
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXVAC880 

Wisor LASER 

SLAM 

ROBOTTOLMUIMEJA 
 

KASUTUSJUHEND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised ja hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles. 

 

Täname Mamibot Laser Slam robottolmuimeja 

EXVAC880 Wisor ostmise eest. 

 

Loodame, et Wisor pakub teile nutikamat ja 

mugavamat eluviisi. 

 

Kui ilmneb mõni probleem, mida siin ei ole mainitud, 

võtke ühendust e-posti aadressil 

sales@mamibot.com. 

 

Lisainfo saamiseks külastage meie ametlikku 

kodulehekülge: http://www.mamibot.com 

mailto:sales@mamibot.com
http://www.mamibot.com/
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Ohutusjuhised 

Lugege kõik juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid käepärast Wisori 

seadistamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks. Kõik toimingud, mis 

eiravad järgnevaid juhiseid, võivad kahjustada Wisorit või põhjustada 

vigastusi. 

 Märkused põhiseadme ja komponentide kohta 

Hoiatus 

01. Ärge demonteerige, parandage ega paigaldage toodet ilma 

loata; vastasel juhul võib see toodet kahjustada või ohte põhjustada. 
02. Ärge kasutage toodet tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas. 

03. Kasutage Wisori jaoks ainult originaalset toiteadapterit; muidu 

võib Wisor kahjustada või süttida. 
04. Ärge seiske ega istuge Wisori peale; see võib Wisorit kahjustada või 

põhjustada ümberkukkumist. 

05. Kui toitepistiku metallosa on tolmune, puhastage seda kuiva lapiga. 

06. Toiteadapteri toitepinge on 100–240 V. Ühendage pistik 

pistikupesasse korralikult ja tõkestage laste ligipääs sellele. 
07. Ärge peske ega loputage korpust ja elektroonilisi komponente 

veega; muidu võib Wisor lühise tõttu kahjustuda. 

08. Ärge kahjustage seadet, asetage sellele raskuseid, kuumutage, 

tõmmake ega painutage seda. 

09. Koristamise ajal pöörake vigastuste vältimiseks tähelepanu väikelaste 

ja vanemate turvalisusele kodus (pöörake erilist tähelepanu väikelastele). 
10. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Ärge kasutage 

seda välistingimustes. 

11. Ärge laske metallil ja juhtivatel materjalidel akuga kokku puutuda; 

see võib põhjustada lühise. 

12. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Kui masinat kasutatakse 

laste läheduses, tuleb olla eriti tähelepanelik. 

 Tähelepanu 

01. Ärge puudutage toodet märgade kätega; see võib põhjustada 

elektrilöögi. 

02. Ärge asetage toodet kohtadesse, kus see võib kergesti alla 

kukkuda, nagu näiteks lauad, toolid, kõrgemad tasapinnad jne. 

03. Tootel on keerukas konstruktsioon ning seda tuleks otsese 

päikesevalguse eest kaitsta. 
04. Ärge kasutage toodet niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas. 

05. Ärge asetage toodet sigaretikonide, tulemasinate ega 

lahtise tule lähedusse. 

06. Pärast laadimise lõppu puhastage Wisorit. 

07. Kui Wisorit pikemat aega ei kasutata, lülitage Wisori küljel olev 

toitelüliti välja. 

08. Roboti kahjustuste vältimiseks kontrollige enne kasutamist hoolikalt, 

kas toiteadapter on pistikupesasse ühendatud. 
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09. Enne toote kasutamist eemaldage põrandalt kõik

kahjustatavad esemed, näiteks vaasid, lambid ning juhtmed ja

kardinad, mis võivad külgharjade ja imemisavaga kokku puutuda.
10. Kui tolmukonteiner on täis, eemaldage prügi enne konteineri uuesti
kasutamist.

11. Ärge kasutage robotit ehitusjäätmete puhastamiseks.

12. Toote töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 40 °C;

ärge kasutage seadet kõrge temperatuuriga keskkonnas.

13. Pange tähele, et Wisor liigub ise ringi, palun olge ettevaatlik,

kui liigute piirkonnas, kus Wisor koristab.

14. Enne toote utiliseerimist eemaldage robotilt aku. Aku

eemaldamisel veenduge, et Wisor ei ole toiteallikaga ühendatud.

Keskkonnakaitse tagamiseks utiliseerige aku ohutult.

 Aku teave 

 Oht 

01. Lekke, ülekuumenemise või purunemise vältimiseks

kasutage alati spetsiaalset akuadapterit.
02. Ärge lühistage akut ega eemaldage seda;

see võib põhjustada lekkeid,

03. Ärge transportige ega hoidke akut koos kaelakeede,

juuksenõelte ja muude metallesemetega; see võib tekitada lühise,

põhjustades lekke, ülekuumenemise või purunemise.
04. Ärge põletage ega kuumutage akut; see võib põhjustada lekkeid,

kuumenemist või plahvatust.

