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Mamibot
EXVAC890

GLORY LDS LASER
SLAM

w

w
w

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme za zakoupení robotického vysavače
Mamibot Laser Slam EXVAC890 GLORY.
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Doufáme, že vám GLORY přinese chytřejší a
pohodlnější životní styl.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, který zde není
uveden, kontaktujte prosím info@mamibot.cz.

Mamibot

w

w
w
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Pro více informací navštivte naše oficiální
webové stránky: http://www.mamibot.cz.

Před použitím tohoto produktu si prosím
přečtěte všechny pokyny a manuál si řádně
uschovejte pro budoucí použití.
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Bezpečnostní pokyny
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Pozorně přečtěte všechny pokyny a mějte je po ruce, když budete
vysavač GLORY připravovat k použití, používat nebo na něm provádět
údržbu. Jakékoli používání v rozporu s následujícími pokyny může vést k
poškození vysavače GLORY nebo ke zranění.

Varování

w
w
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01. Bez povolení výrobek nerozebírejte, neopravujte nebo neseřizujte; může
dojít k poškození výrobku nebo se tento stane nebezpečným.
02. Výrobek nepoužívejte v prostorách, kde hrozí vznik požáru nebo
výbuchu.
03. S tímto výrobkem lze používat pouze originální adaptér. Při použití
neoriginálního, může dojít k poškození výrobku nebo jeho vzplanutí.
04. Na výrobek nesedejte a nestoupejte. Výrobek můžete poškodit nebo
zapříčinit jeho převrácení.
05. Dojde-li k zaprášení kovových částí zástrčky, otřete je suchým hadříkem.
06. Adaptér je přizpůsobený na napětí 100–240 V AC. Zástrčku pečlivě
zasuňte do zásuvky a uchovávejte mimo dosah dětí.
07. Tělo výrobku a elektronické příslušenství neomývejte vodou nebo jej
nenamáčejte; může dojít k poškození výrobku nebo zkratu.
08. Výrobek nepoškozujte, nezatěžujte nákladem, nenahřívejte, netahejte
nebo neohýbejte.
09. Během úklidu dbejte na bezpečnost dětí a starších osob, aby nedošlo k
zakopnutí, a nedotýkejte se kolečka nebo bočního kartáče. (Dbejte
zvýšené opatrnosti u velmi malých dětí.)
10. Výrobek je určen pro domácí využití. Nepoužívejte jej ve venkovních
prostorách.
11. Zamezte styku kovů a vodivých materiálů s baterií; může dojít ke zkratu.

Upozornění

w

01. Nedotýkejte se vysavače GLORY mokrýma rukama; může tak dojít k
úrazu elektrickým proudem.
02. Nepokládejte vysavač GLORY na místa, odkud by mohl
snadno spadnout, jako je stůl, židle, vysoké stupně v místnosti
atd.
03. Produkt má komplexní konstrukci a měli byste jej chránit před
dlouhodobým slunečním zářením.
04. Nepoužívejte vysavač GLORY ve vlhkém prostředí, jako je koupelna.
05. Neumisťujte vysavač GLORY do blízkosti cigaretových nedopalků,
zapalovačů nebo jiného otevřeného ohně.
06. Vyčistěte vysavač GLORY po dokončení nabíjení.
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07. Pokud vysavač GLORY delší dobu nepoužíváte, vypněte vypínač

na boční straně vysavače.

08. Před použitím důkladně zkontrolujte, zda je síťový adaptér zapojen

do zásuvky, abyste předešli poškození robota.

09. Než vysavač GLORY spustíte, odstraňte z podlahy všechny
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předměty, které by se mohly poškodit, jako jsou skleněné předměty,
lampy, kabely, závěsy apod., které by se mohly zamotat do
bočního kartáčku a ucpat sací průchody.
10. Jakmile se nádoba na prach naplní, včas ji vyprázdněte.
11. Nepoužívejte vysavač GLORY k úklidu stavebního
odpadu.
12. Používejte tento produkt v teplotním rozmezí 0℃ - 40℃;
nepoužívejte jej v prostředí s vysokou teplotou.
13. Nezapomínejte, že vysavač GLORY se sám pohybuje v
prostoru, proto buďte opatrní při chůzi v oblasti, kde provádí úklid.
14. Pokud chcete vysavač GLORY zlikvidovat, je třeba nejdříve vyjmout
baterii. Při vyjímání baterie se ujistěte,
zda není vysavač GLORY připojen k síťovému napájení. Baterii prosím
bezpečně recyklujte pro ochranu životního prostředí.

Upozornění k baterii
Nebezpečí

01. Pro dobíjení baterie vždy používejte pouze napájecí adaptér, který

w

w
w

je k tomuto zařízení přiložen, abyste předešli úniku elektrolytu, přehřátí
nebo explozi.
02. Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být jednoduše
přístupná.
03. Baterii nezkratujte ani nevyjímejte; mohlo by dojít k úniku
elektrolytu, přehřátí nebo explozi.
04. Nepřepravujte ani neuchovávejte společně s náramky, sponkami
a jinými kovovým předměty; mohlo by dojít ke zkratu a následnému
úniku elektrolytu, přehřátí nebo explozi.
05. Baterii neohřívejte ani nepalte; mohlo by dojít k úniku
elektrolytu, přehřátí nebo explozi.
06. Pokud není zařízení delší dobu používáno, nabijte baterii
alespoň 1× za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě
může dojít k trvalému poškození baterie, které nemusí být uznáno
jako důvod k záruční opravě.

