










Przed  użyciem   tego   produktu,   przeczytaj   poniższe   instrukcje   bezpieczeństwa   
i przestrzegaj   rutynowych   środków   ostrożności. Proszę   przeczytaj   instrukcję
uważnie   i   zatrzymaj  ją  na   przyszłość.  Każda   operacja, która   nie   jest   zgodna   
z instrukcją   może   spowodować   uszkodzenie   produktu.

2. Względy   bezpieczeństwa   głównego   produktu   i   akcesoriów

Ostrzeżenie
1. Nie wolno   demontować,    naprawiać   ani   odnawiać  produktu  bez   upoważnienia;
w   przeciwnym   razie   może   spowodować   uszkodzenie   produktu, zagrożenie  i  utratę 
naprawy gwarancyjnej.
2.   Nie   należy   używać   produktu   w   otoczeniu   stwarzającym   ryzyko   pożaru   lub 
wybuchu.
3. Ten   produkt   może  być   użytkowany   tylko   z   oryginalnym   zasilaczem;   w
przeciwnym   razie   produkt   może   ulec   uszkodzeniu   lub   zapalić   się.
4. Nie   stój,   ani   nie   siadaj   na   tym   produkcie;   może   to   spowodować   uszkodze-
nie
produktu   lub   jego   przewrócenie.
5.   Gdy   metalowa   część   wtyczki   jest   zakurzona,   należy   ją   wytrzeć   suchą szmatką.
6. Zasilacz   jest   zasilany   napięciem   zmiennym   100-240   V.   Podłącz   prawidłowo
gniazdko   i   trzymaj   z   dala   od   dzieci.
7. Nie   myć   ani   nie   zanurzać   korpusu   i   akcesoriów   elektronicznych   w   wodzie;   w
przeciwnym   razie   produkt   może   zostać   uszkodzony   przez   zwarcie.
8. Nie   uszkadzaj,   nie   obciążaj,   nie   podgrzewaj,   nie   ciągnij   ani   nie   zginaj.
9. Podczas   sprzątania,   proszę   zwróć   uwagę   na   bezpieczeństwo   małych   dzieci   i
osób   starszych   w   domu,   aby   uniknąć   potknięcia   I   proszę   nie   dotykaj   kół   i
szczotek   bocznych   aby   uniknąć   zranienia.
10. Ten   produkt   jest   do   użytku   domowego.   Proszę   nie   używać   go   na   zewnątrz.
11. Nie   pozwól   aby   metalowe   i  przewodzące   materiały   weszły   w   kontakt   z
baterią;   może   to   spowodować   zwarcie.

UWAGA
1. Nie   dotykaj   produktu   mokrymi   rękami;   może   to   spowodować   porażenie
prądem.
2.   Nie   umieszczaj   produktu   w   miejscach,   gdzie   mógłby   łatwo   spaść,   takich   jak
stoły,   krzesła,   wysokie   platformy   w   pokoju   itp.
3. Ten   produkt   ma   wyrafinowany   wygląd   i   powinien   być   chroniony   przed
długotrwałym   działaniem   promieni   słonecznych.



4.   Proszę   nie   używać   produktu   w   wilgotnym   środowisku   takim   jak   łazienka.
5. Proszę   nie   kłaść   produktu   niedaleko   niedopałków   papierosów,   zapalniczek   i
innych   źródeł   ognia.
6. Proszę   wyczyść   produkt   po   ładowaniu.
7. Proszę   wyłącz   robota   wyłącznikiem   znajdującym   się   z   boku   podczas   dłuższej
przerwy   w   pracy   robota.
8. Należy   uważnie   sprawdzić,   czy   zasilacz   jest   podłączony   do   gniazda   przed
użyciem,   aby   uniknąć   uszkodzenia   robota.
9. Przed   użyciem   produktu   usuń   wszystkie   wrażliwe   przedmioty   z   podłogi,
takie   jak   szkło,   lampy   i   przedmioty,   takie   jak   przewody   i   zasłony,   które   mogą
zaplatać   się   w   boczne   szczotki   i   port   ssący.
10. Kiedy   pojemnik   kurzowy   jest   pełny,   proszę   opróżnij   go   przed   ponownym
użyciem.
11.   Proszę   nie   używaj   robota   do   czyszczenia   odpadów   budowlanych.
12. Temperatura   robocza   produktu   ma   zakres   między   0   a   40   stopni   Celsjusza;
proszę   nie   używaj   przy   wysokiej   temperaturze   .
13. Przed   utylizacją  produktu,   proszę   usunąć   baterię   z   robota..   Kiedy
bateria   zostanie   wyciągnięta,   proszę   upewnić   się,   czy   produkt   nie   jest
podłączony   do   zasilania.   Proszę   bezpiecznie   zutylizować   akumulator   chroniąc
środowisko.
Względy   Bezpieczeństwa   Dotyczące   Akumulatora