 Tähelepanu 

01. Kui laadimise ajal ilmneb ebanormaalne ülekuumenemine,

lõpetage koheselt laadimine, et vältida lekkeid, ülekuumenemist või

purunemist.

02. Aku kasutusaja pikendamiseks eemaldage aku ja asetage see

jahedasse, kuiva keskkonda siis, kui seda pole pikemet aega plaanis

kasutada; nii väldite lekkeid, ülekuumenemist või purunemist.
03. Ärge kastke seadet vette ega laske sellel vedelikuga kokku puutuda;

see võib põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või plahvatuse.

04. Kõigi erisuste (nt värvimuutuse või deformeerumise)

tuvastamisel lõpetage selle kasutamine kohe, et vältida lekkeid,

ülekuumenemist või plahvatust.

05. Aku elektroodide isoleerimiseks kasutage ringlussevõtuks või

utiliseerimiseks alati teipi.

06. Kui aku lekib, pühkige see kuiva lapiga puhtaks, taaskasutage

õigeaegselt või visake see minema.
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07. Pange ringlussevõetud patareid omavalitsuse, hotellide, koolide,

suurte kaubanduskeskuste, supermarketite jms

taaskasutuskohtadesse või vastavatesse prügikastidesse. Kasutuselt

kõrvaldatud toote akud tuleb eemaldada ja hävitada vastavalt

kohalikele seadustele ja määrustele.

Hoiatus 

01. Kui nahk või riided puutuvad kokku aku elektrolüüdiga, peske neid

viivitamatult puhta veega, et vältida nahakahjustusi jne.

02. Ärge kasutage  laetavaid akusid teistes seadmetes. See aku sobib

ainult seadmega Wisor.

03. Kui on näha, et aku välimine korpus on deformeerunud ja

paisunud või kui elektrolüüt lekib, ärge akut ohu vältimiseks laadige

ega kasutage.
04. Ärge visake akut maha ega avaldage sellele tugevat survet; see võib

põhjustada lekke, ülekuumenemise või plahvatuse.

05. Ärge võtke akut lahti; see võib põhjustada aku purunemise ja

elektrolüütide väljavoolu, mis võib põhjustada tulekahju, plahvatuse

ja teisi ohte.

 Aku eemaldamine 

01. Aku tuleb enne Wisori utiliseerimist eemaldada ja aku tuleb

vastavalt kohalikele seadustele viia selleks ettenähtud kohtadesse.
02. Enne aku eemaldamist lülitage toide välja.

03. Eemaldage kruvikeerajaga kaks akukatte kruvi.

04. Eemaldage akukate.

05. Võtke aku välja ja eemaldage aku eemaldamiseks

elektrijuhtmed.
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Wisori tutvustus 

 Wisori funktsioonid 

Laseri ja güroskoobi abil navigeerimine 

Wisor töötab laseri lokaliseerimise navigeerimisega. See võib oluliselt 

vähendada korduva puhastamise või puuduva puhastamise 

määra ning parandada puhastuse ulatust ja tõhusust. 

Visuaalne puhastuskaart 

Kasutajad saavad rakenduses vaadata, kuidas Wisor puhastusteed 

planeerib, ja näha puhastatud või veel puhastamata alasid. See 

muudab puhastamistöö intuitiivsemaks ja selgemaks. 

Üle õhu saadavad värskendused (OTA) 

Wisori tarkvara saab uuendada OTA-tehnoloogia abil, mida 

kuvatakse rakenduse seades. Kasutajad saavad kergesti hankida 

uusima tarkvaraversiooni. 

Pestav tolmukonteiner 

Eelfiltrit ja tolmukonteinerit saab puhastada puhastusveega 

(palun ärge peske HEPA filtrit veega). 

Mitu kasutusrežiimi 

Wisorit saab juhtida rakenduse, juhtpuldi või füüsilise lüliti abil. 

Wisorit saab rakenduse kaudu jagada oma pere või sõpradega. 

Not-to-go piirkonna seadistamine 

Kasutajad saavad rakenduse abil määrata ala, mida te ei soovi Wisoril 

puhastada lasta. 
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Tehnilised andmed 

Toote mudel EXVAC880 

Suurus (põhiseade) 330*98 mm 

Netokaal 3 kg 

Sisend 19V/0,6 A 

Energiatarve 25 W 

Patarei tüüp Li-ioonaku 

Aku mahtuvus 2600 mAh 

Aku pinge 14,8 V 

Prügikonteineri 

komponent 

600 ml 

Veepaagi mahutavus 370 ml 

Tööaeg 55 - 110 min. 

Laadimisaeg 240 - 360 min. 