Upozornění

01. Pokud během nabíjení zjistíte, že se zařízení abnormálně
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přehřívá, ihned je přestaňte používat, abyste předešli úniku
elektrolytu, přehřátí nebo explozi.
02. Pokud vysavač nebudete dlouhou dobu používat, vyjměte baterii
a umístěte ji na chladné, suché místo, abyste prodloužili její životnost;
předejdete také úniku elektrolytu, přehřátí nebo explozi.
03. Zařízení se nesmí ponořit do vody nebo přijít do kontaktu s
jakoukoli kapalinou; jinak by mohlo dojít k úniku elektrolytu,
přehřátí nebo explozi.
04. V případě jakékoli výjimečné situace (např. změna barvy
nebo deformace) ihned přestaňte zařízení používat, abyste
předešli úniku elektrolytu, přehřátí nebo explozi.
05. Při recyklaci nebo likvidaci baterie vždy použijte pásku pro
izolování elektrody.
06. Dojde-li k úniku elektrolytu z baterie, otřete jej suchým hadříkem,
včas ji recyklujte nebo zlikvidujte.
07. Baterie určené k recyklaci vložte do nádob k tomu určených v
obci, hotelech, školách, velkých nákupních střediscích,
supermarketech apod. Případně může svoz nebezpečného odpadu
provádět odborná firma. Vyřazené baterie je nutné likvidovat v
souladu s místními zákony a předpisy.

Varování

w

w
w

01. Dojde-li k zasažení kůže nebo oblečení elektrolytem, ihned
omyjte zasažené místo čistou vodou, abyste předešli spálení kůže
atd.
02. Nepoužívejte nabíjecí baterii v jiných zařízeních. Tato baterie je
vhodná pouze pro vysavač GLORY.
03. Pokud dojde k deformaci a roztažení vnějšího krytu baterie nebo
k úniku elektrolytu, baterii nenabíjejte ani dále nepoužívejte, abyste
předešli nebezpečí.
04. S baterií neházejte ani ji nevystavujte silným nárazům; mohlo
by dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo explozi.
05. Nerozebírejte bateriový modul; mohlo by tím dojít k explozi
baterie a úniku elektrolytu, což by vedlo k požáru, explozi a dalším
nebezpečím.
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Jak vyjmout baterii
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1. Před vyhozením GLORY do odpadu nebo odevzdáním do
sběru elektroodpadu musí být baterie vyjmuta a vyhozena
do příslušného kontejneru nebo odevzdána do sběru baterií,
podle místních zákonů a předpisů.
2. Před vyjmutím baterie vypněte hlavní vypínač.
3. Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie pomocí
šroubováku.
4. Vyjměte kryt baterie.
5. Před vyjmutím baterie odpojte elektrické vodiče.
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Vlastnosti GLORY
Navigace laserem a gyroskopem
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GLORY se orientuje v prostoru pomocí laserové navigace. Ta
může výrazně snížit míru opakovaného vysávání stejných míst
nebo nevysávání určitých míst, zlepšit pokrytí a účinnost
vysávání.
Vizualizovaná pracovní mapa
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Uživatelé mohou vidět, jak GLORY plánuje trasu vysávání
prostřednictvím aplikace, které oblasti již byly vysáty, a které
jsou naplánované. Díky tomu je vysávání intuitivnější a
přehlednější.

OTA (Over the Air) aktualizace
Software GLORY lze aktualizovat pomocí technologie OTA,
kterou můžete najít v nastaveních aplikace. Uživatelé mohou
snadno získat nejnovější verzi softwaru.

w
w

Kompatibilita se sběračem prachu CRAFT-X
GLORY je kompatibilní se sběračem prachu specifikovaným
společností Mamibot - CRAFT-X (pokud ním je zakoupená verze
vybavena), který obsahuje jednorázovým sáčkem na prach s
objemem 2,8 l

w

Režim vícekanálového ovládání
GLORY lze ovládat pomocí aplikace, dálkového ovladače
nebo fyzického přepínače na horním tlačítku. GLORY lze sdílet
s vaší rodinou nebo přáteli prostřednictvím aplikace.

Nastavení zakázaných oblastí
Uživatelé mohou prostřednictvím aplikace nastavit oblasti, do
kterých nemá zajíždět, a tím zakázat GLORY vysávat konkrétní
oblasti.
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EXVAC890 GLORY

Velikost hlavní
jednotky

330 x 98 mm

Čistá hmotnost

3,3 Kg
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Model výrobku
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Specifikace

19 V / 1,0 A

Spotřeba energie

60 W

Typ baterie

Dobíjecí Li-Ion baterie

Kapacita baterie

5 200 mAh

Napětí baterie

14,4 V

Kapacita nádržky na
prach

600 ml / 500 ml (Verze se sběračem prachu)

Kapacita nádržky na
vodu

370 ml

Pracovní výdrž

62 až 215 minut

Doba nabíjení

300 až 360 minut

Ovládání

Aplikace, dálkové ovládání, pomocí
tlačítek na vysavači

w

w
w

Napájení

※ Data pocházejí z laboratoře společnosti Mamibot Manufacturing USA Inc.
Mohou se mírně lišit od údajů uživatelů, prosíme, řiďte se konkrétním produktem.
Pro neustálé zlepšování produktů si vyhrazujeme právo na jakékoli technické a
designové změny bez předchozího upozornění.
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Mamibot

