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ROBOTICKÝ VYSAVAČ

w

w

w

.m

am

PETVAC 300 CRYSTAL

Děkujeme, že jste si zakoupili náš robotický vysavač.
Tento návod k použití mějte při ruce a pečlivě a důkladně si jej pročtěte předtím, než zařízení použijete.

Děkujeme, že jste si zakoupili robotický vysavač
Mamibot. Před použitím si důkladně přečtěte tento
návod k použití.
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Pro svoji bezpečnost se při provozování přístroje řiďte tímto návodem.
Model Mamibot PETVAC300 existuje ve variantě s wi-fi a bez wi-fi.

Pokud je váš robot ve variantě s wi-fi, přečtěte si Rychlého průvodce používáním aplikace
na následující straně. Pokud je váš robot ve variantě bez wi-fi, oddíl Rychlý průvodce
používáním aplikace přeskočte.
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*** Předtím než začnete s připojováním aplikace, ujistěte se, že váš robot, router a telefon
jsou blízko u sebe.

Navrhovaná vzdálenost: méně než 4 m

Mamibot ®

Rychlý průvodce používáním aplikace
Pouze pro variantu PETVAC300 s wi-fi

Důležité: Před připojením k wi-fi robota zapněte, podržte stisknuté tlačítko AUTO
na robotovi
po dobu 3 vteřin, dokud se neozve pípnutí a obrazovka nezabliká. Váš robot je zapnutý.
1. Stažení a příprava aplikace
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V Appstore nebo Google Play vyhledejte „smart mamibot“ a aplikaci si stáhněte [ obr. 1].
Po stažení si aplikaci „Mamibot“ otevřete ve svém mobilním telefonu [ obr. 2]; vytvořte si účet zadáním e-mailové
adresy nebo telefonního čísla [obr. 3]; zadejte správný ověřovací kód a nastavte si heslo pro APP ID; začněte
přidávat zařízení [obr. 4]

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Klepněte na ALL v pravém horním rohu [obr. 5] a najděte svůj robotický vysavač [obr. 6]; potvrďte, že je robot zapnutý a
přidejte zařízení [obr. 7];
zvolte síť a zadejte správné heslo na wi-fi [obr. 8];

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

ib
ot
.c
z

Začněte propojovat svého robota s aplikací a počkejte po dobu 20 vteřin [obr. 9], dokud není potvrzeno úspěšné
připojení [obr. 10], a zařízení spusťte. Přejmenujte zařízení, např. na Mamibot300 [obr. 11]; začněte používat aplikaci
pro ovládání svého robota [obr. 12];

Obr. 10

Obr. 11

2. Provoz aplikace

Obr. 12
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Můžete zvolit AUTO (automatické/klikaté čištění), SPOT (bodové čištění), EDGE (čištění rohů), DOCK
(automatické nabíjení); Klepněte do pravého horního rohu stránky [obr. 13] pro kontrolu stavu produktu,
sdílení s rodinnými příslušníky [obr. 15], Zvolte nastavení pro nastavení plánu úklidu [obr. 16][obr. 17].
Zvolte manuální provoz nebo režim mopování podle [obr. 14];
PETVAC300 má systém mapování, který zobrazí dráhy čištění [obr. 18]