Juhtimine Rakendus, juhtpult ja nupuvajutused 

Andmed pärinevad ettevõtte Mamibot Manufacturing USA Inc. 

laborist. Need võivad seadme andmetest veidi erineda, seega 

arvestage tegeliku tootega. Pidevaks toodete täiustamiseks jätame 

endale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja muuta disaini ette 

teatamata. 
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 Mis komplekti kuulub 

Wisor Laadimisalus Juhtpult 

Toiteadapter Puhastusvahend Veepaak 

Külgharjad (4)     Täiendav suure 

efektiivsusega filter 

(HEPA) 

Pühkimislapp 

Täiendav 

vahtfilter 

Mõne mudeli tarvikud võivad olla veidi erinevad ja need 

sõltuvad tegelikust tootest. 
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 Wisori KOMPONENDID 

Põrkeraud 

Automaatpuhastuse 

Start/ Stop nupp 
Tühjendamise nupp 
Wi-Fi indikaator 

Lidar tuvastusseade 

VAADE ÜLEVALT 

Laadimiskontaktid 

Kukkumise 

vältimise andur 

Harjahoidik 

Universaalne ratas 

Külghari Aku kate 

Külgratas 

Rullikhari 

Tolmukonteiner 

VAADE ALT 
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Prügikonteineri/veepaagi 

vabastusnupp 

VAADE 

KÜLJELT 

Infrapunasensor 

Toitepinge pesa 

Peamine toitelüliti 

(sisse/välja) (lülitage see 

sisse enne mis tahes 

toimingu käivitamist) 

Eelfilter 

(pestav) 

Suure tõhususega filter (HEPA)  

(Ei tohi pesta) 

Tolmukonteineri 

kate(pestav) 

Vahtfilter 

(pestav) 

TOLMUKONTEINER 

Tolmukonteiner 

(pestav) 
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Sulgemiskork 

Vabastusnupp Veepaak 

Pühkimislapp 

VEEPAAK 

Oleku märgutuli 

Alalisvoolu pesa 

Laadimiskontaktid 

LAADIMISJAAM/ALUS 
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 Juhtpult 

Toitenupp 

Ekraan 

Automaatpuhastus 

Kinnitamine 

Turbopuhastus 

Ühe koha 
puhastamine 

Automaatne laadimine 

Juhtimisnupud 

Kellaaja seadistamine 

Ajakava seadistamine 

• Enne juhtpuldi esmakordset kasutamist paigaldage 2 AAA

patareid. Eemaldage patareid siis, kui kasutajad ei kasuta juhtpulti

pikemat aega.

• Wisor ei pruugi juhtpuldi käske tuvastada, kui see asub

laadimisaluse või füüsilise tõkke läheduses.
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   Toitelüliti On/Off 

Vajutage seda nuppu toite sisse või välja lülitamiseks. 

Automaatse puhastamise nupp. 

Vajutage seda nuppu automaatseks puhastamiseks. 

Automaatne laadimine 

Vajutage seda nuppu automaatse laadimise režiimi sisenemiseks, 

mida kuvatakse juhtpuldi ekraanil. 

Edasi /+ 

Vajutage seda nuppu, et jätkata ooterežiimis edasi liikumist ja 

vabastage see ooterežiimi naasmiseks. Vajutage seda nuppu väärtuste 

muutmiseks 
ajakava muutmise režiimis. 

Tagasi /- 

Selle nupu vajutamisel pöörab robot 180 kraadi. Selle nupu 

vajutamisel saate ajakava seadistusrežiimis väärtust vähendada. 

Nool vasakule 

Vajutage seda nuppu, et jätkata ooterežiimis vasakule liikumist ja 

vabastage see ooterežiimi naasmiseks. Selle nupu vajutamisel saate 

ajakava seadistusrežiimis tundide väärtust muuta. 

Nool paremale 

Vajutage seda nuppu, et jätkata ooterežiimis paremale liikumist ja 

vabastage see ooterežiimi naasmiseks. Selle nupu vajutamisel saate 

ajakava seadistusrežiimis minutite väärtust muuta. 

Kinnitamine/paus 

See on mõeldud muudatuste kinnitamiseks režiimis Ajakava või Kell. 

Selleks kasutatakse nuppu Pause või Start. See on ka äratamise nupp 

juhul, kui Wisor lülitatakse puldist välja. 

Turbo režiim 

Vajutage seda nuppu, et reguleerida imemisvõimsust igale 

töötamisrežiimile. Valida saab valikute Normal ja Turbo vahel. 

Kasutajad saavad imemisrežiimi reguleerida ka rakenduses. 

Kellaaja seadistamine 

Kellaaja seadmise režiimi sisenemiseks vajutage seda nuppu ja väljumiseks 

vajutage kinnitusnuppu. 
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 Ajakava seadistamine 

Vajutage seda nuppu, et seadistada ooterežiimis ajakava, ikoon 

hakkab vilkuma. Andmete salvestamiseks ning väljumiseks vajutage 

seda nuppu või kinnitusnuppu, seejärel kuvatakse ikooni alati 

ekraanil. Ajakava tühistamiseks vajutage seda nuppu 3S ning ikoon 

kustub. 