Mamibot GLORY

Nabíjecí základna
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Co je v krabici

Dálkový ovládač
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(pouze u modelů bez Craft-X)

Napájecí adaptér

Náhradní vysoce
účinný filtr
(HEPA)

Nádržka na vodu

Náhradní pěnový
filtr

Upozornění:
Sběrač prachu je součástí pouze
některých balení EXVAC890
GLORY.

w

w
w

Boční kartáče
(4 ks)

Čisticí nástroj

Nabíjecí základna je součástí
pouze EXVAC890 GLORY bez
CRAFT-X.
Utěrka

Sběrač prachu
CRAFT-X
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Popis jednotlivých částí
Nárazník

WiFi indikátor

Tlačítko
automat.
Vysávání /
Stop tlačítko
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Tlačítko nabíjení
Lidar
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Mamibot

HORNÍ STRANA

Univerzální

Nabíjecí
kontakty

kolečko

Mamibot

Senzor proti
pádu

Vyrobeno v Číně, Navrženo v

USA Číslo mo delu: E XVAC890 EAN Kód: 6-970626-160591
Vstup adaptéru: 100240V~
50/ 60Hz
Výstup adaptéru: 19 V 1,0 A
Baterie: 14,4V 5200 mAh

K nabíjení použí vej te pouze origin ální n abíj ecí stanici E XVAC890 GLORY.

Výrobce: Mamibo t Manufac turing ( Shan ghai) Co., Ltd.
Adresa: North 21th ,No.1 Buil ding, LN1040 Caoyan g R d, Shan ghai , P.R.C.
www.m amibo t.c om

Boční kartáč
Kryt baterie

Boční kolečko

UV-C lampa

Rotační kartáč

Krytka kartáče

w
w

Kontakty pro sb. p.

Nádržka na prach

w

Sací port (pro
CRAFT-X)

Poznámka:
1. Pokud je EXVAC890 vybaven sběračem prachu CRAFT-X, bude na
nádržce na prach kontakt pro sběrač prachu a sací port.
2. UV-C lampa není standardní vybavení, vysavač je ní vybaven pouze u
specifické verze.

SPODNÍ STRANA
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Infračervený senzor
Tlačítko pro
uvolnění nádržky
na prach/nádržky
na vodu

Stejnosměrná
napájecí zásuvka
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Hlavní vypínač
(Zapnuto/Vypnu
to)

BOK

(Zapněte jej před
začátkem jakékoli
činnosti)

Hrubý filtr
(lze prát)

Vysoce účinný
filtr (HEPA)
(nelze prát)

w

w
w

Pěnový filtr
(lze prát)

Kryt nádržky
na prach
(nelze prát)

Poznámka:
Pokud je na nádržce na
prach snímač sběrače
prachu, nádržku na
prach nelze umývat.

Nádržka na prach
(nelze prát)

NÁDRŽKA NA
PRACH
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Těsnící víčko

Tlačítko pro
otevření
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Nádržka na vodu

Utěrka
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NÁDRŽKA
NA VODU

Indikátor stavu

Stejnosměrná
napájecí zásuvka

Nabíjecí kontakty

w
w

Nabíjecí/dokovací základna pro verzi bez sběrače prachu CRAFT-X

w

Síťová zásuvka

Indikátor stavu

Senzory sběrače prachu
(vestavěné)

Sací port
Nabíjecí
kontakty

Sběrač prachu
Pro verzi EXVAC890 Dust Collector CRAFT-X
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Dálkové ovládání
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Zapnutí/Vypnutí
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Obrazovka

Automat. čištění

Automat. nabíjení

Potvrzení

Směrové tlačítko

Turbo režim

Nastavení hodin

Bodové čištění

Nastavení plánu

w
w

• Před prvním použitím dálkového ovladače vložte dvě AAA
baterie. Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.

w

• GLORY nemusí zachytit pokyny z dálkového ovladače,
pokud je v blízkosti nabíjecí základny, fyzické nebo virtuální
stěny.
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Zapnutí/Vypnutí Stisknutím tlačítka zapnete / vypnete vysavač.
Tlačítko automatického čištění Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
do režimu automatického čištění.
Automatické nabíjení Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu
automatického nabíjení a na dálkovém ovládání se rozsvítí
obrazovka.
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Vpřed/+ Stisknutím tohoto tlačítka můžete pokračovat v pohybu
vpřed v pohotovostním režimu, uvolněním se vrátíte do
pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte počet v
režimu nastavení plánu,

Zpět/- Po stisknutí tohoto tlačítka se robot otočí o 180 stupňů.
Stisknutím tohoto tlačítka snížíte číslo v režimu nastavení plánu.
Šipka vlevo Stisknutím tohoto tlačítka se v pohotovostním režimu
budete nadále otáčet doleva, uvolněním se vrátíte do
pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte hodinu
v režimu nastavení plánu.
Šipka doprava Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu
pokračujete v otáčení doprava, uvolněním se vrátíte do
pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte minutu
v režimu nastavení plánu.
Potvrzení/Pauza Slouží k potvrzení v režimu nastavení plánu nebo
hodiny. Je to tlačítko Pauza nebo tlačítko Start. Toto tlačítko také
vysavač probudí, pokud je vypnutý pomocí dálkového ovladače.

w
w

Turbo režim Stisknutím tohoto tlačítka upravíte sací výkon v
jakémkoli pracovním režimu. Můžete zvolit normální sání a turbo
sání. Režim sání můžete upravit také prostřednictvím aplikace.

