Bezpečnostní upozornění pro Li-ion baterie
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Před prvním použitím baterii plně nabijte.
Pro nabíjení používejte jen nabíječku, která je pro tento typ baterie určena.
Používejte standardní kabely pro nabíjení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
Nepoužívejte jakkoliv poškozený síťový adaptér nebo nabíječku.
Nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 0°C nebo při teplotě vyšší než 40°C.
Dejte pozor na pády, baterii neprorážejte ani jinak nepoškozujte. Poškozenou baterii rozhodně neopravujte.
Nevystavujte nabíječku ani baterii působení vlhkosti, vody, dešti, sněhu nebo různým nástřikům.
Baterii nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnímu záření a nedávejte poblíž zdrojů tepla. Silné světlo či vysoké teploty mohou
baterii poškodit.
Během nabíjení neponechávejte akumulátor nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodné přebití (akumulátoru nevhodného pro rychlonabíjení
nebo nabíjeného nadměrným proudem či při poruše nabíječky) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo následný požár!
V případě, že při nabíjení baterie dochází k jejímu nadměrnému ohřívaní, tak baterii okamžitě odpojte.
Nabíječku a nabíjený akumulátor neumisťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy
atd.
Jakmile je dobíjené zařízení plně dobito, odpojte jej z důvodu bezpečnosti.
Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
Nabíječku ani baterii nikdy nerozebírejte.
Pokud je baterie integrovaná, nikdy nerozebírejte zařízení, pokud není stanoveno jinak. Jakýkoliv takový pokus je riskantní a může mít za
následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.
Nevyhazujte opotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně či do topných zařízení, ale odevzdejte je ve sběrnách
nebezpečného odpadu.
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• Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
• Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
• Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
• Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čistění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte
displej papírovými utěrkami.
• Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu
o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
• Neskladujte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
• Přehřátí může přístroj poškodit.

Další informace

Exvac680S

Robotický vysavač
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1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní
a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce
nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše
uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si
vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu
nebo tištěných materiálech.
2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás
bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani
vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení
zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.
Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením.
Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců.

Prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení Mamibot jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU; 2014/30/EU a 2014/35/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice,
Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu:
https://www.mamibot.cz/cs/manualy/
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• Kmitočtové pásmo, v němž rádiové zařízení pracuje: 2012-2472MHz
• Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu, v němž je rádiové zařízení provozováno: 16dBm

Výrobce
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elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6
www.mamibot.cz

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.
Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.

CZ – Stručná příručka

4. Spuštění a nabíjení – 1) Na pravé straně robota přepněte spínač z polohy 0 – vypnuto do polohy I – zapnuto

Upozornění před prvním spuštěním
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2) Stiskem tlačítka „Return“ (Zpět) zahájíte návrat robota ke stanici, kde započne nabíjení
bliká. Po úplném nabití tlačítko zhasne.
• Stiskem tlačítka Spuštění
na robotu, či Spusť/zastav
na dálkovém ovladači robota probudíte.
• Stiskem tlačítka Spuštění
na robotu, či Spusť/zastav
na dálkovém ovladači robota zahájíte čištění.
• Exvac680S automaticky a inteligentně naplánuje trasu čištění a zmapuje vyčištěný a nevyčištěný prostor.

5. Start čištění – v průběhu nabíjení robota tlačítko Spuštění

Plánování jedním tlačítkem
1. Exvac680S začne uklízet po trajektorii „cik-cak“. V průběhu úklidu se může stát, že se na chvíli zastaví, aby si uložil do
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pamětí zmapovaný prostor a vyhodnotil pak nejefektivněji následující pohyb. V různých prostorech budou tyto krátké
zastávky trvat různou dobu.
2. Exvac680S inteligentně rozlišuje uklizená místa od těch, které ještě musí navštívit. Buďte, prosím, při tomto procesu
trpěliví.
3. Pokračování v úklidu – při přerušení či pozastavení procesu – od posledního místa. Tuto funkci je však možné využít
pouze v případě, že robota nepřenesete jinam manuálně, nepřerušíte úklid na delší dobu než jsou 3 minuty, nebo nepoužijete pro jeho pohyb dálkové ovládání. V takovém případě vymažete z paměti všechny data o trase.
4. Automatické rozpoznání čištění samostatného pokoje Exvac680S automaticky vyhodnotí, pokud jsou zavřené dveře,
že jde o čištění pouze jednoho pokoje. Tento mód má po dokončení práce za 1. prioritu navést robota do nabíjecí stanice, pokud je k dispozici. Jako 2. priorita je nastaven návrat na místo startu.
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tato stručná příručka nenahrazuje kompletní manuál, který je pro více informací dostupný ke stažení na:
www.mamibot.cz, v případě dotazů se neváhejte obrátit na zákaznickou linku na: info@mamibot.cz