Ühe punkti puhastamine (Spot Cleaning) 

Vajutage seda nuppu ühe punkti puhastamiseks. 
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 Wisori töörežiim 

Automaatne puhastamine 

Wisori laser tuvastab kõigepealt ruumi osa, seejärel kavandab ja 

puhastab tuvastatud ruumi siksakilise rajaga. Pärast tuvastatud ala 

puhastamise lõppu tuvastab Wisor järgmiseks puhastuseks veel ühe 

uue ala, kuni kogu ruumi puhastamine on lõppenud. Wisorit saab 

käivitada automaatses puhastusrežiimis Wisori nupu Start/Stop abil, 

juhtpuldi nupu Automaatne puhastamine või rakenduse nupu Start 

abil. 

Turbo režiim 

Turbo puhastusrežiimi sisenemiseks vajutage nuppu režiimis 

Automaatne puhastamine. Kasutajad saavad imemisvõimsust 

reguleerida ka rakenduse kaudu, kus on kolm taset, sealhulgas: 

Vaikne, standardne ja tugev imemine. 

Moppimisrežiim 

Roboti külge kinnitatud veepaagiga ja moppimisrežiimi sisenemisel 

töötab Wisor automaatse puhastuse režiimis. Vee tilkumiskiirusel on 

kolm taset: madal, keskmine ja kõrge. 

Not-to go piikonna seaded 

Wisor rakenduses saate määrata ala, kuhu Wisor ei tohi 

siseneda, see sarnaneb virtuaalseina funktsiooniga. 

Ühe punkti puhastamine 

Vajutage seda nuppu ühe punkti puhastamiseks. 

Positon 

Vajutage rakenduse nuppu Position ning Wisor ütleb „I am here”. See on 

kasulik Wisori leidmiseks, kui see on takerdunud. 

Märkus: 

Wisori toitelülitit tuleb hoida sees. Wisori järelejäänud akumaht on 

suurem kui 5%. 
Wisori heli on sisse lülitatud. 
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Katkemiskohast jätkamine 

Kui aku laetustase on madalam kui 20%, liigub Wisor laadimiseks 

laadimisbaasi. Kui laetustase on 80%, läheb Wisor puhastamise 

jätkamiseks tagasi katkemiskohta (Breakpoint), kus see eelnevalt peatus. 

Positsiooni muutmine 

Wisor seadistab koristamiseks puhastamisraja. Kui peatate Wisori töö ja 

viite selle teise piirkonda, siis vajutage nuppu Start/Stop ning Wisor 

määrab uue positsiooni. 

Kui positsiooni muutmine on edukas, edastab Wisor häälteate ning 

seejärel jätkab puhastamist ja kaardistamist. Kui see ebaõnnestub, 

kustutab Wisor kõik varasemad kirjed ja tuvastab uue ala ning seejärel 

alustab puhastamist uuesti. 

Kõik Wisori funktsioonid sõltuvad tegelikest mudelitest. Toote 

täiustamiseks jätame endale õiguse rakendusi või tooteid ilma 

ette teatamata ja kohustusteta uuendada. 

Laadimine 

Eemaldatud 

Enne 

eemaldamist 

Katkemiskoht 
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Wisori kasutamine 

 Märkused enne kasutamist 

• Veenduge, et kõik sisustuselemendid on piisavalt hästi

korraldatud, et vältida Wisori kinnijäämist.

• Palun seadke keelatud ala või aiad treppidele või

samalaadsetele aladele. Kukkumisvastased andurid võivad

töötada vähem tõhusalt, kui need töötavad tumedatel

põrandatel või on need määrdunud.
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• Ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides või

vahekäikudes, vastasel juhul väheneb puhastamise katvus.

• Wisor võib ronida alla 1,8 cm kõrguste esemete peale,

eemaldage võimalusel põrandalt sarnased esemed.

Eemaldage toitejuhtmed, juhtmed, mänguasjad või kingad, mis võivad 

Wisorit takistada. 

Ärge puhastage vaipa moppimisfunktsiooniga. Enne puhastamist 

keerake vaip kokku või seadke selle vältimiseks koht, kuhu ei tohi 

siseneda. 
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 Puhastamise Start/Stop 

• Veenduge, et roboti küljel paiknev toitelüliti on sisse lülitatud.

• Vajutage juhtpuldil Start/Stop nuppu   või automaatse 

puhastamise nuppu    või vajutage juhtpuldil kinnitamisnuppu 

või rakenduse nuppu Cleaning. 

Paus/ooterežiim 

Pausi funktsiooni kasutatakse roboti lülitamiseks töörežiimist valitud 

režiimile, robotit saab peatada järgmiste toimingute abil: 
1. Peatamiseks vajutage uuesti nuppu Start/Stop.

2. Vajutage roboti peatamiseks juhtpuldil

kinnitamisnuppu.

Märkus:

Pärast seadme peatamist saab seda samast kohast uuesti kasutada.

Unerežiim 

Unerežiim tähendab, et robot on peatatud ja märgutuli kustub. Kui 

robot pole 10 minuti jooksul aktiivne, lülitub robot automaatselt 

unerežiimi, unerežiimi saab siseneda ka juhtpuldi toitenupu 

vajutamisega. 
Märkus: 

Kui robotit pikemat aega ei kasutata, lülitage toitelüliti välja. 
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 Wisori laadimine 

• Eemaldage kõik esemed 1 m kauguselt vasakust ja paremast

küljest ning 2 m kauguselt laadimisaluse esiosast.