Niebezpieczeństwo
1. Zawsze używaj dedykowanego zasilacza, aby uniknąć wycieku, nagrzania lub
pęknięcia.
2. Nie   zwieraj   baterii   ani   nie   rozbieraj   baterii;   może   to   spowodować   wyciek,
przegrzewanie   lub   pęknięcie.
3. Nie   transportuj   ani   nie   przechowuj   z   naszyjnikami,   spinkami   do   włosów   i
innymi   metalowymi   przedmiotami;   może   to   doprowadzić   do   zwarcia,
powodując   wyciek,   przegrzewanie   lub   przepalenie.
4. Nie   pal   ani   nie   podgrzewaj   akumulatora;   może   to   spowodować   wyciek,
przegrzewanie   lub   przepalenie.



Uwaga
1. Jeśli   podczas   ładowania   zostanie   wykryte   nienormalne   przegrzanie,   należy
natychmiast   przerwać   użytkowanie,   aby   uniknąć   wycieku,   nagrzania   lub
pęknięcia.
2. Aby   przedłużyć   żywotność   akumulatora,   proszę   wyciągaj   akumulator   i
trzymaj   w   suchym   chłodnym   miejscu   jeżeli   nie   używasz   produktu   przez dłuższy
czas.
3. Nie   zanurzaj   w   wodzie   i  nie   pozwalaj   na   kontakt   z   jakimkolwiek   płynem;   w
przeciwnym   razie   może   to   spowodować   wyciek,   przegrzanie   lub   pękniecie.
4. Przerwij   niezwłocznie używanie w przypadku   jakiejkolwiek   anomalii   (   zmiana
koloru,   kształtu),   aby   uniknąć   wycieku,   przegrzania   lub   pękniecia.
5. Zawsze używaj   taśmy   do   izolacji   elektrody   akumulatora podczas   recyklingu   lub
utylizacji.

Ostrzeżenie
1. Jeżeli   skóra   lub   ubranie   zetknie   się   z   elektrolitem   z   akumulatora,   niezwłocznie
umyj   czystą   wodą   aby   uniknąc   stanu   zapalnego   itp.
2. Nie   używaj   akumulatora   w   innych   urządzeniach.   Ta   bateria   nadaje   się   tylko
do inteligentnych   robotów   zamiatających   Mamibot.
3. Jeśli odkryjesz, że zewnętrzna obudowa akumulatora odkształca się i rozszerza,
lub   wyciek   elektrolitu   zostanie   wykryty,   nie   ładuj   ani   nie   używaj   go,   aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Nie   rzucaj   ani   nie   wywieraj   silnego   wpływu   na   akumulator;   może   to
spowodować   wyciek,   przegrzanie   lub   pęknięcie.
5. Nie   należy   rozmontowywać   akumulatora;   może   to   spowodować   pęknięcie
baterii   i   wypływ   elektrolitu,   prowadzący   do   pożaru,   wybuchu   i   innych
niebezpieczeństw.
6. To   urządzenie   może   być   używane   przez   dzieci   w   wieku   od   8   lat   oraz
osoby   o ograniczonych   zdolnościach   fizycznych,   sensorycznych   lub   umysłowych
lub   z  brakiem   doświadczenia   i   wiedzy,   jeśli   zostały   one   objęte   nadzorem   i
zapoznane   z    instrukcją   obsługi   urządzenia   w   sposób   bezpieczny   i   zrozumiały.
7. Dzieci   nie   powinny   bawić   się   urządzeniem.
8. Czyszczenie   i   konserwacja   nie   powinny   być   wykonywane   przez   dzieci   bez
nadzoru.
9. To   urządzenie   zawiera   baterie   wymienialne   wyłącznie   przez   wykwalifikowane
osoby.
10. OSTRZEŻENIE:   Do   celów   ładowania   akumulatora   używaj   tylko   odłączalnego
zasilacza   dostarczonego   z   tym   urządzeniem.



Wykręć  dwie  śruby  na  pokrywie  baterii  za  pomocą  śrubokręta.

Wyjmij  pokrywę  baterii.

Wyciągnij  baterię  odpinając  przewody  elektryczne.

