
Před Použitím zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá (svítí zelená kontrolka)
•		Nejprve	přepněte	tlačítko	hlavního	vypínače	do	polohy	Vypnuto.	Připojte	napájení.	Svítící	červená	kontrolka	znamená	

nabíjení.
•	Svítící	zelená	kontrolka	znamená	úplné	nabití	baterie.

režim čištění stolu
Položte	robota	na	stůl	a	vyberte	režim	automatického	čištění.	Robot	se	spustí	v	režimu	čištění	stolu.

uPozornění
•	Nepoužívejte	na	sklech	bez	rámu.
•	Nezapomeňte	na	čisticí	kotouč	řádně	umístit	čisticí	prstenec,	aby	nedošlo	k	úniku	vzduchu.
•	Nepoužívejte	robota	v	deštivých	nebo	vlhkých	dnech.
•	Jestliže	čistíte	okna	a	dveře	bez	balkonu,	vymezte	pod	nimi	zabezpečený	prostor.

jak čistit sklo
Krok	1:	K	očištění	prachu	a	písku	ze	skla	používejte	Pouze	čistou	a	suchou	utěrku.
Krok	2:		Čisticí	utěrku	znovu	vyměňte.	Utěrku	na	horním	kotouči	udržujte	čistou	a	suchou.	Nastříkejte	na	ní	menší	množství	

čisticího	prostředku	 (1~2	stříknutí),	ale	nepromáčejte	 ji	 (jestliže	bude	příliš	mokrá,	 robot	se	nebude	moci	dobře	
pohybovat).	Potom	proces	čištění	zopakujte.

jak začít:
1.	Stisknutím	„hlavního	vypínače“	 	robota	zapněte.

2.	Stisknutím	„tlačítka	Start“	 	zahájíte	čištění.	Ke	spuštění	lze	také	použít	dálkový	ovladač.
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Napájecí	adaptér

Zástrčka	pro	napájení		
stejnosměrným	proudem

Konektor	ve	tvaru	L

Zapojte	do	napájecí	zdířky	
robota

Prodlužovací	kabel	pro	stejnosměrný	proud

Použití / výměna čistící tkaniny
1.	Čistou	a	suchou	čisticí	utěrku	nasaďte	na	čisticí	prstenec.
2.		Nasaďte	čisticí	prstenec	na	kotouč	a	zkontrolujte,		

zda	je	6	otvorů	na	prstenci	řádně	upevněno	ke	kotouči,		
aby	nedocházelo	k	úniku	vzduchu.

Prohlášení o shodě
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	Němec-
ku,	České	republice,	Slovensku,	Polsku,	Maďarsku	a	v	dalších	členských	zemích	EU.	Prohlášení	o	shodě	lze	stáhnout	z	webu	
https://www.mamibot.cz/cs/manualy/

•	Kmitočtové	pásmo,	v	němž	rádiové	zařízení	pracuje:	2402-2480MHz
•	Maximální	radiofrekvenční	výkon	vysílaný	v	kmitočtovém	pásmu,	v	němž	je	rádiové	zařízení	provozováno:	18dBm

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

výrobce
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.

mamibot W110-t

Robotický	čistič	oken
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důležité bezPečnostní Pokyny a uPo-
zornění
Poznámka! – Před použitím spotřebiče si prostudujte 
všechny dokumenty
•	 	Je	 zakázáno,	 aby	 tento	 spotřebič	 používaly	 děti.	 Osoby	

se	 sníženými	 fyzickými,	 smyslovými	 nebo	 mentálními	
schopnostmi	nebo	s	nedostatečnými	zkušenostmi	a	zna-
lostmi	 smí	 tento	 spotřebič	 používat	 pouze	 v	 případě,	 že	
jsou	 pod	 dohledem	 zkušené	 osoby	 nebo	 byly	 poučeny	
o	tom,	jak	s	ním	bezpečně	pracovat,	a	aby	pochopily,	jaká	
jsou	se	spotřebičem	spojena	rizika.	Děti	by	měly	být	pod
dohledem,	aby	se	zajistilo,	že	si	nebudou	s	robotem	hrát.

•	  !!! Spotřebič	je	určen	k	čištění	oken	s	rámy	(čištění	skel	/
oken	bez	rámu	není	možné).	Uživatelé	by	měli	zvážit	pro-
vozní	situaci	a	používat	spotřebič	bezpečně,	a	měli	by	nést	
odpovědnost	za	všechny	možné	důsledky.

bezPečnostní informace
Použití napájecího adaptéru a baterií
•	 	Používejte	pouze	napájecí	adaptér	dodávaný	s	tímto	za-

řízením.	 Použití	 jiného	 typu	 napájecího	 adaptéru	 bude	
mít	 za	 následek	 nesprávnou	 funkčnost,	 anebo	 dokonce	
nebezpečí.

•	 	Při	 napájení	 zařízení	 pomocí	 adaptéru	 zajistěte	 kolem	
adaptéru	dostatečné	větrání.	Nezakrývejte	napájecí	adap-
tér	předměty,	které	by	bránily	chlazení.