Nastavení hodin
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte hodiny a tlačítkem Potvrzení
opustíte nabídku.

w

Nastavení plánu Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte plán v
pohotovostním režimu, ikona začne blikat. Stisknutím tohoto
tlačítka nebo potvrzovacího tlačítka uložte data a opustíte menu.
Poté se ikona

bude vždy zobrazovat na obrazovce. Stisknutím
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tohoto tlačítka na 3 s zrušíte plán a ikona zmizí.

w

w
w
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Bodové čištění Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu
bodového čištění.
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Pracovní režimy
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Automatické čištění
Laser GLORY nejprve prozkoumá jednu část místnosti a poté
začne čistit detekovanou místnost „cikcak“ pohybem. Po
dokončení
čištění
detekované
oblasti
bude
GLORY
prozkoumávat další nové oblasti pro další plán, dokud nebude
dokončeno čištění celé místnosti. GLORY funguje v režimu
automatického čištění, když na GLORY stisknete tlačítko
Start/Stop, nebo tlačítko automatického čištění na dálkovém
ovladači nebo tlačítko Start v aplikaci.
Turbo režim
Stisknutím tlačítka v režimu automatického čištění přejdete
do režimu Turbo. Sací výkon můžete upravit taky
prostřednictvím aplikace, existují čtyři úrovně: Tichý,
Standard, Silný sání a MAX.

Režim vytírání
Po zapnutí režimu vytírání s nádržkou na vodu připojenou k
robotu se bude GLORY pohybovat jako v automatického
čištění. Existují tři úrovně rychlosti kapání vody: nízká, střední a
vysoká.

w
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Nastavení zakázaných oblastí
Slouží k nastavené oblast, do které nechcete, aby GLORY
vstoupil pomocí aplikace: Je podobná funkci virtuální zdi.
Bodové čištění
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu bodového čištění.

w

Pozice
Po stisku tlačítka „Position“ v aplikaci GLORY řekne „I am here“,
což je užitečné pro nalezení GLORY, pokud uvízl.
Upozornění – nalezení pozice funguje pouze pokud:
Hlavní vypínač GLORY je zapnutý. Zbývající
baterie GLORY je více než 5 %.
Hlas GLORY je zapnutý.

17

.m
am
ib
ot

.c
z

Pokračování z posledního místa
GLORY zajede do nabíjecí základny k dobití, když je kapacita
baterie nižší než 20 %. Jakmile stav nabíjení dosáhne 80 %, GLORY se
vrátí zpět na poslední místo, kde se dříve zastavil, aby pokračoval v
čištění.

Dobíjení

Přemístění
GLORY si při čištění vytvoří plán své trasy. Pokud GLORY
pozastavíte a přesunete na jiné místo a pak stiskněte tlačítko
Start/Stop, GLORY se přemístí.

Před
odstranění
m

Mamibot

Odstraně
no

Mamibot

w

w
w

Pokud je přemístění úspěšné, GLORY se ozve mluveným
hlasem a poté pokračuje v čištění a mapování. Pokud se
nezdaří, GLORY smaže všechny předchozí záznamy, vyměří si
novou oblast a znovu spustí čištění.

Při funkcích GLORY se prosím řiďte skutečnými produkty. Za účelem
vylepšení produktu si vyhrazujeme právo aktualizovat aplikaci nebo
produkty bez předchozího upozornění nebo závazku.
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Jak používat GLORY
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Upozornění před použitím

w

w
w

• Zajistěte, aby byl veškerý nábytek řádně uspořádán, aby
nedošlo k zaseknutí GLORY.

• Nastavte prosím zakázanou oblast nebo ploty u schodiště
nebo podobných oblastí. Senzory proti pádu mohou
fungovat méně efektivně, pokud fungují na tmavých
podlahách nebo jsou špinavé.
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• Nestůjte v úzkých prostorách, jako jsou prahy nebo uličky,
nebo to sníží míru pokrytí čištění.

w

w
w

• GLORY se může vyšplhat na předměty menší než 1,8 cm/0,70
palce. Pokud je to možné, podobné předměty odstraňte.

• Odstraňte prosím napájecí šňůry, dráty, hračky nebo
boty, do kterých by mohl GLORY na podlaze zamotat.
• Nečistěte koberec v režimu vytírání. Před čištěním koberec
srolujte, nebo nastavte místo, kde se nesmí pohybovat, aby
se nedostalo do oblastí koberců a nedošlo k zamotání
kartáčů.
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Spuštění/zastavení čištění

• Ujistěte se, že je hlavní vypínač na pravé straně GLORY zapnutý.
• Stisknutím tlačítka nebo tlačítka automatického čištění
na dálkovém ovladači nebo stisknutím potvrzovacího tlačítka
na dálkovém ovladači nebo tlačítka čištění v aplikaci
spustíte/zastavíte GLORY.
Pauza/pohotovostní režim

w
w

Funkce pozastavení má přepnout robota z provozního režimu
do zvoleného režimu. Robota lze pozastavit následujícími
operacemi:
1). Stisknutím tlačítka Start/Stop na GLORY.
2). Stisknutím potvrzovacího tlačítka na dálkovém ovladači.
Upozornění:
Poté, co je robot pozastaven, lze ho znovu uvést do provozu.