11.   Przed   czyszczeniem   lub   konserwacją   urządzenia   należy   odłączyć   zasilanie   
od  gniazdka.
12. Akumulator   należy   wyjąć   z   urządzenia   przed   jego  utylizacją.
13. Podczas   wyjmowania   akumulatora   urządzenie   musi   być   odłączone   od   sieci
zasilającej.
14. Akumulator   należy   bezpiecznie   zutylizować.
15. Jak   wyciągnąć   baterię:
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Gdy   robot   znajduje   się  w  pobliżu   stacji   ładującej   lub   wirtualnej   ściany   
ochronnej, może  nie  być   w  stanie  odróżnić   komend  wydanych  przez   pilota.
Jeśli   nie   będziesz   używać   pilota   przez   dłuższy   czas,   wyjmij z niego  baterię.

Włącznik On/Off 

Wyświetlacz

Powrót do stacji
ładowania

Kierunek 
Ustawienia
zegara
Czyszczenie
pojedynczego pokoju 

Czyszczenie wzdłuż
krawędzi 

Czyszczenie 

Potwierdzenie

Ustawienia ssania 

Typ mopowania
Ustawienia

harmonogramu

Przycisk   czyszczenia   automatycznego
W   dowolnym   trybie   czyszczenia   naciśnij   ten   przycisk,   aby   przejść   do   
trybu   automatycznego   czyszczenia.

Automatyczne   ładowanie
Naciśnij   ten   przycisk, aby   przejść   do   trybu   automatycznego   ładowania   na   

ekranie  pilota   zdalnego   sterowania.



            

Do   przodu /+
Podczas  pracy  robota  naciśnij   ten   przycisk,   aby   kontynuować  jazdę   
do przodu  i  zwolnij  przycisk,  aby   powrócić   do   trybu   automatycznego.
Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu   naciśnij
ten   przycisk,   aby   zwiększyć Liczbę (godziny lub minuty).

Do   tyłu /-
Podczas  pracy  robota  naciśnij   ten   przycisk,   aby   ukierunkować  jazdę   
dotyłu  i  zwolnij  przycisk,  aby   powrócić   do   trybu   automatycznego.
Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu   naciśnij   
ten   przycisk,   aby   zmniejszyć liczbę (godziny lub minuty).

W   lewo
Podczas  pracy  robota  naciśnij   ten   przycisk,   aby   ukierunkować  jazdę  w 
lewo i  zwolnij  przycisk,  aby   powrócić   do   trybu   automatycznego.
Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu   naciśnij   
ten   przycisk,   aby przełączyć   z   minuty   na   godzinę.

W   prawo
Podczas  pracy  robota  naciśnij   ten   przycisk,   aby   ukierunkować  jazdę  w 
prawo i  zwolnij  przycisk,  aby   powrócić   do   trybu   automatycznego.
Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu   naciśnij   
ten   przycisk,   aby przełączyć   z   godziny   na   minuty.

Przycisk  potwierdź
Podczas   pracy   naciśnij   ten   przycisk,   aby   zatrzymać   
robota/uruchomić ponownie . Podczas ustawień wstępnych czasu lub 
ustawień harmonogramu   naciśnij   ten   przycisk,   aby   zapisać   ustawie-
nia.
Przycisk ustawień ssania
W dowolnym   trybie czyszczenia   naciśnij   ten   przycisk, aby   dostosować   
siłę ssania.
Przycisk ustawień  zegara
Naciśnij   ten   przycisk,   aby   przejść   do   trybu   ustawiania   zegara   i   
naciśnij   przycisk POTWIERDŹ ,   aby   zakończyć.
Przycisk czyszczenia pojedynczego pokoju
Naciśnij   ten   przycisk,   aby   przejść   do   algorytmu   czyszczenia   pojedynczego   pokoju

Przycisk trybu mopowania
Naciśnij   ten   przycisk,   aby   przejść   do   trybu   mopowania
Przycisk   ustawień   harmonogramu  pracy  robota  w   trybie   gotowości   naciśnij   ten   
przycisk,   aby   przejść   do   trybu   programowania,   a ikona   miga   na   wyświetlaczu. 
W   trybie   ustawień   harmonogramu   naciśnij   ten   przycisk,   aby   zapisać   dane   i   
wyjść   z trybu   ustawień,   a   na   wyświetlaczu   zawsze   będzie   wyświetlana   ikona

W   trybie   ustawień   harmonogramu   naciśnij   przycisk   ustawienia harmonogramu 
na 3 sekundy,  aby anulować  dotychczasowe ustawienia,  a  wyświetlana  ikona        
zniknie.

