
Automatický multifunkční robotický  vysavač 
Model číslo: Good Robot 899/799/699 

 
Vyměnitelný pytlík (jen u 899) 

 
Samočistící, samonabíjecí s dálkovým ovládáním, funkce mopu, UV lampa (u 799/899) 
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 Děkujeme za zakoupení našeho nového robotického vysavače  - prosím přečtěte si před 
použitím pozorně tento manuál! 
 
 

Bezpečnostní opatření: 
 
 

1) Nikdo kromě specialisty na údržbu nesmí rozkládat nebo přetvářet tento produkt. Mohl by 
 způsobit oheň, elektrický šok či jiné zranění. 
2) Nedotýkejte se šňůry vysokého napětí když máte mokré ruce, mohli byste dostat elektrický 
 šok. 
3) Neomotávejte šaty ani části vašeho těla okolo kartáčů nebo kol, mohly by způsobit zranění. 
4) Nepoužívejte jiné nabíjení přístroje, mohlo by přístroj zničit. 
5) Neohýbejte šňůru či na ni nedávejte něco těžkého - mohlo by ji to zničit. 
6) Nepřistupujte s cigaretou, zapalovačem, sirkami či dalším podobným materiálem. 
 
 

Uporoznění: 
 
 

1)  Nezapomeňte vypnout přístoj v případě, že jej budete převážet nebo uskladňovat na delší 
 dobu - mohla by se zničit baterie. 
2) Kontrolujte, zda nabíječka i konektor jsou dobře spojeni nebo by se nabíjení nemuselo povést. 
3) Používejte přístroj opatrně pokud jsou v místnosti děti - vyhnete se tak jejich zranění. 
4) Nenechte přístroj nasávat vodu a další tekutiny - přístroj by se mohl pokazit. 
5) Nepoužívejte přístoj venku - mohl by se pokazit. 
6) Ujistěte se, že zástrčka je dobře zastrčena - mohl by vzniknout zkrat či oheň. 
7) Přemístěte předměty, které by mohly být zničeny (látky, sklenice, apod.) 
8) Na vysavači nestůjte ani neseďte - mohli byste si způsbit újmu a zničit přístroj. 
9) Nepouživejte přístoj na malých stolech a židlích - mohl by se zničit. 
10) Nepoužívejte přístoj v komerčních prostorách - přístoj by se mohl přetížit. 
11) Nenechávejte na zemi dráty a věci větší než  150mm - kartáče by se mohly pokazit a věc by se 
 kolem nich mohla obmotat. 
12) Přístoj není určen pro postižené, děti a ty, kteří jej použivají dřív než si přečtou tento manuál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


