
BEVIELIS

Mamibot MOPA380

Ačiū, kad renkatės
daugiafunkcinę, belaidę, 
drėgno valymo šluotą

GRINDŲ VALYMAS, 
ŠVEITIMAS, POLIRAVIMAS 

DAUGIAFUNKCINIS



Vaškavimas
Įjungti/išjungti
Drėgnas valymas

Skysčio purškimas

Baterijos indikatorius

Raudona spalva: baterija kraunasi 
Žalia spalva: baterija pilnai įkrauta

LED lempa*

* Pastovi šviesa: darbo rėžimas
Mikčiojanti šviesa: senkanti baterija

Ličio jonų baterija Vandens talpa

Valymo šluostės

Krovimo anga

Produkto aprašymas

Skysčio purkštuvas



Paruošimas darbui

Laido instaliacija
Įkiškite laidą, sujungtą su 
rankena, į aliuminio vamzdį ir 
ištraukite jo galą.

Viršutinės aliuminio vamzdžio dalies tvirtinimas
Sujunkite viršutinę aliuminio vamzdžio dalį su prietaiso rankena taip, jog 
spyruoklinis mygtukas pilnai užsifiksuotų reikiamoje vietoje

Elektros laidų sujungimas
Sujunkite laido, kurį ištraukėte per aliuminio vamzdį, galą 
su laidu, esančiu apatinėje, pagrindinėje prietaiso dalyje

Apatinės aliuminio vamzdžio 
dalies tvirtinimas
Sujunkite apatinę aliuminio vamzdžio dalį 
su pagrindine prietaiso dalimi taip, jog 
spyruoklinis mygtukas pilnai užsifiksuotų 
reikiamoje vietoje
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Veikimas

Drėgno valymo šluostė

Nuimkite talpyklą        Pripilkite vandens Pripilkite ploviklio Pripilkite skysčio vaškavimui

Vaškavimo šluostė

Šluosčių parinkimas
Parinkite labiausiai tinkančią šluostę ir uždėkite ant prietaiso

Vandens talpos naudojimas
Pripilkite vandens/ploviklio/ vaškavimo skysčio

Baterijos krovimas ir keitimas
Jei LED lemputė mirkčioja, prašome pakrauti 
prietaisą

Kai būtina, atidarykite baterijos talpą ir 
įdėkite naują bateriją.

Šlapias valymas/vaškavimas
Paspauskite valymo rėžimo mygtuką

Vaškavimas

Įjungti/išjungti

Drėgnas valymas
Skysčio purškimas

Pastaba: Nepildykite vandens / ploviklio daugiau negu 300 ml



Problemų šalinimas

Specifikacija

Problema

Vandens purškimo 
sutrikimas

Purkštukų užsikišimas

Vandens tekėjimas per 
purkštukus
LED lemputė mirkčioja, 
kai prietaisas puikiai 
veikia
LED lemputė puikiai 
dega, purškia puikiai, 
tačiau prietaisas 
neveikia

*LED lemputė nedega
*Purkštukai nepurškia
*Prietaisas neveikia
*Lemputė dega
raudonai/žaliai, kai
prietaisas įjungiamas

Priežastis

*Vandens ar kito skysčio
trūkumas

*Pateko oro į vandens vamzdį

Užsikišo purkštukai

Kietosios dalelės vaškavimo 
skystyje/ploviklyje

Senka baterija

Apsauga nuo perkaitimo

*Įjungta apsauga nuo
viršsrovių

*Senka baterija

Sprendimas

*Pripilkite vandens ar kito skysčio
*Paspauskite purškimo mygtuką
keletą kartų, kad oras būtų
pašalintas

Švelniai su adata išvalykite 
užsikišimo vietą
Purkštuką nuplaukite švariu 
vandeniu

Pakraukite bateriją

Išjunkite prietaisą ir naudokite, kai 
jis atvės

Pakraukite prietaisą keletą 
sekundžių, tuomet išjunkite jį

 ***SVARBU***:
1. Naudojant ilgą laiko tarpą, prietaisas gali įkaisti. Būtinai išjunkite prietaisą, jei apsauga
nuo perkaitimo įsijungia. Neįjunkite prietaiso, kol jis neatvės.
2. Norint nepažeisti prietaiso, rekomenduojama nenaudoti ilgiau nei 20 minučių
nepertraukiamai.

Modelio Nr.: MOPA380
Įtampa: 14.4V
Galingumas: 60W
Triukšmo lygis: <60 dB
Baterijos talpa: 2200mAh Lithium

Krovimosi laikas: 2.5 val. 
Darbo laikas: >35 min 
Vandens talpykla: 330 ml 
Išmatavimai: 125*39*8.5 cm 
Svoris: 3.2 kg

Dėl tol imesnio pr ietaiso tobul in imo pasi l iekame teisę kest i  
techninius duomenis i r  dizainą

※ 

Įspėjimai:
A. Patikrinkite, ar valymo šluostės naudojamos tinkamomis sąlygomis.
B. Skystis vaškavimui yra ekologiškas ir tinkamas įvairių grindų priežiūrai. Tačiau venkite
perdėto naudojimo, dėl kurio grindys gali tapti per slidžios. Vidutiniškai 100 m2 naudojama
80 ml vaškavimo skysčio.
C. Išvalykite ir išsausinkite vandens talpą, jei prietaisas bus ilgą laiką nenaudojamas
D. Krovimosi apsaugos funkcija būna aktyvuota, kai prietaisas kraunasi ir bus automatiškai
išjungta, kai prietaisas bus pilnai įkrautas.
E. Prietaiso įkrovimui naudokite tik originalų pakrovėją.