Spánek

w

Režim spánku znamená, že se robot zastaví a kontrolka zhasne.
Pokud není robot aktivní do 10 minut, robot se automaticky
přepne do režimu spánku. Do režimu spánku se dostane také
stisknutím tlačítka On/Off na dálkovém ovladači.
Poznámka:
Pokud je GLORY delší dobu mimo provoz, vypněte prosím
hlavní vypínač.
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Nabíjení GLORY
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• Odstraňte všechny předměty do vzdálenosti 1 m od levé a pravé
strany a 2 m od přední části nabíjecí základny / sběrače prachu.
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2
m

Jak umístit nabíjecí základnu nebo sběrač prachu?

• Před použitím nezapomeňte zapnout hlavní vypínač.
• GLORY se přepne do režimu spánku, pokud je pohotovostní doba delší než
10 minut.

w
w

Způsob nabíjení A

w

• Připojte originální adaptér k stejnosměrné napájecí zásuvce
GLORY, LED tlačítka Start/Stop bude svítit v bílé barvě, a uslyšíte
hlasové potvrzení nabíjení z GLORY.

Při nabíjení mějte hlavní vypínač zapnutý.
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Způsob nabíjení B:

Mamibot
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• Připojte adaptér k DC zásuvce nabíjecí základny, připojte
GLORY k nabíjecí základně tak, že nabíjecí kontakty zarovnáte s
nabíjecími kontakty na základně.
• Správně zapojte síťovou zásuvku, připevněte GLORY ke sběrači
prachu tak, že nabíjecí kontakty zarovnáte s nabíjecími kontakty
na základně.
• Pokud je správně připojený, LED na sběrači prachu bude
pomalu blikat v bílé barvě.
• LED na nabíjecí základně bude pomalu blikat zeleně, pokud
je vysavač správně připojen.

NEBO

GLORY s nabíjecí základnou GLORY se sběračem prachu

Automatické dobíjení

• GLORY začne automaticky vyhledávat nabíjecí základnu pro
dobíjení, když je baterie téměř vybitá nebo když dokončí úklid.
• Udržujte nabíjecí základnu připojenou k napájecímu systému,
jinak GLORY nebude moci nabíjecí základnu najít.

w
w

Pokyny k nabíjení

w

• GLORY lze nabíjet pouze originálním napájecím adaptérem a
nabíjecí základnou / sběračem prachu od společnosti Mamibot.
• GLORY nemusí být schopen rychle najít nabíjecí základnu na
poprvé, rychlost nalezení nabíjecí základny se zlepší po
několikanásobném opakování.
• Při prvním nabíjení nabíjejte GLORY po dobu 12 hodin. LED
indikátor na tlačítku Start/Stop a tlačítko automatického nabíjení
bude svítit v bílé barvě.
• Při prvním použití nechte GLORY kompletně vybít.
• Stisknutím tlačítka Automatické nabíjení na GLORY nebo na
dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka Recharge v aplikaci
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můžete dát GLORY pokyn najít nabíjecí základnu.
• Pokud bude robot delší dobu mimo provoz, vypněte hlavní
vypínač.
• Nabijte GLORY co nejdříve po vybití baterie.
• Baterie by měla být servisovaná pouze v autorizovaném servisu.
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Nastavení Wifi a připojení aplikace
Požadavky na nastavení WiFi
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Před nastavením WiFi se ujistěte, že GLORY a vaše síť WiFi splňují
následující požadavky.
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1. WiFi router, který používáte, využívá frekvenci 2,4 GHz nebo je
dvoupásmový. GLORY nepodporuje frekvenční pásmo 5 GHz.
2. Síť WiFi, kterou používáte, podporuje protokol 802.11b/g/n a protokol
IPv4.
3. Ujistěte se, že ve vašem SSID není žádný neplatný symbol, jinak
nebude síť WiFi rozpoznána.
4. K připojení nepoužívejte virtuální privátní síť (VPN).
5. Při zadávání se ujistěte, že je vaše heslo správné.
6. Ujistěte se, že je GLORY plně nabitý nebo v dokovací stanici a že
je zapnutý hlavní vypínač na boku GLORY.
7. Ujistěte se, že uslyšíte hlasové potvrzení připojení, a kontrolka
stavu WiFi pomalu bliká v bílé barvě.
8. Ujistěte se, že vaše GLORY, router a telefon jsou co nejblíže.

Připojení aplikace

w

w
w

1. Stažení aplikace
Naskenujte níže uvedený QR kód (obr.2) aplikace Smart Mamibot
(obr. 1) nebo si stáhněte aplikaci „Smart Mamibot“ z App Store
(zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android).

Obr. 1

Obr. 2

Smart Mamibot

iOS Google Play

2. Přihlaste se/zaregistrujte Smart Mamibot ID.
Spusťte aplikaci, přihlaste se pomocí svého Smart Mamibot ID,
nebo si podle pokynů vytvořte nové ID uživatele podle obr. 3 až
obr. 7, poté se přihlaste a vstupte do rozhraní aplikace.
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3. Připojte GLORY k aplikaci.
Klepněte na „ ” nebo „Add Device“a vstupte do rozhraní jako na
obr.8, abyste přidali GLORY do svého Smart Mamibot ID: klikněte na
„smart home appliances“, poté klikněte na „Robot Vacuum (Wi-Fi)“
jako na obr.9, poté vstupte do rozhraní připojení (obr. 10).