Probudit / Uspat
Spustit / Zastavit

Á

Obr. 13

Nastavení

Automatické nabíjení
Automatický úklid

Obr. 14

Zprávy

Manuální provoz
Čištění do spirály

Mokré mopování

Obr. 16

3. Resetování wi-fi
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Obr. 15

Obr. 17

Obr. 18

Změňte připojení ze stávajícího zařízení wi-fi na nové zařízení wi-fi, držte stisknuté tlačítko AUTO @ po dobu 3 vteřin
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Pro stažení aplikace
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pro resetování wi-fi. Robot zapípá; následně připojte svého robota k novému zařízení wi-fi.
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1. Bezpečnostní pokyny pro Mamibot PetVac300
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1.
Před použitím odstraňte předměty na podlaze (odstraňte všechny křehké předměty a napájecí
kabely, oblečení, papíry, volné položené kabely a dále zvedněte záclony a závěsy ze země, abyste
zabránili možným nehodám). Ujistěte se, že rohy koberce nejsou zvednuté. Ubrusy nebo záclony by
se neměly dotýkat země.
2.
Robota Mamibot mohou používat pouze děti starší 8 let. ● Pokud jde o osoby s omezenými
tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, je
třeba, aby spotřebič používaly pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a souvisejících rizicích. Děti by si se spotřebičem nikdy neměly hrát. Čištění a
údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
3.
Pokud jsou na pracovní ploše robota schody, je možné na svrchní schod umístit uzavřenou virtuální
zeď. Minimální vzdálenost k okraji schodu by měla být přibližně 6 palců (15 cm) na tvrdé podlaze nebo
tenkém koberci. Na silném koberci by minimální vzdálenost k okraji schodu měla být přibližně 6 palců (15
cm). Jedná se o mimořádné bezpečnostní opatření, aby robot nespadl ze schodů.
4. Používejte pouze doporučené originální náhradní díly.
5. Tento spotřebič by měl být používán pouze pro domácí čištění v souladu s tímto návodem k použití.
6.
Používejte pouze originální nabíječku dodávanou se spotřebičem. Přesvědčte se, že přívodní
napětí je stejné jako napětí uvedené na nabíječce. Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě přesahující 40 °C
nebo nižší než 0 °C. Zapojte nabíječku dodanou s tímto spotřebičem do vhodné zásuvky.
8. Před použitím se ujistěte, že nádoba na prach a filtrační tkanina jsou řádně nainstalovány.
9. Nepostřikujte nebo neaplikujte hořlavé kapaliny, čisticí kapaliny, aerosoly nebo jejich páry.
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10. Používejte tento produkt v teplotním rozmezí od 0 °C do 40 °C.
11. Nepřibližujte vlasy, oblečení, prsty nebo jiné části těla k hlavnímu kartáčku nebo bočním kartáčkům.
12. Nepoužívejte tento přístroj v místnosti s malým dítětem.
13. Nepoužívejte tento přístroj na vlhké nebo mokré podlaze.
14. Dbejte na to, aby tento produkt nevysál cigaretové nedopalky, zapalovače, zápalky nebo jiné
hořlaviny, které mohou způsobit požár.
15. Před použitím vyčistěte nádobu na prach a sací port. U sacího portu často odstraňujte prach, vlasy
nebo bavlněná vlákna
. Neblokujte vstup do nádoby na prach.
16. Příliš neohýbejte ani nestlačujte ohebný napájecí kabel těžkými nebo ostrými předměty. Dbejte
na to, aby robot při čištění nepřejel přes napájecí šňůru a aby ji nezamotal. Chraňte napájecí kabel
před zdroji tepla.
17. Produkt mohou rozebírat pouze autorizovaní technici. Uživatelé produkt nesmí rozebírat ani
opravovat.
18. Nepoužívejte poškozenou nabíjecí dokovací stanici.
19. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo adaptér. Nepoužívejte robota, pokud je rozbitý. Aby
nedošlo k poranění, vyhledejte poprodejní servis.
20. Před čištěním nebo údržbou přístroje vypněte vypínač.
21. Nepokládejte produkt tam, kde by mohl snadno spadnout (stůl, židle atd.).
22. Před nabíjením zkontrolujte adaptér a výstup, zda jsou řádně propojeny.
23. V případě extrémního užívání nebo teploty může dojít k úniku kapaliny z článků baterie.
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1. Bezpečnostní pokyny pro Mamibot PetVac300
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V případě kontaktu kapaliny s pokožkou ji rychle opláchněte vodou. V případě kontaktu kapaliny s
očima je okamžitě začněte vyplachovat čistou vodou po dobu minimálně 10 minut. Vyhledejte
lékařskou pomoc.
24. Vyjmutí baterií po uplynutí životnosti. Pokud chcete zařízení zlikvidovat, je třeba nejprve vyjmout
baterie. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od přívodu napětí.
25. Během přenášení produktu nebo v případě, že ho dlouho nepotřebujete použít, jej vypněte.
26. Při nabíjení je normální, že se nabíječka zahřeje.
27. Při používání zařízení se důsledně řiďte tímto návodem k použití. Nepřejímáme odpovědnost za
ztráty nebo škody způsobené nesprávným užíváním.
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NABÍJENÍ. Nabíjejte přístroj, když jej nepoužíváte, VODA, CHEMIKÁLIE A JINÉ
aby byl Mamibot PetVac300 vždy připraven, jakmile KAPALINY. Nenechte robota uklízet mokré
ho budete potřebovat.
nečistoty. Nekoupejte ani jinak neponořujte
robota do vody. Nepoužívejte ani agresivní
chemikálie nebo jakékoliv látky, které na něm
mohou vytvořit trvalé skvrny. Robota je možné
čistit vlhkým hadříkem.

