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DziE;lkujemyza zakup Mini Odkurzacza Aspiratutto V-Power. Po wielu latach badari i
poznawania potrzeb konsumentow, stworzylismy ten oto bezprzewodowy mini odkurzacz
ktory sprawia, ze codzienne sprzCjtanie jest szybkie i bardziej wydajne. Innowacyjny ksztalt
litery "V" daje zwiE;lkszonCjsHE;lczyszczenia oraz pozwala dotrzec do trudnodostE;lpnych
miejsc takich jak rogi, kCjty,miejsca wkolo nog mebli. Usunie kazdy rodzaj brudu z
kazdego typu powierzchni. MajCjParistwo przed sobCj nowoczesne oraz latwe w obsludze
urzCjdzenie czyszczCjce. Zyczymy zadowolenia z jego uzywanla.

Ponizsza instrukcja zawiera niezbE;ldnewskazowki do prawidlowego i bezpiecznego
uzytkowania mini odkurzacza Aspitatutto V-Power marki Vileda. Instrukcja obslugi powinna
zostac przeczytana przed pierwszym uzyciem produktu I zachowana na przyszlosc
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Ogolne ostrzezenia
WAZNE:
PRZEClYTAC CAlA INSTRUKQJE; PRZED UZYClEM.
INSTRUKCJE; ZACHOWAC NA PRZYSZtOSC.

UWAGA:
NaieZy przeczytac calq instrukcjlil. Produkt
uZywac zgodnie z przeznaczeniem. UZycie
niezgodne z instrukcjq moze grozic pora.ze-
niem elektrycznym, pozarem lub powa.znym
zranieniem

UWAGA:
UZywajqc jakiekolwiek elektryczne urzqdzenie,
naleZyzawsze przestrzegac podstawowych
zasad bezpieczenstwa, aby zminimalizowac
takie ryzyko jak pozar, przeciekanie baterii lub
zranienie

Zasady bezpieczen stwa:
• Ponizsza instrukcja opisuje prawidlowe uZy-
cie urzqdzenia. UZycie jakichkolwiek dodat-
kowych akcesori6w lub uZywanie produktu
w spos6b inny niz opisany w instrukcji moze
zagra.zacbezpieczenstwu lub zdrowiu.

• Produkt nie jest zabawkq. Nale.zyzachowac
szczeg61nqostroznosc w obecnosci dzieci.

• Produkt nie jest przeznaczony dla os6b
niepelnosprawnych fizycznie, sensorycznie
i umyslowo oraz bez odpowiedniej wiedzy
i doswiadczenia jesli nie znajdujq silil pod
opiekq osoby odpowiedzialnej za ich bezpie-
czenstwo.

• Przechowywac w suchym miejscu.
• Przechowywac z dala od dzieci.
• Zachowac dodatkowq ostroznosc podczas
uZywania na schodach.

• UZywac tylko z cZlilsciami dostarczonymi
przez producenta.

• Nie uZywac bez filtr6w.
• Trzymac produkt oraz wszystkie akcesoria z
dala od gorqcych powierzchni.

S rodki ostroi:nosci:
• Pod zadnym pozorem nie modyfikowac
samodzielnie parametr6w ladowark.

• tadowarka przetwarza prqd 0 okreslonym
napililciu. Nale.zyzawsze sprawdzic czy
napililcie w kontakcie odpowiada napililciu
zaznaczonemu na informacji na ladowarce.

• Produkt naleZy ladowac jedynie zalqczonq
ladowarkq. Nie ladowac niq innych urzqdzen
ani nie uZywac innych ladowarek do ladowa-
nia produktu.

• Przed u.zyciemsprawdzic przew6d ladowarki
czy nie jest uszkodzony.

• Nie wolno ciqgnqc za przew6d ladowarki.
• Aby odlqczyc ladowarklil nale.zychwycic za
niq i ostroznie wyjqC z gniazdka.

• przew6d od ladowarki nie powinien znajdo-
wac silil w poblizu gorqcych powierzchni ani
ostrych przedmiot6w.