Obr. 4

Obr. 5

w

w
w

Obr. 3

Obr. 6

Obr. 7

26

Obr. 8
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Chcete-li použít 2,4 GHz k připojení WiFi podle obr. 10, zadejte
heslo pro WiFi nebo osobní hotspot. Pak vstupte do rozhraní na
obr. 11, vyberte „AP Mode“ a stiskněte tlačítko Start na robotu
po dobu 3 sekund, dokud Ikona WIFI nezačne pomalu blikat.
Poté přejděte k dalšímu kroku podle obr. 12.

※ Rozhraní se může mírně lišit od konečného produktu, řiďte se

w
w
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skutečným produktem. Za účelem vylepšení produktu si vyhrazujeme
právo aktualizovat aplikaci nebo produkty bez předchozího upozornění
nebo závazku.

Obr. 10

w

Obr. 9
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Obr
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Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

Připojte se k hotspotu „SmartLife XXXX“, poté se vraťte zpět do
rozhraní pro připojení aplikace podle obr. 13 a obr. 14, po dokončení
připojení klepněte na hlavní rozhraní „Mamibot EXVAC890“ jako na
obr. 16 a poté přejděte na obr. 17.

w

w
w

3. Ovládejte GLORY pomocí aplikace.
A). Na rozhraní mohou uživatelé kontrolovat pracovní stav, mapu
čištění, dobu čištění, oblast vysávání nebo vytírání, elektřinu.
Uživatelé mohou také robot ovládat pomocí aplikace, jakmile je
čištění dokončeno: Inteligentní vysávání, bodové vysávání, vysávání
zvolené místnosti, čištění zóny, nabíjení, zakázané oblasti,
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w
w

Obr. 15

Obr. 18

Obr. 16

Obr. 19

Obr. 17

Obr. 20

w

Úpravy místnosti, nastavení jako na obr. 17, obr. 18.
B). Kliknutím na Room Edit můžete místnosti sloučit nebo rozdělit,
pojmenovat, nebo si je upravit podle obr. 19. Kliknutím na
Forbiden Edit, můžete nastavit zakázané zóny nebo virtuální znid
jako je vidno na obr. 20. Robota můžete ovládat také kliknutím
na další tlačítka na rozhraní.
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C). Klikněte na tlačítko „Setting“ a vstupte do rozhraní na obr. 22
Tu si můžete přizpůsobit více věcí podle zvyklostí používání a
seznámit se s dalšími informacemi o GLORY.
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23.

Obr. 21 Obr.22

D). Klikněte na „ ” a vstupte do rozhraní na obr. 23, Tu se
můžete seznámit s průvodci připojením GLORY k aplikacím
třetích stran, jako je Alexa, Google Home atd., s návodem k
vytvoření skupiny, kontrole sítě zařízení nebo aktualizaci firmwaru
robota nebo odebrání zařízení.
*Návody nebo rozhraní se může nepravidelně vylepšovat bez předchozího

w

w
w

upozornění nebo závazku. Robota připojte nebo ovládejte podle
konečné verze.
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Jak nastavit hodiny a plán
Jak nastavit hodiny
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w
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• Místní čas nastavíte stisknutím tlačítka Clock Setting na
dálkovém ovládání.
• Hodiny a minuty nastavíte levým resp. pravým tlačítkem,
potvrdíte je tlačítkem Confirmation.
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Jak nastavit plán

• Stisknutím tlačítka Schedule Setting nastavíte plán, stisknutím
levého nebo pravého tlačítka nastavíte GLORY určený čas
čištění. (GLORY zahájí úklid v 8:30 automaticky každý den,
pokud je čas úklidu naplánovaný na 8:30 a robot je
pohotovostním režimu)
• Čas úklidu můžete také nastavit v aplikaci.

※ Pozor

w

w
w

• Ponechte prosím hlavní vypínač zapnutý, aby GLORY mohl
provádět úklid v naplánovaném čase.
• Ujistěte se, že je kapacita baterie vyšší než 20%, pokud je
kapacita baterie nižší než 20%, GLORY se dobije.
• Plán nastavený pomocí dálkového ovladače se
automaticky zruší po vypnutí hlavního vypínače. Plán
nastavený v aplikaci je možné zrušit pouze prostřednictvím
aplikace.
• Plán nastavený na dálkovém ovládání lze také zrušit
stisknutím tlačítka Schedule Setting na 3 sekundy.
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Jak používat nádržku na vodu
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• Upevněte mop z mikrovlákna na dno nádržky na vodu.

• Sejměte těsnicí víčko z nádržky na vodu, naplňte ji čistou
vodou a poté ji zakryjte.

w

w
w

• Uvolněte tlačítko na nádržce na prach a vyjměte jej,
uvolněte tlačítko na nádržce na vodu a upevněte jej na
GLORY.
• Vytírání podlahy pomocí aplikace nebo dálkového ovládání.

※ Pozor
• Nevkladejte nádržku na vodu do GLORY když se nabíjí.
• Do nádržky na vodu nepřidávejte špinavou vodu nebo
korozní/hořlavou kapalinu.
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Čištění a údržba
Čistění bočních kartáčů
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• Boční kartáče se mohou po určité době ohnout nebo
poškodit. Sejměte boční kartáče a vyčistěte je čisticím
nástrojem nebo hadříkem nebo je nahraďte novými bočními
kartáči.
• Ujistěte se, že označení stran L a R na kartáčích odpovídají L a
R stranám na GLORY.
• V případě deformace lze boční kartáče přetvarovat pod
horkou vodou. (Dávejte na sebe pozor, abyste se neopařili
horkou vodou).