VISÍCÍ KABELY A
UBRUSY. Aby mohl robot zůstat doma sám, dbejte na
to, aby se vysavač nedostal k visícím elektrickým
kabelům, ubrusům nebo
jiným podobným předmětům.

ČIŠTĚNÍ. Vzhledem k tomu, že se váš robot celý
den pohybuje ve špíně, může se sám trochu
ušmudlat. Po nějaké době ho vždy očistěte a dbejte
na to, aby kolečka a kartáčky nebyly zaneseny vlasy
a nečistotami a aby robot i nadále bezproblémově
fungoval.

CHLAD. Vystavení robota mrazu může způsobit
trvalé poškození a možná i ranit jeho city.
VENKOVNÍ POUŽITÍ. Váš robot je domácí zařízení,
které není určeno pro venkovní použití. Chovejte ho
v domě, kde
bude spokojený.
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VIRUTÁLNÍ ZEĎ. Robot čistí všude tam, kam
dosáhne. Pokud chcete, aby některou oblast robot
neuklízel, jednoduše mu nastavte hranice. Robot
bude uklízet po tyto hranice, ale
nepřekročí je.

Mamibot ®

2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem
2.1 Hlavní
část

2
3

Položka
Nárazník
Zobrazovací
panel
Dotyková tlačítka
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Č.
l

Dotyková tlačítka

Spot

Auto

Dock

Zobrazovací panel

2

Funkce
Stav baterie /
stav nabíjení
Indikace plánování, času,
kódů chyb, režimů čištění
atd.
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Hlavní část a příslušenství
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Č.
1

Dokovací stanice

Adaptér

Nádoba na prach

Hepa filtr

Mop

Boční kartáčky
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Hlavní
část

Dálkový ovladač

Čisticí kartáček

Mamibot ®

2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem
2.2 Komponenty

Pohled zespoda

Popis
Senzory proti pádu
Boční kartáček

3
4
5

Nabíjecí sloupek
Univerzální kolečko
Hnací kolečko

6
7
8

Kryt skříňky na baterie
Sací port
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Číslo.
1
2

9

Otvor pro odtok vody
Port pro upevnění
mopu

10

Mopovací rám
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Pohled zezadu

Mamibot ®

Číslo Popis
1
Mopovací
rám
3

Č.
2

Popis
Vypínač

Nabíjecí
zásuvka

Nádržka na vodu

Č.
l
2

Popis
Otvor pro dolití vody
Vodní nádržka

3

Vstup do nádoby na
prach

2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem

Spodní část nádržky na vodu

Popis
Mopovací tkanina
Suchý zip
Rám pro upevnění
mopu
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Č.
l
2
3.

Nádoba na prach bez nádržky na vodu

2.3 Nabíjecí dokovací stanice

Popis
Nabíjecí zásuvka DC
Okno pro přijetí signálu
Nabíjecí sloupky

.m

Č.
1
2
3

Popis
Port pro dolití vody
Sací port
Prostor na vodu
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Č.
l
2
3
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2.4 Magnetický proužek (volitelný)

Magnetický proužek položte na podlahu od
jedné stěny ke druhé, abyste oblast zablokovali.
Robot proužek rozpozná a nepřekročí ho.