• Nie dotykac ladowarki mokrymi rlilkoma.
• Nie trzymac ladowarki na zewnqtrz.
• Odlqczyc ladowarklil przed czyszczeniem.
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Baterie - uZycie i przechowywanie:
• Zalqczonq ladowar!<qnie wolno ladowac
innych urzqdzen ani nie uiywac innych lado-
warek do ladowania produktu,

• UZycie ladowarki od innego produktu grozi
ryzykiem pozaru,

• Wycieki z baterii mogq si~ zdarzyc w wyjqt-
kowych sytuacjach, Jesli wycieki z baterii
b~dq mialy kontakt ze sk6rq, naleZy przemyc
to miejsce woda z mydlem, Jesli wyciek
dostanie si~ do oczu naleZy bezzwlocznie
plukac oko wOdq przez ok, 10 min i udac si~
do lekarza,

• Produkt zawiera baterie NimH, Nie naleZy ich
wystawiac na dzialanie wysokich temperatur,
gdyz mogq wybuchnqc,

• Kiedy baterie nie Sq uiywanie naleZy trzymac
je z dala od metalowych przedmiot6w takich
jak: spinacze, monety, klucze, gwozdzie i
inne male przedmioty, kt6re mogq spowodo-
wac zwarcie miedzy bateriami,

• Zwarcie w bateriach moze spowodowac
wybuch lub pozar,

• NaieZywyjqC baterie z urzqdzenia przed jego
wyrzuceniem,

• ZuZyte baterie naleZywyrzucic w przezna-
czone do tego miejsce,

• przed wymianq baterii naleZy odlqczyc urzq-
dzenie z kontaktu,

•W naglych wypadkach naleZy natychmiast
skontaktowac si~ z osobami mogqcymi
udzielic pomocy!

Serwis:
• Przed i po uZyciu produktu naleZy sprawdzic,
czy nle ma na nim slad6w zniszczenia i jesli
Jest taka potrzeba, dokonac niezb~dnych
napraw.

• Nie uiywac urzqdzenia gdy jest uszkodzone,
• Naprawy powinien dokonywac odpowiednio
wykwalifikowana osoba zgodnie z wymoga-
mi bezpieczenstwa, Naprawy prowadzone
przez niedoswiadczone osoby mogq byc
niebezpieczne,

• Pod zadnym pozorem nie modyfikowac
samodzlelnie urzqdzenia,

• Uiywac jedynie cz~sci zamiennych dostar-
czonych i polecanych przez Viled~,

Uzycie produktu:
• Produkt sluZyjedynie do odkurzania suchych
powierzchni,

• Nie uiywac do usuwania p!yn6w lub czysz-
czenia mokrych powierzchni,

• Nie uiywac na niczym, co jest latwopalne,
palqce Sl~ lub tlqce,

• Uiywac jedynie zgodnie z przeznaczeniem,
• Produkt sluZy jedynie do uZytku domowego,

• Przed uZyClemzapoznac si~ z instrukcjq,

• Nie zostawiac na zewnqtrz podczas deszczu,
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Zawartosc opakowania
1 cz~sc gl6wna 0 ksztalcie litery V
2 pojemnik na smieci
3 dolna rqczka
4 rurki skladajqce si~ na rqczk~
5 g6ma rqczka
6 guzik zasilania
7 guzik uwalniajqcy pojemnik

na smieci
8 wtyczka i ladowarka
9 gniazdko zasilajqce
10 wskainik zasilajqcy

CD

www.vlleda.pl 5

http://www.vlleda.pl


Montat
1 Zlqezyc razem wszystkie trzy metalowe rurki.

Upewnic si~ ezy rurka (8) jest na srodku, a (A)
jest na dole.

Sprawdzic ezy wszystkie elementy Sq dobrze
przymoeowane.

2 Umoeowac g6mq rqezk~ do g6mej ez~sei
rurki (C).

3 Powstalq konstrukeje przymocowac do dolnego
uehvvytu.

4 Caly drq.zek umieseic w ez~sei gl6wnej urzqdze-
nia, przyeiskac do uslyszenia klikni~cia.

przed pierwszym uzyciem ta-
dowac baterie przez 16 godzin.

3

4
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ladowanie i roztadowywanie baterii
UWAGA: Jesli baterie noszq slady zniszczenia nie wolno ich ladowac. Proszt? skontak-
towac sit? z FHP Vileda Sp.z 0.0. ul. Taneczna 18a 02-829 Warszawa tel 022 614 09
60.

przed pierwszym uzyciem hdowac baterie przez 16 godzin.