Čištění nádržky na prach

w
w

• Stisknutím uvolňovacího tlačítka nádržky na prach vysuňte nádržku
na prach ven.

w

• Otevřete a vyprázdněte nádržku na prach
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• Vyjměte hrubý filtr zatažením za háčky na hrubém filtru.
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Hrubý filtr

• Vyjměte pěnový filtr a HEPA filtr z nádržky na prach (a).
• HEPA filtr čistěte pouze čisticími nástroji, nemyjte HEPA vodou
(b).
• Vyčistěte nádržku na prach, hrubý filtr a pěnový filtr čisticími nástroji.

(
c
)

(b)

w
w

(a)

w

• Vysušte nádržku na prach, hrubý filtr a pěnový filtr.
Nevystavujte filtry slunci (d).
• Vložte pěnový filtr, hrubý filtr a HEPA filtr zpět do nádržky na
prach. Vložte nádržku na prach zpět do hlavní jednotky (e, f).

d)

(e)
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(f)

Čistění nádržky na vodu
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• Vytáhněte nádržku na vodu z GLORY a pak uvolněte blokovací
tlačítko.
• Vyjměte mop z nádržky na vodu, omyjte jej čistou vodou a
poté osušte (g, h).
• Nalijte zbytek vody do nádržky na vodu a vyčistěte ji
měkkým hadříkem (j, k).

(h)

(g)

(j)

w

w
w

(k)
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Čistění rotačního kartáče
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• Uvolněte kryt kartáče a vytáhněte rolovací kartáč (1).
• Rotační kartáč vyčistěte čisticími nástroji (2).

(1)

(2)

Čistění ostatních dílů

• Vyčistěte snímače proti pádu měkkým hadříkem.
• Očistěte nárazník a infračervené snímače měkkým hadříkem.
• Očistěte nabíjecí kontakty na GLORY a na nabíjecí základně
měkkým hadříkem.
• Vytáhněte univerzální kolečko a očistěte vlasy nebo
nečistoty zabalené nebo zapletené do kolečka a poté je po
dokončení čištění znovu nainstalujte.

w

w
w

Nárazník/Infračerve
né senzory
Kolečko

Nabíjecí kontakty

Senzor proti pádu (3 sady)
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Doporučená frekvence čištění/výměny
Sou
část

Doporučená frekvence čištění/výměny
Čištění každý měsíc; Výměna každých 3-6 měsíců.

Rotační kartáč

Čištění každý měsíc; Výměna každých 3-6 měsíců.

Nádržka na prach

Čištění po každém použití.

Čištění každé 2-3 použití; Výměna každých 3-6
měsíců.
Čištění každé 2-3 použití; Výměna každých 3-6
měsíců.
Čištění každé 2-3 použití; Výměna každých 3-6 měsíců.
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HEPA
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Boční kartáče

Hrubý filtr

Pěnový filtr
Utěrka

Čištění po každém použití; Náhrada každých 6-12
měsíců.

Univerzální kolečko

Čištění každý měsíc

Infračervené senzory Čištění každý měsíc
Nárazník

Čištění každý měsíc

Nabíjecí kontakty

Čištění každý měsíc

w
w

Senzor sběrače
prachu
UV-C lampa
Sací port

Čištění každý měsíc

Čištění po každém použití
Čištění každý měsíc

w

Poznámka:
Výše uvedená frekvence je pouze pro vaši referenci. Frekvence
skutečného čištění/výměny by měla záviset na vaší přesné frekvenci
používání.
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Odstraňování problémů
Problém

• Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen k napájecímu
zdroji a nabíjecí dokovací stanici a zda se rozsvítí indikátor.
• Očistěte nabíjecí kontakty na nabíjecí základně a GLORY
suchým a měkkým hadříkem a poté znovu nabijte.
• Nabijte GLORY přímo pomocí adaptéru.
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GLORY nelze nabít

Řešení
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• Ujistěte se, že je hlavní vypínač zapnutý.
• Ujistěte se, že je GLORY plně nabitý.
• Zkontrolujte, zda není dálkový ovladač vybitý, nebo v něm
vyměňte baterie za nové baterii AAA.
• Zkontrolujte, zda je signál vašeho dálkového ovladače v
dosahu GLORY (5 m).
• Ovládání GLORY pomocí aplikace. GLORY není možné
ovládat dálkovým ovladačem, pokud zůstává v nabíjecí
stanici.

GLORY nelze
aktivovat.

Dálkový ovladač
nefunguje.

GLORY nefunguje
podle plánu.

w
w

GLORY se vrací k
dobití před
dokončením čištění.

GLORY při práci
ustupte.

w

Sací výkon je slabší
než dříve.

• Vyměňte novou baterii AAA.
• Ujistěte se, že je dálkový ovladač v dosahu GLORY (5 m).
• Ujistěte se, že je hlavní vypínač zapnutý.
• Ujistěte se, že je hlavní vypínač zapnutý.
• Naplánovaný čas bude zrušen, pokud bude restartován.
Nastavte čas plánu pomocí aplikace.
• Ujistěte se, že je GLORY plně nabitý.
• Ujistěte se, že GLORY není někde zaseknutý.
• GLORY se vrátí k dobití, pokud je kapacita baterie nižší než
20 %, ujistěte se, že je GLORY plně nabitý.
• Restartujte GLORY vypnutím a znovu zapnutím hlavního
vypínače.