• Ärge unustage enne kasutamist pealülitit sisse lülitada.

• Wisor läheb unerežiimi, kui ooteaeg on pikem kui 10 minutit.

Laadimismeetod A 

• Ühendage originaaladapter Wisori alalisvoolu pistikupesaga, nupu

Start/Stop LED-indikaator süttib valgena ning kasutaja kuuleb Wisori

laadimise alustamise heli.

Laadimise ajal hoidke pealülitit sisselülitatuna. 
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Laadimismeetod B: 

• Ühendage adapter laadimisaluse alalisvoolu pistikupesaga, kinnitage

Wisor laadimisalusesse, joondades selle laadimiskontaktid aluse

laadimiskontaktidega.
• Õige toitepinge korral vilgub laadimisaluse roheline LED-indikaator

aeglaselt.

Automaatne laadimine 

• Wisor hakkab laadimisalust automaatselt laadimiseks otsima siis, kui

aku on tühjenenud või kui Wisor on puhastustööd lõpetanud.
• Hoidke laadimisalust elektrisüsteemiga ühendatuna, vastasel juhul ei leia

Wisor laadimisalust üles.

Laadimisjuhised 

• Wisoriga võib kasutada ainult Mamiboti orignaalset

toiteadapterit ja laadimisalust.

• Wisor ei pruugi laadimisalust alguses kiiresti leida, see paraneb

pärast mitut kasutamist.

• Enne esimest kasutamist laadige robotit 12 tundi. Nii LED-indikaator kui

ka nupu Start/Stop indikaator põleb valgena.
• Laske Wisori akul esimesel kasutamisel tühjeneda.

• Kasutajad saavad Wisori laadimisaluse leidmiseks vajutada seadmel

või juhtpuldil nuppu Auto Recharge või rakenduses nuppu Recharge.

• Kui robot jääb pikemat aega seisma, lülitage toitelüliti välja.
• Pärast aku tühjenemist laadige robotit võimalikult kiiresti.

• Akut tuleb remontida ja asendada hooldusfirmas.
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 Wi-Fi seadistamisjuhised 

Enne WiFi seadistamist veenduge, et Wisor ja teie WiFi-võrk vastavad 

järgmistele nõuetele. 

1. Teie WiFi-võrgus on kasutusel 2,4 GHz ruuter või kaheribaline ruuter.

Wisor ei toeta 5GHz sagedusriba.
2. WiFi-võrk toetab protokolli 802.11b/g/n ja IPv4.

3. Veenduge, et SSID ei sisalda lubamatuid tähemärke, vastasel juhul ei

pruugi WiFi tuvastamine õnnestuda.

4. Ärge kasutage ühenduse loomiseks virtuaalset privaatvõrku (VPN).

5. Sisestamisel veenduge, et parool on õige.

6. Veenduge, et Wisor on täielikult laetud või dokkimisjaamas ning

Wisori küljel asuv toitelüliti on sisse lülitatud.
7. Veenduge, et kuulete ühenduse loomise heli ja WiFi-oleku tuli vilgub

aeglaselt valgena.

8. Veenduge, et Wisor, ruuter ja nutitelefon oleksid võimalikult

lähestikku.

 Rakenduse ühendamine 

1. Rakenduse alla laadimine

Skannige Webacki rakenduse (joonis 1) allolevat QR-koodi (joonis 2) või

laadige veebirakendus alla App Store'i (IOS-seadmed) või Google Play

(Android-seadmed) veebipoest.

Weback 

1 

iOS 

2 

Google Play 

2. Logige sisse/registreerige Weback ID.

Avage rakendus, logige otse sisse weback ID-ga või järgige juhiseid ja

looge uus kasutajatunnus, seejärel logige sisse ja sisenege veebiliidesesse.

3. Ühendage Wisor rakendusega.

Puudutage ikooni „      ” ja sisestage liidesesse joonisel 8, et lisada Wisor

weback ID-le: Skannige järgmine Wisori QR-kood (jooniselt 9) või Wisori

korpuse alt või sisestage liidesesse sisenemiseks (joonis 11) käsitsi

number “exvac-880 -” (joonis 10). Valige WIFI võrk ja sisestage WIFI

parool, seejärel kinnitage see nagu joonisel 12 ja joonisel 13.
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Joonis 3 

Joonis 6 

Joonis 4 

Joonis 7 

Joonis 5 

Joonis 8 

Järgides rakenduse juhiseid samm-sammult ja pärast edukat 

ühenduse loomist, saate Wisorit juhtida rakenduse abil. 