(Podporují modely od června 2020)

Mamibot ®

2. Seznamte se se svým robotickým vysavačem

1

2
3
4

5

Tlačítko Pohotovostní
režim / probuzení

7

Tlačítko Automatické
nabíjení

Tlačítko Automatické
čištění
Tlačítko OK

8

Tlačítko Směr

9

Tlačítko Plný chod

Tlačítko Čištění rohů

10

Tlačítko Bodové
čištění

Nastavení času
Tlačítko

11

Nastavení plánu
Tlačítko

Tlačítko Normální/vyšší
výkon
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2.5 Dálkový ovladač

3.1
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3. Provoz Mamibot PetVac300

Režim spánku / pohotovostní režim / čištění

Režim spánku: Vypínač je zapnutý, zobrazovací panel je vypnutý

w

Pohotovostní režim: Vypínač je zapnutý, zobrazovací panel je zapnutý
Čištění: Robot čistí, zobrazovací panel je zapnutý

w

1) Čištění

Ujistěte se, že vypínač je zapnutý

w

Stiskněte tlačítko Čištění na robotovi nebo na dálkovém ovládači pro aktivaci čištění

Poznámka: Pokud je robot v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko Čištění na robotovi nebo tlačítko Pohotovostní
režim na dálkovém ovladači, abyste jej probudili.

2) Pohotovostní režim
Pohotovostní režim znamená, že robot je zapnutý, ale již není v režimu čištění. Když robot čistí, stisknutí tlačítka
Čištění na robotovi nebo na dálkovém ovladači může režim čištění robota zastavit.
Poznámka: Když je robot v pohotovostním režimu, můžete ho ovládat.

Mamibot ®

3. Provoz Mamibot PetVac300
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3) Režim spánku
Když je robot zapnutý a nečistí, automaticky se po 45 vteřinách nečinnosti přepne do režimu spánku.
Když je robot zapnutý a nečistí, stiskněte tlačítko Pohotovostní režim / probudit pro aktivaci režimu spánku.
3.2 Plánování

Dálkovým ovládáním můžete robotovi nastavit plán úklidu.
Nastavení času

Ujistěte se, že je robot zapnutý a nenabíjí se.
Nasměrujte ovladač na zobrazovací panel robota, stiskněte tlačítko Nastavení času, dvě čísla vlevo se
rozsvítí, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální hodiny a stiskněte OK pro potvrzení:
následně se rozsvítí dvě čísla vpravo, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální minuty a
stiskněte OK pro potvrzení. Nastavení aktuálního času je dokončeno.

am

Nastavení plánování
Jakmile je aktivováno nastavení plánování, robot bude pracovat v nastavený čas každý den.
1) Ujistěte se, že je robot zapnutý a nenabíjí se.
2) Nasměrujte ovladač na zobrazovací panel robota, stiskněte tlačítko Nastavení plánování, dvě čísla vlevo se
rozsvítí, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální hodiny a stiskněte OK pro potvrzení:
následně se rozsvítí dvě čísla vpravo, stiskněte šipku nahoru / šipku dolů pro nastavení aktuální minuty a
stiskněte OK pro potvrzení. Nastavení plánování je dokončeno.
3) Pro zrušení plánování: nastavte naplánovaný čas na [00:00] pro zrušení plánování.
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Poznámka: vaše plánování se automaticky zruší, pokud vyměníte baterii nebo vyjmete baterii z
robota. Následně bude třeba, abyste plánování nastavili znovu.
3.3 Režimy čištění

w

Režim automatického čištění / klikaté čištění

w

Váš Mamibot PETVAC300 používá pokročilý navigační systém Inertial Navigation, který využívá
algoritmické výpočty pro definování optimální dráhy pro efektivní úklid vaší místnosti. Když je robot v
režimu automatického čištění, bude automaticky uklízet místnosti a měnit režimy čištění podle
prostředí (začne klikatým čištěním pro maximální účinnost úklidu).
čištění na robotovi nebo na dálkovém ovládači

w

Poznámka: Stlačením tlačítka Automatické
aktivujete režim automatického čištění.

Mamibot ®

3. Provoz Mamibot PetVac300
Režim bodového čištění
Umístěte robota do oblasti, která vyžaduje bodové čištění, stiskněte tlačítko
Bodové čištění na robotovi nebo na dálkovém ovládači pro aktivaci tohoto režimu.
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Poznámka: Pokud chcete ukončit režim bodového čištění, stiskněte tlačítko Čištění na dálkovém
ovladači nebo na robotovi pro ukončení tohoto režimu: robot také automaticky přestane uklízet,
jakmile je bodové čištění u konce.
Režim čištění rohů

Umístěte robota poblíž zdi, stiskněte tlačítko Čištění rohů na dálkovém ovladači pro
aktivaci tohoto režimu.