• Vyhněte se používání GLORY na tmavé podlaze nebo za
přímého slunečního záření.
• Vyčistěte infračervené senzory a nárazník měkkým
hadříkem.
• Vyčistěte a vyprázdněte nádobku na prach.
• Vyčistěte hrubý filtr, pěnový filtr a HEPA filtr a také je udržujte
v suchu.
• Vyčistěte rotační kartáč.
• Vyčistěte sací otvor.
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GLORY se nemůže
připojit k WiFi síti.

• Síť 5 Mhz routerů není pro GLORY k dispozici. Zkontrolujte,
zda síť routeru podporuje 2,4 GHz.
• Router, GLORY a telefon udržujte blíže k sobě, pokračujte v
připojení podle příruček a pokynů v aplikaci.

• Odstraňte z podlahy předměty, jako jsou kabely nebo boty.
• Vyčistěte infračervené senzory a nárazník měkkým
hadříkem.
• Kola udržujte suchá, dráha GLORY bude abnormální,
pokud jsou kola mokrá.
• Aktualizujte firmware na nejnovější verzi pomocí nastavení
aplikace.
• Restartujte GLORY vypnutím a znovu zapnutím hlavního
vypínače.
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Pracovní cesta a
mapa GLORY je
neobvyklá.

Řešení

.c
z

Problémy

GLORY se nemůže
připojit k Alexa
nebo Google
Home.

• Ujistěte se, že máte nainstalovanou aplikaci Alexa nebo
Google Home.
• Ujistěte se, že jste se řídili průvodcem připojení v
aplikaci.

GLORY poskakuje
nahoru a dolů.

• Zkontrolujte, zda nejsou levý a pravý kartáč nainstalovány
obráceně, pokud ano, nainstalujte je správně.
• Zkontrolujte napájení baterie.
• Ujistěte se, že režim čištění není v bodovém čištění. GLORY
bude fungovat pouze 30 sekund v režimu bodového čištění.
• Zkontrolujte pracovní podmínky a ujistěte se, že GLORY
není zaseklý na překážkách.
• Restartujte GLORY vypnutím/zapnutím hlavního vypínače.

w
w

GLORY náhle přestal
fungovat.

w

Upozornění:
Všechny uvedené ochranné známky: Alexa, Google Home, Google
Play, Apple, App Store a jiné ochranné známky patří jejich vlastníkům v
odpovídajících zemích nebo oblastech.
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Anatomie GLORY
Převodovka bočních
kartáčů

.c
z

Horní skleněný kryt
Lidar

Pohon bočních kartáčů

Vrchní kryt
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Sací motor
Kolečko

Boční kartáčky

Spodní kryt

Pohon kartáče

Nádoba na prach

Li-ion Baterie

w
w

Kryt baterie

Nádržka na vodu

Upozornění:

w

GLORY je určen pouze pro úklid vnitřních prostor. Dobře
pracuje na tvrdé podlaze, dřevěné podlaze, mramorové
podlaze nebo na koberci s krátkým vlasem. Robot GLORY
pravidelně čistěte.
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Další informace
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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
stanoveno 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. Více
informací
ohledně
záruky
naleznete
na
www.elem6.com/warranty.

w

w
w

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou
odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo
nesprávným užíváním produktu.
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Názvy a obsah nebezpečných látek
Obsah nebezpečných látek

Komponent

Elektronické
komponenty

Gumové
komponenty

PCB

Kabely

Kovové
díly

Adaptér

Kadmium (Cd)

O

O

O

O

O

O

O

Olovo (Pb)

O

O

O

X

O

O

O

Rtuť (Hg)

O

O

O

O

O

O

O

Šestimocný chrom
(CrVI)

O

O

O

O

O

O

O

Polybromované
bifenyly (PBB)

O

O

O

O

O

O

O

Polybromované
difenylethery
(PBDE)

O

O

O

O

O

O

O

Bis(2ethylhexyl)ftalát
(DEHP)

O

O

O

O

O

O

O

Butylbenzylftal
át (BBP)

O

O

O

O

O

O

O

Dibutylftalát
(DBP)

O

O

O

O

O

O

O

Diisobutylftalát
(DIBP)

O

O

O

O

O

O

O
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Plastový
kryt

Doba ochrany komponentů z hlediska ochrany životního prostředí je 10 let.
Čas je platný za podmínek použití tohoto manuálu.

w
w

O: Udává, že obsah nebezpečných látek ve všech homogenních
materiálech součástek je v souladu se směrnicí Rady RoHS 2 (EU) 2015/863 a
2017/2102 (EU), kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU.

w

X Udává, že obsah nebezpečných látek ve všech homogenních
materiálech součástek je osvobozenou položkou podle směrnice Rady
RoHS 2 (EU) 2015/863 a 2017/2102 (EU), kterou se mění příloha II směrnice
2011/65/EU.
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Recyklace vysavače GLORY
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Symbol na produktu nebo na jeho obalu uvádí, že tento
produkt nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Je třeba jej odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci
elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu
pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto produktu získáte od svého místního úřadu,
vašeho poskytovatele služeb likvidace domácího odpadu
nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Produkt splňuje všechny požadavky směrnic EU platné pro
konkrétní produkt.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a
technických specifikacích bez předchozího oznámení.

Výrobce:

w
w

Mamibot Manufacturing (Shanghai)
Co.,Ltd.
21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd,
Shanghai, 200063. P.R.C.
Dovozce a distributor:

w

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00
Praha 6
www.mamibot.cz
Tiskové chyby a změny v manuálu a bezpečnostních pokynech
jsou vyhrazeny.
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