
Hlavní vypínač
A. Tlačítko hlavního vypínače - Stisknutím tlačítka na 2 sekundy robota W120 zapnete / vypnete.
B. Jedním stisknutím tlačítka hlavního vypínače robota W120 zapnete nebo vypnete, když je umístěný na okně.

Zapnutí robota W120
A. Robota W120 zapnete stisknutím tlačítka hlavního vypínače na 2 sekundy.
B. Robota W120 umístěte na sklo a opětovným stisknutím tlačítka spustíte provoz přístroje.
C. Můžete jej také spustit pomocí tlačítka „START“ na dálkovém ovladači.
Pozor: 
Před spuštěním zkontrolujte, zda je okraj robota W120 minimálně 8 cm od okenních rámů nebo rohů.

Stop/pauZa
A. Když robot W120 provádí čištění, stisknutím tlačítka hlavního vypínače na zařízení nebo tlačítka Stop na dálkovém ovladači jej zastavíte.
B. Když robot W120 provádí čištění, stisknutím tlačítka Pauza na dálkovém ovladači provoz robota pozastavíte / opětovně spustíte.
C. Můžete jej také spustit pomocí tlačítka Start na dálkovém ovladači.

Sejmutí robota W120 Ze Skla po čištění
A. Pomocí manuálního ovládání na dálkovém ovladači přesuňte robota W120 na dosažitelné místo.
B. Stisknutím tlačítka hlavního vypínače na 2 sekundy robota vypněte.
C. Uchopte rukojeť a sundejte robota z okna.
D. Po dokončení čištění uvolněte bezpečnostní lanko. Umístěte zařízení a jeho náhradní díly na suché místo pro budoucí použití.

použití aplikace na SmartpHonu
A.  Stáhněte si aplikaci pro zařízení iOS / Android (na straně 2 naleznete pokyny ke stažení aplikace „iGlassbot“ ve vašem Appstore nebo GooglePlay).
B. Na svém mobilním telefonu zapněte BLUETOOTH a v telefonu otevřete aplikaci iGLASSBOT.
C.  Klepnutím na ikonu BLUETOOTH na rozhraní iGLASSBOT vyhledejte zařízení a připojte svého robota W120 k telefonu. Nyní jej můžete ovládat

pomocí svého mobilního telefonu.

Údržba čiSticí čiStící mikrovláknové utěrky
Obraťte robota W120 vzhůru nohama, sundejte čisticí utěrku a ponořte ji do studené vody. Utěrku omyjte čisticím prostředkem a osušte ji pro opě-
tovné použití.
Poznámka: použití mokré čisticí utěrky se nedoporučuje, protože může způsobit zaseknutí robota při čištění silně znečištěného skla.

Zřeknutí Se odpovědnoSti
Výrobce neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se obsahu tohoto Stručného manuálu, a výslovně se 
zříká veškerých záruk, prodejnosti nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel.
Výrobce si dále vyhrazuje právo tento manuál revidovat a čas od času provádět změny v jeho obsahu, aniž by tato společnost měla povinnost tuto 
revizi nebo změny oznámit. 
Uživatel musí posoudit a nést odpovědět za místo a bezpečnost použití tohoto robota na čištění skel. Je však třeba postupovat podle pokynů uve-
dených v této Stručné příručce.

Záruka
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.

Záruka Se nevZtaHuje na tyto případy
V následujících případech tato záruka automaticky zanikne a nebude se vztahovat na žádné zakoupené výrobky:
•	Běžné opotřebení (např. čisticí textilie, bezpečnostní lanko, atd.).
•	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.

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 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/

•	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.
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StáHněte Si aplikaci „iGlaSSbot“:
Systém ioS:
Vyžaduje iOS 7.0 nebo pozdější. Kompatibilní s iPhone, iPad a iPod touch.

Systém android:
Vyžaduje Android 4.3 nebo pozdější, Bluetooth 4.0 nebo pozdější.

Poznámky:  
1) Před spárováním s chytrým telefonem zkontrolujte, zda je W120 zapnutý. 
2)  Jestliže se spárování nepodaří, ukončete aplikaci z běhu i na pozadí a akci 

opakujte.

důležité beZpečnoStní pokyny a upoZornění
poznámka! – před použitím spotřebiče si prostudujte všechny doku-
menty
•	  Je zakázáno, aby tento spotřebič používaly děti. Osoby se sníženými fyzic-

kými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi smí tento spotřebič používat pouze v případě, že 
jsou pod dohledem 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.

•	

beZpečnoStní informace
použití napájecího adaptéru a baterií
•	  Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný s tímto zařízením. Použití ji-

ného typu napájecího adaptéru bude mít za následek nesprávnou funkci , 
nebo nebezpečí.

•	  Při napájení zařízení pomocí adaptéru zajistěte kolem adaptéru dosta-
tečné větrání. Nezakrývejte napájecí adaptér předměty, které by bránily
chlazení.

•	  Nepoužívejte adaptér v prostředí s vysokou vlhkostí. Nikdy 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.
Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je třeba vytáhnout zástrčku ze zá-
suvky. Neodpojujte napájecí adaptér tahem za napájecí kabel.

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

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

•	  Pokud musíte toto zařízení zlikvidovat z důvodu zastarání, odneste je do 
místního recyklačního střediska k recyklaci elektrických a elektronických
částí.