Poznámka: Pokud chcete ukončit režim čištění rohů, stiskněte jakékoliv tlačítko Čištění na robo tovi
nebo na dálkovém ovladači.

Čištění na plný chod

am

Plánování čištění
Nastavte si plánování čištění podle svých potřeb. Když je nastaveno plánování, robot začne
čistit podle plánu a automaticky se vrátí k nabíjecí stanici, jakmile je čištění dokončeno.
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Když je robot zapnutý nebo čistí nebo se nabíjí (je připojen k nabíjecí stanici), stiskněte tlačítko Plný
chod na dálkovém ovladači pro aktivaci tohoto režimu. Robot začne automaticky čistit, jakmile je
nabíjení dokončeno.

Bodové čištění

Automatické čištění

w

Klikaté čištění

Čištění rohů

w

w

3.4 Nabíjení baterie
Umístěte nabíjecí stanici ke stěně a odstraňte překážky z rozsahu 1
metru na obou stranách a přibližně 2 metry před stanicí (jak je
znázorněno na obrázku)
Poznámka: Indikátor na nabíjecí stanici se rozsvítí, jakmile je
připojena k přívodu napájení.
Automatické nabíjení

Když je robot v režimu automatického čištění, automaticky začne hledat nabíjecí stanici, jakmile bude
mít slabou baterii. Když je robot zapnutý, stiskněte tlačítko Dock na robotovi nebo na dálkovém
ovladači, aby se robot začal poohlížet po nabíjecí stanici (jak je znázorněno na obrázku).
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3. Provoz Mamibot PetVac300
Ruční nabíjení

Automatické nabíjení

Poznámka:

ib
ot
.c
z

Připojte nabíjecí kabel přímo do DC zásuvky pro nabíjení (jak je znázorněno na obrázku).

Ruční nabíjení

am

Při prvním nabíjení se ujistěte, že se baterie nabíjela alespoň 6 hodin. Když se robot nabíjí, na LED displeji
bliká stav nabíjení: jakmile je nabíjení dokončeno, stav nabíjení přestane na LED displeji blikat. (Jak je
znázorněno na obrázku).

.m

Pokud je robot používán často, pro optimální výkon jej nechávejte vždy zapnutého a připojeného k
nabíjecí stanici.
Pokud robot dlouhou dobu není používán, plně ho nabijte a umístěte ho na suché místo.

w

Slabá baterie

Nabíjí se

Nabito

w

Blikající číslice 88:88 na LED displeji
Znamená to, že se PETVAC300 snaží lokalizovat další plochu, kterou má
uklidit. Bod, kde má pokračovat, najde automaticky bez manuální pomoci,
takže si ho v tuto chvíli nemusíte všímat.

w

Prodloužení životnosti baterie
Před prvním použitím robota nabíjejte po dobu delší než 6 hodin. Nabíjejte robota, jakmile je stav baterie nízký.
Robot se vrátí k nabíjecí stanici automaticky, jakmile dokončí úklid nebo jakmile má slabou baterii.
Pokud robot není dlouhou dobu používán, baterii plně nabijte, vypněte jej a uskladněte jej na chladném a suchém
místě.
Pokud robot nemá být používán po dobu delší než 3 měsíce, nabíjejte robota 12 hodin, vypněte ho a uskladněte ho na
chladném a suchém místě.

Mamibot ®

3. Provoz Mamibot PetVac300
3.5 Funkce mokrého mopování

ib
ot
.c
z

Zvedněte těsnicí
víko do úrovně 90°,
naplňte vodou a
vraťte těsnicí víko
zpět, jakmile je
voda doplněna.

2v1 nádoba na prach a nádržka na vodu

Váš PetVac300 je vybaven nádobou na prach a nádržkou na vodu v jednom. Když
potřebujete podlahu mopovat, připojte mopovací rám ke spodní části robota, přilepte
mopovací tkaninu k mopovacímu rámu a můžete začít mopovat.

3.6 Použití ovladače,
Tlačítka Čištění

am

Poznámka:
Celá nádoba na prach je omyvatelná.
2) Nezapomeňte vodu vylít, jakmile skončíte mopování.
3) Do nádržky na vodu se nesmí dostat zrníčka.
4) Neprovádějte mokré mopování, pokud čistíte koberec. Robot by mohl na koberci uvíznout s
připojeným mopovacím rámem.