Komplektaciją sudaro

Drėgno valymo šluota | Pakrovėjas | Valymo šluostės | 
Vaškavimo šluostės | Instrukcija | Garantija 

 +370 620 62220 

Papildomos dalys
• Valymo šluostės
• Vaškavimo šluostės
• Skystis vaškavimui
• Dvipusės Velcro šluostės (šlapiam valymui su vienkartinėmis šlapiomis šluostėmis)
• Vienkartinės šlapios šluostės

***Įspėjimai***
1. Tinkamas naudoti tik lygiems paviršiams (plytelės,
marmurinės grindys, medinės grindys ir t.t.) Nenaudokite
ant sienų, langų ar kitų nelygių paviršių.
2. Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
3. Nelieskite judančių dalių, kai prietaisas veikia.
4. Valymo ar vaškavimo šluostes ant prietaiso uždėkite
PRIEŠ naudojimą.
5. Naudodami užtikrinkite, jog kampas tarp prietaiso
koto ir grindų nebūtų didesnis nei 75 laipsniai.

*Šis prietaisas gali būti naudojamas tik grindų
priežiūrai. Vartotojai yra atsakingi už žalą, kuri buvo
sukelta, naudojant prietaisą neteisingai.

OFICIALUS "Mamibot Manufacturing USA Inc." ATSTOVAS LIETUVOJE

UAB "Robotechnika"

Ukmergės g. 322, Vilnius LT-12106 ONE Business centras, III aukštas 

www.lazyhouse.lt  info@lazyhouse.lt

Žemės lygis

Maksimalus
Kampas 75



Prietaiso modelis:________________________________ 

Įsigijimo data:__________________________________ 

RIBOTA PRODUKTO GARANTIJA
Mamibot gamykla užtikrina drėgno valymo šluotos pirkėjui vienerių metų garantiją nuo įsigyjimo datos 
prietaiso dalims bei veikimui. Taip pat užtikrinama šešių mėnesių garantija baterijai bei trijų mėnesių 
garantija valymo šluostėms. Ši garantija yra neperleidžiama ir galioja tiesioginiam pirkėjui ten, kur to 
nedraudžia galiojantys įstatymai. Ši garantija suteikia specialias, legalias teises, tačiau Jūs taip pat galite 
turėti kitas teises, kurios skiriasi remiantis vietiniais įstatymais. Ši garantija nepakeičia Jūsų įstatyminių teisių. 

Išimtys
Ši garantija yra galiojanti, kai prietaisas yra tinkamai sumontuojamas, naudojamas ir laikomas. Ši garantija 
nustoja galioti ir tampa beverte bei negali būti taikoma bet kuriam MAMIBOT prietaisui, jei a) nebuvo laiku 
sumokėti pinigai, b) prietaisas yra naudojamas ne pagal dabartinę MAMIBOT prietaiso specifikaciją ir 
instrukciją; c) prietaisas buvo naudojamas netinkamomis sąlygomis, d) buvo pirkta ne pas įgaliotą 
pardavėją, e) žalą sukėlė naudojamos atsarginės dalys bei priedai, įskaitant baterijas, pagamintas ne 
MAMIBOT gamyklos, f) defektas atsirado dėl netinkamo prietaiso laikymo ar neorginalaus remonto, g) 
įprastai nusidėvėjo (įskaitant ir baterijas), h) defektas sukeltas dėl šiurkštaus naudojimo ar nelaimingo 
atsitikimo (piktnaudžiavimas prietaisu, nepaisymas intrukcijos, gaisras, užliejimas vandeniu, žaibo 
nutrenkimas), i) baterija turėjo trumpą sujungimą, jei baterijos gaubtas ar elementas yra sugadinti, jei 
bateria buvo naudojama kitam prietaisui, nei ji buvo skirta, j) yra tyčinis ar sąmoningas sugadinimas, 
neatsargumo ar aplaidumo pasekmė, k) Jūsų ar trečiosios šalies buvo įvykdytas bet koks prietaiso 
pakeitimas ar modifikavimas, kuris nėra įgaliotas MAMIBOT gamyklos, l) prietaisas buvo netinkamai 
supakuotas transportavimui, m) yra išskirtinės priežastys, nepriimtinos mūsų priežiūrai.

GARANTIJA, NURODYTA AUKŠČIAU, GALIOJA NEPAISANT VISŲ KITU GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, KIEK TAI LEIDŽIA 
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. MAMIBOT GAMYKLA IR TIEKĖJAI ATSISAKO TEIKTI GARANTIJĄ VISOMS APIBRĖŽTOMS, 
NUMANOMOMS AR ĮSTATYMIŠKOMS GARANTIJOMS, KURIOS YRA BE APRIBOJIMŲ AR APIMA KITAS PREKYBOS 
SĄLYGAS, PASITENKINIMĄ KOKYBE, ATITIKIMĄ SPECIFINIEMS TIKSLAMS. JOKIA KITA GARANTIJA ŠIAM 
PRIETAISUI, APIBRĖŽTA AR NUMANOMA, SUTEIKTA ŽMOGUI, ĮMONEI AR KORPORACIJAI NEGALI ĮPAREIGOTI 
MAMIBOT. 

PRIETAISO GARANTIJOS REGISTRAVIMO FORMA

PRIETAISO INFORMACIJA

Pardavėjas:______________________ 

Prietaiso serijos numeris:___________

KLIENTO INFORMACIJA

Vardas, Pavardė:____________________________________________________________________

Adresas: ____________________________________________________________________________ 

Miestas: _______________________Šalis: __________________Pašto kodas: __________________ 

Mobilus telefonas：_ __________________Namų telefonas：_ ____________________________ 

El. paštas：_ ________________________________________________________________________ 

Klieno parašas: ____________________________________________Data:____________________