•	 Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
•	 Řiďte se všemi pokyny pro obsluhu a používání.
•	  Nevystavujte zařízení působení deště či nadměrné vlhkosti a udržujte je

mimo dosah tekutin (např. nápojů, vodovodní baterie, atd.).
•	  Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo intenzivnímu svě-

telnému zdroji a udržujte je mimo zdrojů tepla (např. radiátorů, prostoro-
vých vytápěcích těles, kamen, 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).
•	  Nepoužívejte zařízení na prasklém skle ani k čištění jiných ploch s nerov-

ným povrchem, protože by mohlo dojít k pádu kvůli nedostatečnému sa-
címu výkonu.

•	  Záložní baterii smí vyměňovat pouze výrobce, resp. Autorizovaný servis.
Pro eliminaci nebezpečí je nutné před likvidací ze spotřebiče vyjmout zá-
ložní baterii a zlikvidovat ji v souladu s místními zákony a předpisy. Použité 
baterie zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

•	  Před vyjmutím baterie z důvodu likvidace spotřebiče je třeba spotřebič
odpojit od zásuvky.

•	  Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v této Struč-
né příručce. Výrobce spotřebiče neodpovídá za žádné škody nebo zranění 
způsobené nesprávným používáním.

nebeZpečí ÚraZu elektrickým proudem!
•	 Před čištěním nebo údržbou vždy zařízení vypněte.
•	  Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za napájecí kabel. Místo

toho ji vytáhněte tažením za tělo samotné zástrčky.
•	  Opravy zařízení nikdy neprovádějte sami. Opravy elektrických zařízení smí 

provádět pouze autorizované servisní středisko.
•	 Do elektrických kontaktů nevsunujte žádné špičaté předměty.
•	 Kontakty nevyměňujte. 
•	  Jestliže je poškozený samotný robot nebo jeho napájecí kabel, přerušte

jeho provoz.
•	 V případě poškození kontaktujte místní zákaznický servis.
•	 Robota ani napájecí kabel nečistěte vodou či jinými tekutinami.
•	  Nepoužívejte robota na vlhké zemi či na místech, kde se může dostat do 

kontaktu s kapalinami nebo kde může spadnout do vody.
•	  Zkontrolujte, zda nedochází k poškození, ohýbání či zkroucení napájecího 

kabelu. Na kabel nepokládejte žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k po-
škození napájecího kabelu, úrazu elektrickým proudem či vzniku požáru. 

upoZornění
•	  Před uvedením zařízení do provozu upevněte bezpečnostní lanko a připev-

něte je k vnitřní armatuře
•	  Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není bezpečnostní 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

na něm pracovat.
•	 Před vypnutím napájení zařízení přidržte.
•	 Nepoužívejte na sklech bez rámu.
•	  Nezapomeňte na spodní část zařízení řádně umístit čisticí mikrovláknovou 

utěrku, 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 nečistoty na skle způsobit mírné
poškrábání reflexního nebo potahovaného skla.

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

•	  Nepoužívejte zařízení v prostorech s hořlavými nebo výbušnými kapalina-
mi či plyny.

ScHéma výrobku

Indikační kontrolka
Tlačítko On / Off
Tlačítko Start / Pauza 

červená: výstraha
modrá: normální režim

oranžová: dobíjení
zelená: plně dobito

Signalizační bzučák

Zdířka napájecího kabelu

Senzor pro detekci hran a rohů

Indikační kontrolka vnitřní 
strany robota

Pojezdová kolečka

Ventilátor
Suchý zip

SeStavení adaptéru

Napájecí adapter

Konektor prodlužovacího 
kabelu (konec B) Připojení do zdířky robota

Prodlužovací kabel

L-konektor (konec C)

Zástrčka napájecího  
konektoru (konec A)

A. Připojte zástrčku pro stejnosměrný proud (konec A) napájecího adaptéru k prodlužovacímu kabelu (konec B), jak je uvedeno výše. (obrázek č. 1 )
B. Připojte L-konektor ke zdířce napájecího kabelu robota a pevně jej přišroubujte. (obrázek č. 2 )

upevnění beZpečnoStníHo lanka
A. Připevněte bezpečnostní lanko na držák robota a utáhněte (obrázek č. 3 )
B. Utáhněte druhý konec lanka k pevnému bodu v interiéru (obrázek č. 4 )

3 4

inStalace utěrky
A. Vyberte správnou čistící utěrku dle povrchu k čištění.
B.  Čistící utěrku připevněte na robota. Čistící utěrka se nesmí dotýkat pojezdových 

koleček či senzorů detekce hran. (obrázek č. 5 )
C. Naneste čistící prostředek na každou stranu utěrky (obrázek č. 6 ) 
D. Po nanesení otřete (obrázek č. 7 )

připojení ke Zdroji napájení
Zapojte W120 do zásuvky.

Důležité poznámky:
Při práci kontrolujte, zda je váš robot W120 vždy připojen k napájení střídavým proudem. Nepoužívejte jej, pokud není záložní baterie nabitá; použijte 
jej po úplném nabití. Jestliže dojde k náhodnému výpadku nebo odpojení zdroje napájení, robota W120 okamžitě sundejte.

3 4

Žlutá čistící utěrka
Čistící utěrka na skla pro vyso-

ké znečištění/suché čištění

3 4

Šedá utěrka
Čistící utěrka pro lehké 

znečištění/mokré čištění

Uživatelé by měli zvážit provozní situaci a používat spotřebič bezpečně, 
měli by nést odpovědnost za všechny možné důsledky.