.m

Stiskněte tlačítko
pro zahájení automatického čištění. Stiskněte tlačítko
automatického nabíjení. Pro čištění rohů stiskněte tlačítko
. Stiskněte
zahájení bodového čištění,
stiskněte pro probuzení
robota.

pro zahájení
pro

Tlačítka Směr
/\ - Dopředu

w

Zvyšuje číslo při nastavování času nebo plánování.
Robot se pohybuje dopředu, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.

w

\/ - Dozadu

Snižuje číslo při nastavování času nebo plánování.
Robot se pohybuje dozadu, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.

w

< - Doleva
Při nastavování času nebo plánování, stiskněte šipku pro přeskočení z levých dvou číslic na pravé
číslice.
Robot zatáčí doleva, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.
> - Doprava
Při nastavování času nebo plánování, stiskněte šipku pro přeskočení z pravých dvou číslic na levé číslice.
Robot zatáčí doprava, když je v pohotovostním režimu nebo v jakémkoliv jiném režimu čištění.

Mamibot ®

3. Provoz Mamibot PetVac300
Poznámka: Funkce tlačítka "/\" není dostupná, když je robot v jakémkoliv režimu čištění.
Tlačítko nastavení plánování

ib
ot
.c
z

Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu nastavení plánování.
Pokud je robot v režimu nastavení plánování, stiskněte toto tlačítko pro zrušení plánování. Čas plánování se
změní na [00:00].
Tlačítko nastavení času
Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu nastavení času.

Tlačítko automatického nabíjení
Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko, aby robot začal hledat nabíjecí stanici.
Tlačítko čištění rohů

Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro zahájení čištění rohů.

Tlačítko Bodové čištění
Když je robot v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko pro zahájení bodového čištění.

am

Poznámka: Před použitím do dálkového ovladače nainstalujte dvě baterie AAA. Vyjměte
baterie, pokud robot není dlouhou dobu používán.
Režim silného výkonu

.m

Na dálkovém ovladači můžete stlačit tlačítko pro zahájení režimu silného výkonu, při němž má robot
vyšší sací výkon. Rovněž je možné jej zvolit v aplikaci.

w

4. Údržba Mamibot PetVac300

4.1 Čištění bočních kartáčků, hlavního kartáčku a mopovací tkaniny Čištění bočních kartáčků

w

Boční kartáčky se mohou snadno opotřebovat v důsledku intenzivního používání, a proto byste
měli pravidelně kontrolovat jejich stav.

w

1) Vypněte robotický vysavač a obraťte ho vzhůru nohama.
2) Odšroubujte upínací šrouby pomocí šroubováku.
3) Použijte nůžky pro odstranění vlasů nebo nečistot.

Mami®bot

Náprava deformace bočních kartáčků

ib
ot
.c
z

4. Údržba Mamibot PetVac300

Boční kartáčky mohou být někdy deformovány v průběhu přepravy nebo je-li robot používán
za konkrétních podmínek. Pokud k tomu dojde, je možné kartáčky vrátit do původního tvaru
ponořením do horké vody.
Mopovací tkaninu z mikrovlákna je možné prát a používat ji opakovaně.

Opravitelné

am

Dobré

4.2 Čištění nádoby na prach a filtrační tkaniny

.m

Nádobu na prach a filtrační tkaninu čistěte po každém použití.

w

w

Boční kartáčky na PetVac300 čistěte, když je to vhodné.

Po každém použití vyprázdněte nádobu na prach.

w

Poznámka: pokud je nádoba na prach plná, může tato skutečnost
vést ke snížení sacího výkonu, protože vzduchový ventil sacího
systému může být blokován.
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Potřebují vyměnit

4. Údržba Mamibot PetVac300

ib
ot
.c
z

Nádobu na prach můžete vypláchnout čistou vodou a
nasucho očistit HEPA filtr. HEPA filtr udržujte vždy
suchý. Vlhký HEPA filtr by mohl blokovat vzduchový
ventil. Doporučujeme měnit HEPA filtr nejméně každé
3 měsíce, pokud je PETVAC300 v provozu každý den.