1 przed ladowaniem wylqczyc urzqdzenie. Urzqdzenie nie bt?dzie sit? ladowac gdy jest
wlqczone. Podlqczyc ladowarkt? do gniazdka ladujqcego, znajdujqcego sit? ponizej
guzika zasilania.

2 l:.adowarkt? pOdlqczyc do gniazdka elektrycznego. Zapalona na czerwono dioda
oznacza ze ladowarka laduje sit?

wskainik
zasilaj~cy ---'"LED -x...: _

Uwaga: Swiatelko nie zgasnie ani nie zmieni koloru gdy bateria bt?dzie naladowana.
l:.adowac baterit? przez 12 godzin po u.zyciu.

Gdy baterie Sq juz naladowane odlqczyc ladowarkt? od kontaktu. Nie ciqgnqc za prze-
w6d ladowarki, nale.zy chwycic za ladowarkt? i odlqczyc jq od gniazdka.

OSTRZEZENIE: NIE UZYWAC ZAlJ\CZONEJ lADOWARKI DO INNYCH
PRZEDMIOTOW ANI NIE UZYWAC DO ODKURZACZA INNEJ lADOWARKI
NIZ ORYGINALNA, PONIEWAZ MOZE TO USZKODZIC PRODUKT I BATERIE,
ORAZ UNIEWAZNIC GWARANCJEi.

UWAGA: Nie zostawiac rozladowanych baterii w urzqdzeniu gdy.z mogq uszkodzic
produkt.

Aby zachowac maksymalnq wydajnosc urzqdzenia nale.zy przed ponownym naladowa-
niem baterii, calkowicie jq rozladowac. Takie ladowanie powinno odbywac sit? min. raz

"' w miesiqcu.

UWAGA: U.zywac jedynie baterii dostarczonych przez producenta.
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Uzycie produktu
Aby ustawic urzqdzenie w odpowiedniej pozycji nalety lekko nacisnqc nogq na prz6d
g!6wki i pociqgnqc za rqczk~.

1 Aby rozpoczqC prace urzqdzenia, nalety nacisnqc guzik zasilania.

2 Dla dodatkowej kontroli urzqdzenia podczas sprzqtania mozna "manewrowaC" szczotkq.

3 Aby zakonczyc prace urzqdzenia nalety nacisnqc guzik zasilania.

4 Po skonczonej pracy produkt postawic w pozycji pionowej.
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Czyszczenie
UWAGA: urzCldzenie przeznaczone jest wy4cznie do czyszczenia na sucho.
Nie uZywac do czyszczenia mokrych powierzchni ani usuwania pYn6w. Nie
uZywac na niczym, co jest ktwopalne, palClce lub tlClcesi~.

1 Aby ustawic urzqdzenie w odpowiedniej pozycji, naleZy lekko nacisnqc nogq na prz6d
g16wki w literze V i pociqgnqc za rqczk!? (patrz str 8).

2 Aby rozpoczqC prace urzqdzenia naleZy nacisnqc guzik zasilania.

3 Kurz oral wi!?ksze paprochy wciqgane Sq i przetrzymywane w pojemniku na smieci w
gl6wce odkurzacza.

4 Dociera do trudno dost!?pnych miejsc, jak kqty i rogi przy pomocy otwork6w na brze-
gach.

5 Mini Odkurzacz moze odkurzyc sCian!? przy podlodze, po wczesniejszym ustawieniu
gl6wki.

6 Specjalny ksztalt urzqdzenia pozwala dotrzec do trudno dost!?pnych miejsc.

Dzit;lki wlotom
powietrza z 3
stron, odkurzacz
czysci dokladnie
trudno dostt;lpne
miejsca.

5 6
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Wyjmowanie i opr6znianie pojemnika na 8mieci
Aby zachowac jak najlepsze dzialanie urzqdzenia zaleca si~ oprozniac pojemnik po
katdym uZyciu. Konieczne jest oproznianie pojemnika kiedy jest peien.