Järgides rakenduse juhiseid samm-sammult ja pärast edukat ühenduse 

loomist saate Wisorit juhtida rakenduse abil. Toote täiustamiseks jätame endale 

õiguse rakendusi või tooteid ilma ette teatamata ja kohustusteta uuendada. 
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Joonis 9 

Joonis 

12 

Joonis 10 

Joonis 

10 

Joonis 11 

                                                                                                                             Joonis 14 

3. Wisori juhtimine rakenduse abil.

Puudutage seadme ala (joonis 18), et siseneda põhiliidesesse (joonis 19): 

A. Liidese abil saate valida puhastus/moppimisrežiimi, määrata ala, 
kuhu ei tohi siseneda, kontrollida töötamise olekut ja leida Wisor üles, 
kui te ei tea, kus see asub. Puudutage seadistusliidesesse sisenemiseks 
ikooni „      “ või „    “ (joonis 20):

B. Liidese abil saate seada roboti funktsiooni, juhtida Wisorit käsitsi, 
Wisorit ümber nimetada, puhastamisala määrata, Wisorit teistele 
kasutajatele jagada, tarkvara uuendada jne. 

Joonis 9 Joonis 10 
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Joonis 15 Joonis 16 Joonis 17 

Joonis 18 Joonis 19 Joonis 20 

C. Liidese abil saate tutvuda

ka Wisori ühendamise

juhenditega ja kolmanda

osapoole rakendustega,

nagu Alexa, Google home

jne (joonised 21 ja 22).

Joonis 21 Joonis 22 
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 Kuidas kellaaega seada 

• Kohaliku aja määramiseks vajutage juhtpuldil kella seadistamise

nuppu Clock Setting.

• Tundide ja minutite määramiseks vajutage vasakut või paremat

nuppu ning kinnitamiseks vajutage Confirmation nuppu.

 Kuidas ajakava seada 

• Ajakava seadmiseks vajutage Schedule Setting nuppu, Wisori

jaoks määratud puhastusaja määramiseks vajutage vasakut või

paremat nuppu. (Wisor alustab puhastamist iga päev automaatselt

kell 8.30, kui plaanitud aeg on ooterežiimis kell 8.30.)

• Samuti saate ajakava määrata ka rakenduses.
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Tähelepanu 

• Hoidke pealülitit sees, et Wisor saaks plaanitud ajal koristustöid

teha.

• Veenduge, et aku laetusaste on suurem kui 20%, kui see on väiksem,

kui 20%, liigub Wisor uuesti laadima.

• Juhtpuldi ajakava tühistatakse automaatselt kohe, kui toitelüliti

välja lülitatakse. Rakenduse ajakava saab tühistada ainult

rakenduse kaudu.

• Juhtpuldi ajakava saab tühistada, kui hoiate all Schedule Setting

nuppu 3 sekundit.
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 Kuidas veepaaki kasutada 

• Kinnitage mikrokiust mopp veepaagi põhjas oleva kinnitusriba külge.

• Eemaldage veepaagi tihenduskork, täitke see puhta veega ning seejärel

sulgege see.

• Vabastage tolmukonteineri nupp ja võtke see välja, vabastage

veepaagi nupp ja kinnitage see Wisori külge.

• Põranda moppimine rakenduse või kaugjuhtimispuldi abil.

Tähelepanu 

• Ärge kinnitage veepaaki laadimise ajal Wisori külge.

• Ärge lisage veepaaki määrdunud vett ega korrodeeruvat/tuleohtlikku

vedelikku.
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Puhastamine ning hooldus 

 Külgharjade puhastamine 

• Külgharjad võivad pärast teatud aja jooksul kasutamist olla

painutatud või kahjustatud. Tõmmake külgharjad ära ja puhastage

neid puhastusvahendi või pehme lapiga või asendage need uute

külgharjadega.

• Veenduge, et L ja R külgharjad vastavad Wisori L ja R märgistustega.

• Külgharju võib deformeerumisel kuuma veega taastada. (Palun olge

ettevaatlik, et vältida kuumast veest tingitud põletusi).

 Tolmukonteineri puhastamine 

• Tolmukonteineri välja tõmbamiseks vajutage selle vabastamisnuppu.

• Avage ja tühjendage tolmukonteiner
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• Eelfiltri eemaldamiseks tõmmake eelfiltril olevad kinnituskonksud lahti.

Eelfilter 

• Võtke vahtfilter ja HEPA filter tolmukonteinerist (a) välja.

• Puhastage HEPA filtrit ainult puhastusvahenditega, ärge peske

seda veega (b).
• Puhastage tolmukonteinerit, eelfiltrit ja vahtfiltrit puhastusvahenditega või

peske neid veega (c).

(a) (b) (c) 

• Kuivatage tolmukonteinerit, eelfiltrit, vahufiltrit, aga ärge hoidke

HEPA ja teisi filtreid päikese käes (d).
• Asetage vahtfilter, eelfilter ja HEPA uuesti tolmukonteinerisse.

Asetage tolmukonteiner põhiseadmesse (e, f).

(d) (e) (f)
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 Veepaagi puhastamine 

• Tõmmake veepaak Wisori küljest lahti ja vabastage lukustusnupp.

• Eemaldage mopp veepaagist ja peske seda puhta

veega, seejärel kuivatage (g, h).