HEPA filtr

4.3 Čištění senzorů a nabíjecích kontaktů

w

w

w

.m

am

Čistěte senzory a nabíjecí kontakty jednou týdne nebo podle frekvence používání.

Mami®bot

4. Údržba Mamibot PetVac300
Poznámka: nabíjecí kontakty je třeba čistit, aby se robot mohl úspěšně nabíjet.

ib
ot
.c
z

Výměna bočních kartáčků:
Pokud je boční kartáček poškozen, je třeba ho vyměnit. Náhradní kartáčky zakoupíte u
svého maloobchodního prodejce.
1. Vypněte robotický vysavač a obraťte ho vzhůru nohama.
2. Odšroubujte upínací šroub šroubovákem.
3. Vyjměte starý boční kartáček a nahraďte ho novým.
4. Utáhněte šroub.
Varování: Utahujte šroub na správnou stranu.

am

Levý i pravý boční kartáč šroubujte proti směru hodinových ručiček.

5. Řešení problémů pro Mamibot PetVac300

.m

5.1 - Kódy chyb a jejich řešení

Kódy chyb na zobrazovacím panelu a příslušná řešení
Kódy
chyb

Vyčistěte hlavní
kartáček
(volitelný
model)

Vadné levé
kolečko

Vyčistěte levé
kolečko

Vadné pravé
kolečko

Vyčistěte
pravé
kolečko

Boční
kartáček
vadný/uvázlý

Vyčistěte
boční
kartáček

w

w

ER04

ER05

ER07

Řešení

Hlavní
kartáček
vadný/uvázlý

w

ER02

Příčiny

Kódy

Příčiny

Řešení

chyb

ER09

ERl0

ER12

Vadný senzor proti

Vyčistěte senzory

pádu

proti pádu

Nebyla
detekována
nádoba na prach

Umístěte do
robota
nádobu na
prach

Kolečko není na
zemi

Umístěte robota na
pevnou zem

Poznámka: Pokud výše uvedená řešení nefungují, vyzkoušejte následující:
Resetujte robota vypnutím a zapnutím jednotky a opět zkontrolujte. Pokud robot ani po resetu
nefunguje, kontaktujte poprodejní servis nebo místního distributora.
Ma mibo t

6. Parametry Mamibot PetVac300

Model č.

PetVac300
Mechanické specifikace

300 mm
75 mm
2 kg

ib
ot
.c
z

Průměr
Výška
Hmotnost

Elektrické specifikace

Jmenovité napětí (V)
Jmenovitý výkon (W)

1 4.8
25

Nabíjecí stanice

Jmenovité výstupní napětí (V)
Jmenovitý výstupní proud (A)

19

0,6

2 000 mAh /2 600 mAh (volitelné)

Baterie

Dálkový ovladač

Vstupní napětí (V)

3

Další parametry

Režimy čištění

.m

Doba nabíjení
Doba čištění

Auto

(s
klikatým čištěním),
Bodové čištění,
Čištění rohů,
Plánování
180–240 min.
100–140 min.

w

Vyjmutí baterie
Odšroubujte šrouby na krytu baterií šroubovákem. Odstraňte kryt baterií.
Uchopte izolační pásku na obou stranách baterie a baterii
zvedněte. Odpojte drát, který spojuje baterii s robotem.
Poznámka: používejte pouze originální baterii produktu. V opačném případě by mohlo dojít k
jeho poškození.

w

w

400 ml
200 ml

am

Nádoba na prach
Nádržka na vodu (volitelné)

Životní prostředí

ib
ot
.c
z

Symbol na tomto spotřebiči indikuje, že tento spotřebič nesmí být likvidován v rámci
komunálního odpadu. Je třeba jej předat na příslušné odběrné místo pro recyklaci elektrického a
elektronického vybavení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně
životního prostředí a likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace ohledně likvidace a recyklace
tohoto spotřebiče kontaktujte příslušný městský úřad, služby odvozu odpadu
nebo obchod, kde jste spotřebič zakoupili.

Výrobce:

.m

am

Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi Evropské unie 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU.

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

w

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Sídlo výrobce:

w

Mamibot Manufacturing USA Inc.

w

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA Tel.: 001 302-4289888 sales@mamibot.com www.mamibot.com

Distributor:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha
6 www.mamibot.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.