•	 	Nepoužívejte	adaptér	v	prostředí	s	vysokou	vlhkostí.	Ni-
kdy	nemanipulujte	s	adaptérem,	když	máte	mokré	ruce.

•	 	Připojte	adaptér	ke	správnému	zdroji	napájení.	Požadavky	
na	napětí	jsou	uvedené	na	adaptéru.

•	 	Nepoužívejte	 adaptér,	 napájecí	 kabel	 ani	 zástrčku,	 když	
jsou	poškozené.

•	 	Nepokoušejte	 se	 adaptér	 opravovat.	 Uvnitř	 nejsou	 žád-
né	 opravitelné	 díly.	 Pokud	 je	 zařízení	 poškozené	 nebo	
vystavené	působení	vysoké	vlhkosti,	vyměňte	 je.	Pomoc	
a	údržbu	si	vyžádejte	u	svého	prodejce.

•	 	Baterie	 použitá	 v	 tomto	 zařízení	 může	 při	 nesprávném	
zacházení	představovat	nebezpečí	požáru	nebo	poleptá-
ní.	 Baterii	 nerozebírejte,	 nezkratujte	 ji,	 nezahřívejte	 nad	
60	°C	(140	°F),	ani	ji	nevhazujte	do	ohně.

•	 	Vysloužilou	baterii	zlikvidujete	tak,	že	ji	odnesete	do	míst-
ního	sběrného	dvora	k	recyklaci	elektrických	a	elektronic-
kých	částí.

•	 	Bezpečnostní	a	provozní	pokyny	si	uschovejte	pro	budoucí	
použití.

•	 		řiďte	se	všemi	pokyny	pro	obsluhu	a	používání.
•	 	Nevystavujte	 zařízení	 působení	 deště	 či	 nadměrné	 vlh-

kosti	a	udržujte	je	mimo	dosah	tekutin	(např.	nápojů,	vo-
dovodní	baterie,	atd.).

•	 	Nevystavujte	 zařízení	 přímému	 slunečnímu	 záření	 nebo	
intenzivnímu	světelnému	zdroji	a	udržujte	je	mimo	zdrojů	
tepla	(např.	radiátorů,	prostorových	vytápěcích	těles,	ka-
men,	atd.).

•	 	Neumisťujte	 zařízení	 do	 blízkosti	 silných	 magnetických
polí.

•	 Zařízení	a	příslušenství	držte	mimo	dosah	dětí.
•	 Provozní	teplota	výrobku:	0	°C	~	40	°C	(32	°F	~	104	°F).

nebezPečí úrazu elektrickým Proudem!
•	 	Před	čištěním	nebo	údržbou	vždy	zařízení	vypněte.
•	 	Nikdy	nevytahujte	napájecí	zástrčku	ze	zásuvky	tažením	

za	napájecí	kabel.	Místo	toho	ji	vytáhněte	tažením	za	tělo	
samotné	zástrčky.

•	 	Opravy	zařízení	nikdy	neprovádějte	sami.	Opravy	elektric-
kých	 zařízení	 smí	 provádět	 pouze	 autorizované	 servisní	
středisko.

•	 	Do	elektrických	kontaktů	nevsunujte	žádné	špičaté	před-
měty.

•	 	Kontakty	nevyměňujte.
•	 	Jestliže	 je	 poškozený	 samotný	 robot	 nebo	 jeho	 napájecí	

kabel,	přerušte	jeho	provoz.
•	 	V	 případě	 poškození	 kontaktujte	 místní	 autorizovaný

servis.
•	 	Robota	ani	napájecí	kabel	nečistěte	vodou	či	jinými	teku-

tinami.
•	 	Nepoužívejte	robota	na	vlhké	zemi	či	na	místech,	kde	se	

může	 dostat	 do	 kontaktu	 s	 kapalinami	 nebo	 kde	 může	
spadnout	do	vody.

•	 	Nepoužívejte	 robota	 v	 nebezpečných	 prostorech,	 jako
jsou	otevřené	krby,	tekoucí	sprchy	nebo	bazény.

•	 	Zkontrolujte,	zda	nedochází	k	poškození,	ohýbání	či	zkrou-
cení	napájecího	kabelu.	Na	kabel	nepokládejte	žádné	těž-
ké	předměty.	Mohlo	by	dojít	k	poškození	napájecího	kabe-
lu,	úrazu	elektrickým	proudem	či	vzniku	požáru.

