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Poznámky:

z

Nabíjení

1. P
 řipojte konektor síťové nabíječky do zásuvky pro nabíjení, druhý konektor
připojte do síťové zásuvky.
2. V průběhu nabíjení indikátory stavu nabíjení akumulátoru blikají.
3. Pokud je zařízení plně nabito, rozsvítí se všechny tři indikátory.
4. Plně nabití zařízení trvá přibližně 2,5 hodiny.
5. Mějte na paměti, že po skončení nabíjení je potřebné odpojit síťovou nabíječku z elektrické sítě a zařízení.

Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
Pro nabíjení zařízení používejte pouze originální síťovou nabíječku, která je součástí balení.
Pokud svítí pouze jeden indikátor stavu nabití akumulátoru, je potřebné zařízení nabít.
Akumulátor je odpojitelný. Používejte pouze akumulátor, který je součástí balení. Použití jiného akumulátoru
může zařízení poškodit.

Obsluha

1. V
 yberte příslušný mikrovláknový kotouč. Růžový kotouč je určen na čistění, modrý kotouč je určen na voskování.
2. Mikrovláknové kotouče připevněte k rotačním kotoučům. Nepoužívejte současně oba typy mikrovláknových
kotoučů.
3. Otevřete gumový uzávěr zásobníku na vodu a pomocí odměrky naplňte zásobník čistou vodou/čistícím prostředkem (čistění), nebo olejem pro voskování (voskování).
4. Pomocí aretačního kolíku nastavte správnou délku teleskopické trubice.
5. Stiskněte tlačítko napájení – LED světlo se zapne.
6. Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zapnutí rotačních kotoučů.
7. Stisknutím tlačítka ostřikovače nanášejte vodu/čistící prostředek/olej na voskování podlahy. Při každém
stisknutí tlačítka Start/stop a ostřikovače, by měl indikátor jedenkrát bliknout červeně.
8. Začněte zařízení používat.
9. Zařízení přejde do pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti. Pro opětovné spuštění zařízení stiskněte tlačítko napájení.
10. Pro ukončení používání zařízení stiskněte tlačítko Start/stop, čímž se rotační hlavice zastaví.
11. Stiskněte tlačítko napájení – LED světlo se vypne.
12. Vyčistěte a uložte zařízení podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a skladování“.

Čištění a skladování

Multifunkční
elektrický mop 3v1

Zařízení čistěte pomocí měkkého, jemného navlhčeného hadříku.
Na čištění zařízení nepoužívejte čistící prostředky ani chemikálie.
Mikrovláknové kotouče můžete prát v pračce.
Aretační tlačítko regulace délky teleskopické tyče přesuňte a držte nahoře, abyste trubici složili.
Nohou přidržte základnu zařízení a zatlačte rameno dopředu, dokud nezapadne do svislé polohy (budete cítit
charakteristické cvaknutí).
• Dbejte na to, abyste zařízení ze svislé polohy uvolnili před jeho dalším použitím.
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Prohlášení o shodě
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Mamibot Mopa580

Distributor

w

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Mamibot je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU; 2014/30/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/

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

Výrobce
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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
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Pro manipulaci s elektrickými spotřebiči dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně těch uvedených
níže, aby nedošlo k poškození přístroje nebo zranění:
• Pečlivě si přečtěte přiložený manuál a následujte pokyny níže. Manuál si ponechte pro případné pozdější
použití.
• Před připojením produktu do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí zásuvky.
• Produkt je určen pouze pro použití v domácnosti.
• Produkt je potřebné čistit a skladovat podle instrukcí obsažených níže v kapitole „Čistění a skladování“.
• Produkt vždy vypněte nebo odpojte ze zásuvky pokud:
Nefunguje správně
Vydává nezvyklé zvuky
Před demontáží přístroje
Před čištěním
Pokud jej nepoužíváte