Bezpečnostní informace

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral zařízení Mamibot Exvac680S. Věříme, že Vám tento produkt přinese spoustu užitku a spokojenosti. Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

1. Pro co nejefektivnější úklid zajistěte prostor tak, aby se robot dostal všude bez rizika uvíznutí
2. Nepřekážejte robotu při úklidu zejména v úzkých uličkách a nechte jej vyčistit co nejširší možnou plochu
3. Odstraňte z podlahy veškeré předměty, díky kterým by mohl robot uvíznout (kabely), resp.snížit účinek úklidu
4. Robot automaticky vymaže paměť všech tras a místností, které zmapoval, pokud s ním budete během činnosti manuálně pohybovat či měnit mu trasu pomocí dálkového ovládání. Abyste tomu předešli, nepřemisťujte Exvac680S
během jeho práce, ani nepoužívejte dálkový ovladač

Příprava před čištěním a ovládání
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1. U
 místěte nabíjecí stanici ke zdi – připojte pomocí konektoru síťový adapter a zapojte jej do elektrické zásuvky
2. Nasaďte boční kartáče – dodržujte značení na robotu a kartáčích
3. Vložte baterie do dálkového ovladače – 2x baterie rozměru AAA (nejsou součástí balení)

Bezpečnostní zásady a upozornění

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem zkušeného dospělého uživatele, nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným
způsobem a rozumí případným nebezpečím.
• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
• Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem zkušeného dospělého uživatele.
• Toto zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
• Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelný zdroj napájení.
• Použité baterie by měly být umístěny v uzavřeném plastovém sáčku a bezpečně zlikvidovány v souladu s místními předpisy o životním
prostředí.
• Externí ohebný kabel nebo kabel napájecího zdroje nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být opraven Autorizovaným servisem.
• Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Na vysavač si nesedejte ani nestoupejte. Malé děti a domácí zvířata se musí držet
mimo dosah spotřebiče, když je v provozu.
• Uchovávejte a používejte spotřebič pouze při pokojových teplotách.
• Nevysávejte hořící cigarety, zápalky a jiné hořlavé látky, které mohou vysavač poškodit.
• Nevysávejte rozlité bělidlo, barvu, chemikálie a jiné tekutiny, které mohou vysavač poškodit.
• Před použitím odstraňte z podlahy všechny věci, které by mohli narušit efektivní a bezproblémový úklid (papíry, oblečení). Zvedněte
šňůry od žaluzií nebo záclon a odstraňte kabely a křehké předměty z cesty. Pokud toto zařízení přejde přes kabel a táhne jej, objekt by
mohl být stažen ze stolu nebo police.
• Pokud má místnost, která má být vyčištěna, balkon, měla by být použita fyzická zábrana, která zabrání přístupu na balkon a zajistí bezpečný provoz. Schody robot rozezná a automaticky se jim vyhne.
• Nepokládejte nic na toto zařízení.
• Mějte na paměti, že se toto zařízení pohybuje samo. Buďte opatrní při vstupu do oblasti, kde toto zařízení pracuje, aby se na něj nestoupalo.
• Nepoužívejte toto zařízení na nedokončené, neuzavřené, voskované nebo hrubé podlaze. Mohlo by dojít k poškození podlahy a tohoto
zařízení.
• Používejte pouze na tvrdých podlahách nebo na kobercích s nízkým vlasem.
• Toto zařízení bylo navrženo pro použití na podlahách bez jejich poškrábání.
• Doporučujeme, abyste toto zařízení otestovali na malé ploše v místnosti, která se má vysávat, abyste se před čištěním celého prostoru
ujistili, že podlahu zařízení nepoškrábe.
• Nepoužívejte toto zařízení na místech, kde jsou elektrické zásuvky na podlaze.
• Neobnažujte elektroniku tohoto zařízení, jeho baterie ani integrovanou nabíjecí základnu.

Údržba přístroje

• Čistěte jemným hadříkem lehce navlhčeným pouze ve vodě.
• Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.
• Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému
záření.