• Valage veepaagis olev ülejäänud vesi välja ja puhastage

paaki pehme lapiga (j, k).

(j) (k) 

(g) (h) 
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Universaalratas 

Laadimiskoht 

 Rullikharja puhastamine 

• Vabastage harjakaitse ja tõmmake rullikhari (1) välja.

• Puhastage rullikharja puhastusvahenditega (2).

(1) (2) 

 Teiste osade puhastamine 

• Puhastage kukkumisvastaseid sensoreid pehme lapiga.

• Puhastage kaitserauda ja infrapunasensoreid pehme lapiga.

• Puhastage Wisori laadimiskontakte ja laadimisalust pehme lapiga.

• Tõmmake universaalne ratas välja ja eemaldage ratta külge takerdunud

või kleepunud karvad või praht, seejärel paigaldage see pärast puhastamise

lõppu tagasi.

Kaitseraud/infrapunasensorid 

Kukkumisvastane sensor (3 komplekti) 
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 Soovitatav puhastamise/asendamise sagedus 

  Osa Soovitatav puhastamise/asendamise sagedus 

Külgharjad Puhastamine kord kuus; Väljavahetamine iga 3–6 kuu 

möödumisel. 

Harjarullik Puhastamine kord kuus; Väljavahetamine iga 3–6 kuu 

möödumisel. 

Tolmukonteiner Puhastage pärast iga kasutamist. 

HEPA Puhastamine iga 2 – 3 kasutuskorra järel: Vahetamine iga 

3 – 6 kuu möödumisel. 

Eelfilter Puhastamine iga 2 – 3 kasutuskorra järel: Vahetamine iga 

3 – 6 kuu möödumisel. 

Vahtfilter Puhastamine iga 2 – 3 kasutuskorra järel: Vahetamine iga 

3 – 6 kuu möödumisel. 

Pühkimismopp Puhastage pärast iga kasutamist; Vahetamine iga 6 – 12 

kuu möödumisel. 

Universaalratas Puhastamine kord kuus 

Infrapunasensorid Puhastamine kord kuus 

Põrkeraud Puhastamine kord kuus 

Laadimiskoht Puhastamine kord kuus 

Märkus: 

Need sagedused on toodud ainult nõuandena. Lõpliku 

puhastamise/vahetamise sagedus sõltub kasutamisest. 
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Tõrkeotsing 

Probleem Lahendused 

Wisorit ei saa 

laadida 

• Veenduge, et adapter on toiteallika laadimisdokiga

õigesti ühendatud ja indikaator põleb.

• Puhastage laadimisaluse kontakte ja Wisorit kuiva

ja pehme lapiga, seejärel laadige uuesti.
• Laadige Wisorit otse adapteriga.

Wisorit ei saa 

aktiveerida 

• Veenduge, et toitelüliti on sees.

• Veenduge, et Wisor on täielikult laetud.

• Veenduge, et juhtpuldi patareid pole tühjaks

saanud, vajadusel asendage need uute AAA

patareiga.
• Veenduge, et juhtpuldi signaal oleks vahemikus 5m.

• Juhtige Wisorit rakenduse abil. Wisorit ei saa

juhtimispuldiga juhtida siis, kui see jääb laadimisdokki.

Juhtpult ei toimi. • Sisestage uus AAA patarei;

• Veenduge, et juhtpult on Wisori levialas (5m)

• Veenduge, et toitelüliti on sees.

Wisor ei tööta 

vastavalt 

ajakavale. 

• Veenduge, et toitelüliti on sees.

• Ajakava tühistatakse pärast taaskäivitamist.

Määrake ajakava rakenduse abil.
• Veenduge, et Wisor on täielikult laetud.

• Veenduge, et Wisor pole takerdunud.

Enne 

puhastamise 

lõpetamist 

läheb Wisor 

uuesti laadima. 

• Kui aku täituvasaste on madalam kui 20%, läheb

Wisor uuesti laadima. Veenduge, et Wisor on täielikult

laetud.
• Taaskäivitage Wisor, lülitades peamist toitelülitit

välja/sisse.

Wisor liigub 

töötamise ajal 

tagasi. 

• Vältige Wisori kasutamist tumedal põrandal või otsese

päikesevalguse käes.

• Puhastage infrapunasensoreid ja kaitserauda pehme

lapiga.

Imemisvõimsus 

on vähenenud. 

• Puhastage ja tühjendage tolmukonteinerit.

• Puhastage eelfiltrit, vahtfiltrit ja HEPA filtrit ning hoidke

neid kuivana.

• Rullikharja puhastamine.

• Imemisava puhastamine.

Wisor ei saa 

WiFi-võrguga 

ühendust luua. 

• 5G ruuteri võrk pole Wisori jaoks saadaval. Veenduge, et

ruuter toetab sagedust 2,4 GHz.

• Hoidke ruuter, Wisor ja nutitelefon üksteisele lähemal,

jätkake ühendamist vastavalt käsiraamatutele ja APP

juhistele.
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Probleem Lahendused 

Wisori liikumine ja 
tööala on 
ebanormaalsed. 

