Prohlášení o shodě
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Mamibot

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 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/

Záruka

Distributor:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 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.
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Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.
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UVLITE 100

Profesionální zabiják roztočů
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V následujících případech tato záruka automaticky zanikne a nebude se vztahovat na žádné zakoupené
výrobky:
• Běžné opotřebení.
• Zkrácení doby vybíjení baterie v důsledku jejího stáří nebo používání.
• Poškození způsobená montáží nebo instalací, které nejsou v souladu s pokyny výrobce.
• Poškození způsobená použitím robota na čištění skel pro jiné účely, než je běžné domácí prostředí.
• Poškození způsobená použitím dílů a příslušenství, které nejsou specifikované výrobcem.
• Poškození způsobená nehodou, zneužitím nebo nesprávným používáním

Čistič matrací s UV lampou
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Záruka se nevztahuje na tyto případy

ib

Jestliže se v záruční době na vašem robotu na čištění skla W120 vyskytnou vady z důvodu vadných materiálů,
zpracování nebo selhání funkcionalit,
kontaktujte místní prodejce nebo autorizované servisní centrum a sjednejte si opravu nebo výměnu.

CZ – STRUČNÝ MANUÁL

1. Ujistěte se, že jsou všechny díly ve správné poloze.
2. Ujistěte se, že je vysavač plně nabitý. Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 3 hodiny.

Dobíjení

Nejprve připojte dobíjecí základnu ke zdroji napájení pomocí adaptéru.
Položte přístroj UVLITE 100 na dobíjecí základnu. Plné dobití obvykle trvá 3-4 hodiny.






Nikdy do přístroje neinstalujte mokrou prachovou nádobu nebo mokrý filtr, mohlo by dojít k poškození
přístroje.



Nikdy přístroj nepoužívejte k vysátí předmětů s vysokou teplotou, např. horkého popela nebo
nevyhaslých cigaretových nedopalků, hořlavých a výbušných předmětů (plyn, alkohol), chemických
předmětů, velkých kusů, jako jsou úlomky skla, železné hřebíky atd.



Nevysávejte předměty, které by mohly ucpat vzduchový kanál přístroje. Jestliže zjistíte, že je sací
síla nižší, před dalším použitím prachovou nádobu vyčistěte.
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Zamezte tomu, aby přístroj používaly děti.
Nevystavujte osoby, rostliny ani zvířata přímé expozici UV záření. V případě, že vám bude dlouhá expozice
nepříjemná, okamžitě vyhledejte lékaře.
Nedívejte se do zapnuté UV lampy. Nesviťte na zapnutou UV lampu jiným zdrojem světla, mohlo by dojít
k poškození UV lampy.
Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo za
předpokladu, že byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
V případě, že vám UV lampa při používání zasvítí do očí a způsobí nepříjemné potíže, okamžitě vyhledejte
lékaře.
Poškozený kabel je třeba nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním oddělením nebo jinými
kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
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PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.



.c
z

Příprava před použitím

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A
UPOZORNĚNÍ

První použití
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Schéma přístroje

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu jedné vteřiny.
2. Jakmile se přístroj dotkne čištěného povrchu, aktivují se spínače citlivé na tlak a rozsvítí se modrý
indikátor UV lampy. Při přemístění nebo zvednutí se spínače vypnou a indikátor UV lampy zhasne.
Tlačítka a indikátor UV lampy






Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu.
UV lampa se ovládá pomocí dvou spínačů citlivých na tlak ve spodní části přístroje. Jestliže se jeden ze
spínačů odpojí (od povrchu), UV lampa se automaticky vypne.
Když je UV lampa zapnutá, svítí indikátor. Po vypnutí UV lampa kontrolka zhasne.
Pokud signalizace napájení bliká, je přístroj vybitý a je potřeba jej dobít. V případě, že přístroj třikrát po sobě
hlásí nízkou úroveň baterie, nelze přístroj zapnout a je potřeba jej dobít.