•	 	Zajistěte	 visící	 nebo	 holé	 kabely,	 záclony,	 ubrusy	 nebo	
šňůry	 v	pracovním	 prostoru	 robota,	 aby	 nedošlo	 k	jejich
poškození	nebo	úrazu	elektrickým	proudem.

uPozornění
•	 	Před	 uvedením	 zařízení	 do	 provozu	 upevněte	 bezpeč-

nostní	lanko	k	pevnému	bodu	v	interiéru.
•	 	Před	použitím	zařízení	zkontrolujte,	zda	není	bezpečnost-

ní	lanko	prasklé	nebo	zda	se	neuvolnil	uzel.
•	 	Jestliže	 čistíte	 okna	 a	 dveře	 bez	 balkonu,	 vymezte	 pod

nimi	bezpečnostní	oblast.
•	 	Baterie	musí	být	před	použitím	plně	nabitá	(svítí	oranžová	

kontrolka).
•	 Nepoužívejte	zařízení	v	deštivých	nebo	vlhkých	dnech.
•	 Před	umístěním	zařízení	na	sklo	zapněte	napájení.
•	 	Při	umísťování	zařízení	na	sklo	zkontrolujte,	zda	se	na	skle	

udrží	a	může	a	může	se	po	něm	pohybovat.
•	 Před	odpojením	od	napájení	zařízení	přidržte.
•	 Nepoužívejte	na	sklech	bez	rámu.
•	 	Nezapomeňte	na	spodní	část	zařízení	řádně	umístit	rotač-

ní	kotouče,	aby	nedocházelo	k	úniku	vzduchu.
•	 Na	zařízení	nestříkejte	ani	nelijte	vodu.
•	 Zabraňte,	aby	toto	zařízení	používaly	děti.
•	 	Ze	skla	sejměte	veškeré	předměty.	Nepoužívejte	zařízení

na	prasklých	sklech.	Během	provozu	zařízení	mohou	ne-
čistoty	na	skle	způsobit	mírné	poškrábání	reflexního	nebo	
potahovaného	skla.

•	 	Vlasy,	volné	oblečení,	prsty	a	všechny	části	těla	udržujte	
mimo	dosah	otvorů	a	pohyblivých	částí	zařízení.	

•	 	Nepoužívejte	zařízení	v	prostorech	s	hořlavými	nebo	vý-
bušnými	kapalinami	či	plyny.

schéma výrobku
1)		Bliká	červená	kontrolka:výstraha

Svítí	modrá	kontrolka:	normální	stav
Svítí	zelená	kontrolka:	baterie	plně	nabita
Svítí	červená	kontrolka:	dobíjení
Svítí	bílá	kontrolka:	napájeno	z	el.	sítě

2)	Bzučák
3)	Zdířka	k	upevnění	bezpečnostního	lanka
4)	Zdířka	pro	napájecí	kabel
5)	tlačítko	Zapnout/Vypnout
6)	Ventilátor
7)		Bliká	červená	kontrolka	na	spodní	straně:

výstraha,	svítí	modrá	kontrolka:	
normální	stav

①

②

⑤

⑥

③

④

PřiPojení naPájecího kabelu
1)	Zasuňte	napájecí	konektor	do	zdířky 2)	Utáhněte	závit	bezpečnostní	matky

uvedení do chodu – hlavní vyPínač – tlačítko zaPnout/vyPnout

1)	Dlouhým	stiskem	(2sek)	Zapněte/(Vypněte)
2)	Zmáčkněte	tlačítko	Start/Pauza

z bezpečnostních důvodů vždy robota  
upevněte k pevnému bodu v interiéru

Před Použitím
Při běžném používání musí být robot vždy připojený k napájecímu kabelu.

jak robota Před zahájením Práce umístit na sklo?
•	Zapněte	hlavní	vypínač	a	zkontrolujte,	zda	běží	ventilátor.
•	Umístěte	robota	na	sklo	a	držte	jej	10	cm	od	rámu	okna.
•	Než	robota	pustíte,	zkontrolujte,	zda	se	na	skle	udrží.

jak robota ze skla sejmout?
•	Během	provozu	robota	přidržte	jednou	rukou	bezpečnostní	lanko	a	druhou	rukou	robota	sejměte	ze	skla.
•	V	zajištěném	prostoru	vypněte	hlavní	vypínač.

bezPečnostní lanko a Přezka
•	Před	použitím	robota	zkontrolujte,	zda	není	bezpečnostní	lanko	prasklé	nebo	zda	se	neuvolnil	uzel.
•	Před	uvedením	robota	do	provozu	upevněte	bezpečnostní	lanko	a	připevněte	je	k	pevnému	bodu	v	interieru

funkce záložního zdroje uPs (uninterruPted PoWer system)
•		Jestliže	dojde	k	přerušení	přívodu	elektrické	energie,	funkce	UPS	se	aktivuje	automaticky.	Doba	výdrže	záložního	zdroje	

je	30	min.
•	 	Jestliže	dojde	k	přerušení	přívodu	elektrické	energie,	robot	se	automaticky	zastaví,	spustí	se	alarm	a	začne	blikat	červená	

kontrolka.	Uživatel	musí	robota	co	nejdříve	sejmout	ze	skla.
•	 	Uživatel	může	robota	přitáhnout	zpět	za	bezpečnostní	lanko.	Lehce	táhněte	za	bezpečnostní	lanko	co	nejblíže	sklu,	aby

nedošlo	k	pádu.

s on, press to start/pauses on, press to start/pause
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