• Eemaldage põrandalt esemed, nagu näiteks kaablid ja

kingad.
• Puhastage infrapunasensoreid ja kaitserauda pehme
lapiga.

• Hoidke rattaid kuivana, Wisori liikumisrada muutub siis, kui
rattad on märjad.
• Uuendage püsivara uusimale versioonile rakenduse abil.

• Taaskäivitage Wisor, lülitades peamist toitelülitit välja/sisse.

Wisor ei saa ühendust 

Alexa ega Google 
home seadmega. 

• Veenduge, et kasutajad on installinud Alexa või Google

home rakenduse.

• Veenduge, et kasutajad on järginud rakenduse

ühendusjuhiseid.

Wisor hüpleb üles ja 
alla. 

• Kontrollige, kas L ja R harjad on paigaldatud tagurpidi,
vajadusel paigaldage need korrektselt.

Wisor lõpetab 

ootamatult töötamise. 

• Kontrollige aku laetusastet

• Veenduge, et seade ei ole ühe punkti puhastusrežiimis.

Wisor töötab ühe punkti puhastusrežiimis ainult 30
sekundit.
• Kontrollige töötingimusi ja veenduge, et Wisor ei ole
takerdunud.
• Taaskäivitage Wisor, lülitades peamist toitelülitit välja/sisse.

Tähelepanu: 

Kõik viidatud kaubamärgid: Alexa, Google home, Google play, Apple, APP 

store jne kaubamärgid kuuluvad registreeritud ettevõtetele vastavates 

riikides või piirkondades. 
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Wisori osad 

Klaaskate 

Lidar 

Ülemine kate 

Külghari 

Veepaak 

Külgharja ajam 

Külgratta ajam 

Imemismootori komplekt 

Universaalratas 

Alumine kate 

Rullikharja ajam 

Li-ioonaku 

Aku kate 

Märkus: 

Wisor on mõeldud ainult siseruumides puhastamiseks, see sobib hästi kõval 

põrandal, puitpõrandal, marmorist põrandal või lühikesel vaipkattel. Palun 

tagage Wisori regulaarne puhastamine. 

Tolmu-
konteiner 
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Ohtlike ainete nimetus ja koostis 

Komponent 

Ohtlike ainete koostis 

Plastik-
kate 

PCB Kaablid Metallosad Adapter 
Elektroonilised 

komponendid 

Kummist 

kompo-

nendid 

Kaadmium (Cd) O O O O O O O 

Plii (Pb) O O O X O O O 

Elavhõbe (Hg) O O O O O O O 

Kuuevalentne 

kroom 
(CrVI) 

O O O O O O O 

Polübroomitud 

difenüül (PBB) 
O O O O O O O 

Polübroomitud 

difenüüleeter 

(PBDE) 

O O O O O O O 

Bis (2-

etüülheksüül) 

ftalaat (DEHP) 

O O O O O O O 

Butüülbensüül-

ftalaat 

(BBP) 

O O O O O O O 

Dibutüülftalaat 

(DBP) 
O O O O O O O 

Diisobutüül-

ftalaat 
(DIBP) 

O O O O O O O 

Keskkonnakaitsega seotud komponentide kasutusaeg on 10 aastat. See 

aeg kehtib käesoleva juhendi kasutustingimuste järgmisel. 

O: See näitab, et ohtlike ainete sisaldus komponentide kõikides 

homogeensetes materjalides on kooskõlas nõukogu RoHS 2 direktiividega 

(EL) 2015/863 ja (EL) 2017/2102, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL II 

lisa. 

X: See näitab, et ohtlike ainete sisaldus komponentide kõikides 

homogeensetes materjalides on vabastatud nõukogu RoHS 2 direktiividega 

(EL) 2015/863 ja (EL) 2017/2102, millega muudetakse direktiivi 2011/65/ EL II 

lisa. 
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Wisori ringlussevõtmine kasutusaja lõpus: 

Prügikasti märk tootel või selle pakendil näitab, et antud 

toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. See tuleb viia elektri-

ja elektroonikaseadmete 

kogumispunkti. Selle toote nõuetekohase käitlemisega aitate 

vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 

inimeste tervisele, mis muidu võivad tekkida toote sobimatust 

jäätmekäitlusest. Selle toote ringlussevõtu 
kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse, 

olmejäätmete kõrvaldamise ettevõtte või seadme müüja poole. 

Toode vastab kõikidele konkreetsetele toodetele 

kohaldatavatele EL direktiivide nõuetele. 

Jätame endale õiguse teha muudatusi tekstis, kujunduses ja 

tehnilistes kirjeldustes, mida võidakse muuta ilma ette teatamata. 

Tootja: 
Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd. 

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. Valmistatud Hiinas 

Järelevalvet teostab 
Mamibot Manufacturing USA Inc. 

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA 

Tel: 001 302 -428-9888 
sales@mamibot.com 
www.mamibot.com 

mailto:sales@mamibot.com
http://www.mamibot.com/