1 Wylqczyc urzqdzenie. Nacisnqc guzik zwalniajqcy pojemnik a nast~pnie wyrzucic jego
zawartosc.

2 Pojemnik naleZy trzymac pionowo tak aby nie rozsypac zawartosci, pociqgnqc za
wklad z filtrem w celu otworzenia go.

3 Zawartosc pojemnika wyrzucic do smieci.

2

4 Ponownie wloZyc wklad z filtrem do pojemnika.

5 Umiescic pojemnik na smieci z powrotem w urzqdzeniu upewniajqc si~ ze jest prawi-
dlowo wlozony.

UWAGA: nie nalezy uzywac urzqdzenia bez wbi:onego do srodka pojemnika
na smieci i filtrow.
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Czyszczenie pojemnika na smieci i filtrow
Aby zapewnie dlugie i niezawodne uZytkowanie produktu zachowujqc odpowiedniq sil~
SSqCqnalety regulamie czyscie filtry.

UWAGA: podczas czyszczenia nie wolno w4czac urzqdzenia.

Filtry mozna szybko wyczyscie ostukujqc nimi brzeg kosza na smieci tak aby pozbye
si~ zawartosci.

1 Otworzye wklad z filtrem.

2 Usunqe filtr piankowy oraz filtr harmonijkowy.

3 Ostukae filtr gqbkowy oraz filtr harmonijkowy
II. 0 brzeg kosza na smieci powodujqc wydostanie

si~ kurzu znajdujqcego si~ na filtrach

4 Umiescie filtry z powrotem na swoim miejscu.

5 Wklad z filtrami umiescie ponownie
w pojemniku na kurz.

Dla lepszego wyczyszczenia filtry mozna oplukae
pod strumieniem zimnej biezqcej wody.

Nalety si~ upewnie, ze filtry Sq suche przed wlozeniem
ich ponownie do pojemnika na smieci.

Wn~trze pojemnika na smieci moze bye wytarte
wilgotnq szmatkq. Nalety upewnie si~, ze pojemnik na
smieci jest suchy przed wlozeniem go do urzqdzenia.

1

2

UWAGA: nie uzywac wody, rozpuszczalnikow ani srodkow
czyszczqcych do czyszczenia urzqdzenia na zewnqtrz.
Urzqdzenie wycierac wilgotnq szmatkq.

UWAGA: nie zanurzac urzqdzenia w wodzie ani nie czyscic
w zmywarce.

UWAGA: nigdy nie uiywac urzqdzenia bez wbzonego pojemnika na smieci lub
filtrow.

UWAGA: aby kupic nowe filtry naleiy skontaktowac si~ z FHP Vileda Sp.z 0.0.

ul. Taneczna 18a 02-829 Warszawa tel 022 614 09 60.
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Usuwanie zator6w
1 Wyla,czyc urza,dzenie.
2 Sprawdzic czy przy dolnej pokrywie nie zgromadzily siE;)

zadne zanieczyszczenia.
3 Sprawdzic czy pojemnik na smieci jest pusty. Nacisna,c gu-

zik zwalniaja,cy i oproznic pojemnik, jesli istnieje taka potrze-
ba (patrz str 10).

4 Sprawdzic przewod wlotu powietrza w pojemniku na smieci i
usuna,c wszelkie zanieczyszczenia.

5 Wyja,c wklad z filtrem z pojemnika na smieci i sprawdzic filtr
piankowy oraz filtr harmonijkowy.

6 Jesli istnieje taka potrzeba wyczyscic oba filtry (patrz str 11).

Najcz$sciej zadawane pytania
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwi~zanie problemu

1. Pelny pojemnik na smieci. 1. Opr6znic pojemnik na smieci.
2. Zablokowane otwarcie w 2. Sprawdzic czy urzqdzenie jest prawidlowo

Slaba praca urzq- urzqdzeniu. zamkni~te.
3. 8rudny filtr. 3. Wyczyscic filtry.dzenia 4. Pojemnik na smieci nie wIozo- 4. Sprawdzic czy pojemnik na smieci jest

ny prawidlowo. prawidlowo wIozony.
5. Rozladowane baterie. 5. I:.adowac baterie przez 12 godzin.

Kr6tki czas dziala- 1. Rozladowane baterie. 1. I:.adowac baterie przez 12 godzin.nia urzqdzenia.