.m

• Pro odpojení spotřebiče od napájení uchopte a tahejte za el. zástrčku, nikdy ne za kabel přístroje.
• Spotřebič nesmí obsluhovat děti do věku 8 let a osoby se sníženým fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, stejně tak jako osoby, které nemají vědomosti a zkušenosti potřebné k obsluze přístroje. Výjimka je, pokud bude zajištěn dohled a poučení týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a obeznámí se s možnými riziky. Je potřebné poučit děti, že spotřebič není hračka. Děti by neměly vykonávat čištění
a údržbu bez dozoru.
• Produkt uchovávejte z dosahu dětí.
• Pro nabíjení spotřebiče používejte výhradně originální síťovou nabíječku, která je součástí balení.
• Zařízení a napájecí kabel udržujte dál od zdrojů tepla, vody, vlhkosti, ostrých hran a dalších faktorů, které by
mohly způsobit jeho poškození.
• Ujistěte se, že se kabel přístroje nedotýká žádných horkých nebo ostrých předmětů.
• Produkt používejte pouze pro účely uvedené v tomto manuálu.
• Přístroj neponořujte do vody ani žádných jiných tekutých prostředků, nesahejte na přístroj mokrýma rukama.
• Je zakázané přístroj používat, pokud je napájecí kabel poškozený, nebo pokud zařízení nefunguje správně.
• Je zakázano vlastnoručně provádět opravy zařízení a demontovat jej. Opravy přístroje mohou provádět pouze
oprávněné osoby a kvalifikovaný personál.
• Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Důležité!
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• Z
 ařízení je určeno na čištění tvrdých podlah, jako jsou dlažba, mramor nebo dřevo. Přístroj nepoužívejte na
jiné povrchy, stěny ani okna!
• Teplota motoru přístroje se při nepřetržitém používání zvyšuje. Pokud se aktivuje ochrana proti přehřátí, zařízení se automaticky vypne. Zapněte jej až po vychladnutí.
• Abyste předešli přehřátí přístroje, nepoužívejte jej déle než 20 minut. Před dalším používáním ho nechte
několik minut vychladnout.
• Zařízení nepoužívejte, pokud nejsou čistící mikrovláknové kotouče připevněné na rotačních kotoučích, protože by mohlo dojít k poškození povrchu podlahy.
• Pokud je zařízení zapnuté, nedotýkejte se rotačních kotoučů.
• Do zásobníku nalévejte pouze čistou vodu, čistící prostředek, nebo olej na voskování. Zásobník nenaplňujte
žádnými jinými tekutinami!
• Zásobník na vodu nepřeplňujte!
• Nepoužívejte zařízení, pokud je zásobník na vodu prázdný!
• Používejte přiměřené množství přípravku na voskování. 80ml leštidla plně postačí na cca 100 m2.

Rukojeť

2

Tlačítko ostřikovače

3

Indikátor

4

Tlačítko Start/Stop

5

Prostor pro baterie

6

Aretační kolík rukojeti

7

Aretační tlačítko
(délky teleskopické tyče)

8

Aretační kolík teleskopické trubice

9

Otvor zásobníku na vodu

10

Rotační kotouče

11

Ostřikovač

12

LED světlo

13

Tlačítko napájení

14

Zásuvka nabíjení

15

Indikátory stavu nabití akumulátoru

16

Akumulátor

17

Aretační tlačítko akumulátoru
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Bezpečnostní pokyny

––
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1

Montáž/demontáž
Horní část teleskopické trubice

1. U
 místěte rukojeť na horní část teleskopické trubice a zatlačte ji tak, aby se aretační kolík nacházel v otvoru. Uslyšíte charakteristické cvaknutí.
2. Pokud chcete rukojeť od teleskopické tyče odpojit, hluboko zatlačte a podržte
aretační kolík a současně rukojeť tahejte směrem nahoru.

Dolní část teleskopické trubice

1. D
 olní část teleskopické trubice umístěte na základnu spotřebiče a zatlačte ji tak,
aby se aretační kolík nacházel v otvoru. Uslyšíte charakteristické cvaknutí.
2. Pokud chcete teleskopickou trubici odpojit od základny spotřebiče, hluboko zatlačte a podržte aretační kolík a současně tahejte trubici směrem nahoru.

Instalace baterií

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Umístěte 2 ks AAA baterií podle vyznačené polarity.
3. Zavřete kryt otvoru pro baterie.