Przycisk czyszczenia przy krawędziach
Naciśnij   przycisk   aby   rozpocząć   czyszczenie   przy   krawędziach.

Wyświetlenie   ustawień   
harmonogramu

Wyświetlenie   ustawień   
zegara
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1.   Upewnij   się,   że   włącznik   zasilania   z   boku   robota   jest   włączony.
2.   Naciśnij   przycisk   sterowania   lub   tryb   czyszczenia   na   pilocie,   aby   
uruchomić   robota.

Pauza
Funkcja   pauzy   polega   na   przełączeniu   robota   z   trybu   pracy   na   tryb   
wybrany,   a   robota   można   zatrzymać   na   podstawie   następujących   
operacji:
1.   Wciśnij   przycisk   sterowania   na   robocie,   aby   zatrzymać   robota.
2.   Wciśnij   przycisk           na   pilocie,   aby   zatrzymać   robota.

Uśpienie
Tryb   uśpienia   oznacza,   że   robot   jest   zatrzymany,   a   lampka   kontrolna   
jest   wyłączona.
Jeśli   robot   nie   jest   aktywny   w   ciągu   3   minut,   robot   przejdzie   w   tryb   
uśpienia   automatycznie.
Uwaga:   Jeśli   robot   nie   działa   przez   dłuższy   czas,   należy   wyłączyć   
przełącznik   zasilania.
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Błędy Możliwe powody Rozwiązania

Robot  nie  
może  być  
naładowany

Robot  utknął  
podczas  
pracy

Robot  wrócił  
do  ładowania  
nie kończąc  
sprzątania

Robot  nie  
wykonuje  
czyszczenia
automaty-
czne-go  
zgodnie  z
harmonogra-
mem

Niedziałający  
pilot

1.  Elektrody  między  głównym
korpusem  a  podstawą  ładującą
nie  są  prawidłowo  połączone.
2.  Podstawa  ładująca  jest
wyłączona,  gdy  robot  jest
włączony,  co  prowadzi  do  utraty
mocy.

1. Upewnij  się,  że  elektrody
pomiędzy  korpusem  a  podstawą
ładującą  są  prawidłowo
połączone.
2. Utrzymaj  ładowanie  robota,  gdy
nie  działa,  aby  lepiej  przygotować
się  do  następnego  zadania
czyszczenia.

Robot  może  być  zaklinowany
przez  przewody  /  kable  na
podłodze,  wiszące  zasłony  lub
przeszkody  wokół  dywanów.

Robot spróbuje  się wydostać
automatycznie.  Jeśli  jednak
zawiedzie,  pomóż mu ręcznie.

1. Robot  wykrywa,  że  moc  może
nie  być  wystarczająca  i
automatycznie  wraca  do   ładowania.
2. Robot  pracuje  z  różnymi
prędkościami  na  różnych
rodzajach  podłóg.  Na  przykład
działa  dłużej  na  drewnianych
podłogach  niż  na  dywanach.

1. Naładuj robota.
2. Długość czasu pracy zależy od
złożoności pomieszczeń, ilości
śmieci i różnych trybów czyszczenia.

1. Robot nie jest włączony, a robot
nie może wykonywać czyszczenia
zgodnie z harmonogramem, gdy jest
wyłączony.
2. Poziom mocy robota jest zbyt
niski do pracy.
3. Robot  utknął przez przeszkody.

1. Włącz robota.
2.Utrzymuj naładowanego robota,
gdy nie pracuje, aby lepiej
przygotować się do następnego
zadania czyszczenia. 3. Wyłącz
robota i wyczyść pojemnik na kurz.
Następnie obróć robota, aby
wyczyścić jego elementy, takie jak
koła i szczotki boczne.

1. Pilot  zdalnego  sterowania  jest
na  wyczerpaniu.
2.  Robot  nie  ma  zasilania.
3. Promień  podczerwieni  jest
zablokowany,  ponieważ  emiter
podczerwieni  na  pilocie  lub
odbiornik  podczerwieni  na
robocie  jest  skażony.
4. Interferencja  emitowana  przez
inne  urządzenia  znajdujące  się  w
pobliżu.

1. Zmień baterie i zainstaluj baterie
prawidłowo.
2. Upewnij się, że robot jest
włączony z wystarczającą mocą do
działania.
3. Przetrzyj nadajnik podczerwieni na
pilocie lub odbiorniku podczerwieni
robota czystą bawełnianą szmatką.
4. Nie używaj pilota w pobliżu innych
urządzeń na podczerwień.