Urzqdzenie nie 1. Rozladowane baterie. 1. I:.adowac baterie przez 12 godzln.
chce dzialac.

1. I:.adowarka nie jest do konca
wlozona do gniazdka. 1. WIoZyc ladowark~ calkowicie do gniazdka.

2. Gl6wne gniazdko nie jest 2. Podlqczyc gi6wne gniazdko.

Nie swieci si~ podlqczone. 3. Sprawdzic czy ladowarka jest poIqczona z

swiatelko podczas 3. I:.adowarka nie styka si~ w gniazdkiem urzqdzenia.

ladowania. urzqdzeniem. 4. Nacisnqc ponownie guzik zasilajqcy
4. Guzik zasilajqcy jest 5. Prosz~ skontaktowac si~ z FHP Vileda Sp.z

wylqczony. 0.0. ul. Taneczna 18a 02-829 Warszawa tel
5. Gniazdko lub ladowarka 0226140960.

posiadajq wad~.

Aby uzyskac dodatkowa pomoc technicznCllub aby zam6wic dodatkowe
cz~sci zamienne prosz~ skontaktowac si~ z FHP Vileda Sp.z 0.0. ul. Taneczna
18a 02-829 Warszawa tel 022 614 09 60.
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Utylizacja produktu
Mini Odkurzacz Aspiratutto V-Power spelnia wymogi dyrektywy EU 2002/96/CE dotyczqcej elek-
trycznych i elektronicznych urzqdzen i sposobu ich utylizacji,

Opakowanie moze zostac poddane procesowi recyklingu i jest oznaczone specjalnym potwier-
dzajqcym to symbolem, Nalezy stosowac silil do miejscowych regulacji dotyczqcych recyklingu,
Opakowanie (wraz z foliq i plastikowymi torebkami) trzymac z dala od dzieci,

Nie wyrzucac zuzytego sprzliltu razem z domowymi odpadkami. Nalezy oddac go do punktu
recyklingu, Dzililki takim akcjom przykladamy silil do ochrony srodowiska, Po wililcej informacji
nalezy skontaktowac silil z lokalnymi wladzami,

Symbol ! klasyfikuje Mini Odkurzacz V-Power jako produkt podlegajqcy obowiqz-
kowi selektywnego recyklingu urzqdzen elektrycznych,

Produkt zawiera baterie NiMH ktore muszq byc zniszczone wedlug zalecen, Baterie
nalezy wyrzucac w mieJscu do tego przeznaczonym,

Baterie mogq byc szkodliwe dla srodowiska i mogq wybuchnqc, jesli blildq narazone na wysokq
temperaturlil,

Nie zastosowanie silil do powyzszych zalecen, moze spowodowac pozar lub inne powazne wy-
padki,

Aby uzyskac wililcej informacji 0 traktowaniu, odzysku i recyklingu tego produktu, nalezy skontak-
towac silil z wladzami lokalnymi lub z lokalnq firmq oczyszczania miasta,

Wymiana baterii
ZuZyte baterie naleZywyjqC i wyrzucic w miejscu przeznaczonym do
tego przeznaczonym.
WYJlilciembaterii powlnny zajqc silil jedynie osoby kompetentne, Aby
wyjqC baterie, naleZy:

1 UZywac produktu do wyczerpania baterii i zatrzymania urzqdzenia,
2 Usunqc pojemnik na smieci,
3 OdkrlilclC srubki I zdjqc oslonlil baterii,
4 Podniesc akumulator, tak aby bylo widac zlqczkl

akumulatorowe, odkr~cic
5 Przesunqc plastikowq osionlil ze zlqczek akumulatorowych,

Nacisnqc zatrzask na zlqczce i wyjqC zlqczklil z zacisku,
6 WyjqC opakowanie z bateriami z urzqdzenia,
7 ZuZyte baterie skladowac w bezpiecznym miejscu zgodnie

z zaleceniami wladz lokalnych,

Osbna
baterii

UWAGA: Nigdy nie wolno dotykac metalowych cz~sci baterii w tym
samym czasie co innych metalowych przedmiot6w gdyz moze to

••••••••••••••spowodowac porai:enie.
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