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Märkus! - Lugege läbi kõik juhised enne seadme kasutamist
Lapsed ei tohi seadet kasutada. Vähendatud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
võimete või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, võivad seda seadet 
kasutada ainult siis, kui neid jälgitakse või kui neile on antud juhised seadme 
ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid riske. Jälgige, et 
lapsed ei mängiks seadmega. 

Seade on mõeldud raamidega akende puhastamiseks (raamita akendel ei saa 
seadet kasutada). Kasutajad peaksid seadet kasutama ohtusid hinnates sobivates 
kohtades ning nad vastutavad kõikide võimalike tagajärgede eest. 

Ohutusteave 
Adapteri ja akude kasutamine 

● Kasutage ainult selle seadmega kaasas olevat toiteadapterit. Teiste toiteallikate
kasutamine võib
põhjustada rikke ja/või ohu.
● Kasutage sobivat pistikupesa ja veenduge, et toiteadapterile või toitejuhtmele ei
ole asetatud raskeid esemeid.
● Tagage adapteri kasutamisel piisav õhu liikumine adapteri
läheduses. Ärge katke toiteadapterit esemetega, mis võivad jahutamist häirida.
● Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas. Ärge kunagi puudutage
adapterit märgade kätega.
● Ühendage adapter sobiva toiteallikaga. Toitepinge parameetrid
leiate adapterilt.
● Ärge kasutage katkist adapterit, toitejuhet ega pistikut.
● Ärge üritage adapterit ise remontida! Selle sees ei ole lõppkasutaja poolt
hooldatavaid detaile. Vahetage kogu seade välja, kui see on kahjustatud või
vette sattunud. Abi ja hoolduse vajamisel pöörduge seadme edasimüüja poole.
● Selles seadmes kasutatav aku võib valesti käitlemisel põhjustada tuleohu või
kemikaalipõletuse. Ärge võtke akut lahti, lühistage, kuumutage üle 60 °C ega
põletage.
● Kui soovite vana seadet utiliseerida, viige see elektriliste ja elektrooniliste osade
ringlussevõtuks kohalikku taaskäitluskeskusesse.

● Hoidke ohutus- ja kasutusjuhendid alles.
● Järgige kõiki kasutusjuhendeid.
● Ärge jätke seadet vihma ega liigniiskuse kätte ning hoidke seda kaugemal
vedelikest (nt joogid, kraanid jne).
● Vältige seadme kokku puutumist otsese päikesevalguse või intensiivse
valgusallikaga ning hoidke seda soojusallikast
(näiteks radiaatorid, kütteseadmete, ahjud jne) kaugemal.
● Ärge asetage seadet tugevate magnetväljade lähedusse.
● Vältige seadme ja lisaseadmete sattumist väikelaste kätte
● Seadme töötemperatuur: 0 kuni 40 ℃
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Elektrilöögi oht! 
● Enne puhastus- või hooldustööde alustamist lülitage seade alati välja.
● Ärge kunagi tõmmake toitejuhet pistikupesast välja nii, et te hoiate kinni ainult

toitejuhtmest.
● Ärge kunagi parandage seadet ise. Elektriseadmeid võib remontida ainult volitatud
hooldusfirma.
● Ärge sisestage elektrikontaktidesse teravaid esemeid.
● Ärge muutke kontakte.
● Ärge jätkake roboti kasutamist, kui seade või toitejuhe on kahjustatud.
● Kahjustuste korral pöörduge kohaliku klienditeeninduse poole.
● Ärge peske seadet või toitejuhet vee ega teiste vedelikega.
● Ärge kasutage robotit niiskel pinnasel või kohtades, kus see võib kokku puutuda
vedelikega või vette kukkuda.
● Ärge kasutage robotit ohtlikes piirkondades, näiteks avatud kaminate läheduses,
duširuumides või basseinides.
● Jälgige, et te ei kahjusta toitejuhet, ärge painutage ega väänake seda. Ärge
asetage toitejuhtmele raskeid objekte. See võib toitejuhet kahjustada ja
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
● Roboti kahjustuste vältimiseks või elektrilöögi tekitamiseks tuleb roboti
tööpiirkonnas kinnitada lahtised kaablid, kardinad, laualinad või nöörid.

Hoiatus 
1. Enne seadme kasutamist paigaldage seadmele ohutusnöör ja kinnitage see siseruumi.
2. Enne seadme kasutamist kontrollige, kas ohutusnöör on terve ja kinni sõlmitud.
3. Määrake ohu hoiatuse ala aknalauata akna jaoks.
4. Enne kasutamist tuleb aku täis laadida (roheline märgutuli põleb).
5. Ärge kasutage seadet vihmasel või niiskel päeval.
6. Enne seadme klaasile asetamist lülitage toitelüliti sisse.
7. Veenduge, et seade kleepuks klaasile asetades korralikult ja seisaks klaasipinna küljes.
8. Enne toite välja lülitamist hoidke seadmest kinni.
9. Ärge kasutage seadet raamita klaasil.
10. Õhulekke vältimiseks asetage puhastusrõngas õigesti puhastusrattale.
11. Ärge pritsige ega valage seadmele vett.
12. Ärge lubage lastel seda seadet kasutada.
13. Eemaldage klaasilt kõik objektid. Ärge kasutage seadet pragunenud klaasil.
Peegeldav või kaetud pinnaga klaas võib töötamise ajal klaasil oleva mustuse tõttu
veidi kriimustuda.
14. Veenduge, et juuksed, avarad riided, sõrmed ja teised kehaosad ei satuks seadme
avade ja liikuvate osade lähedusse.
15. Ärge kasutage piirkondades, kus on tuleohtlikke või põlevaid vedelikke ja gaase.
16. Kasutage puhast vett või puhas vees lahjendatud tehase
originaalpuhastusvahendit. Ärge kasutage veepaagis puhastusvahendeid ega
söövitavaid vedelikke.
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17. Pärast puhastamist valage veepaak tühjaks ja kuivatage.

W110-F kirjeldus 
W110-F on puhastusrobot, mida saab kasutada klaaside, plaatide, siledate seinte 
ja laudade erinevatel pindadel. See töötab sisseehitatud vaakummootoriga, mis 
imeb õhku ja aitab seadmel klaasipinnal seista. Sisseehitatud UPS (katkematu 
toitesüsteem) hoiab ära roboti akna küljest lahti tulemise ka siis, kui elektritoide 
katkeb. 

Kahe ratta, mis vabalt akna või seina pinnal liiguvad, abil puhastab W110-F 
intelligentse tehisintellekti poolt arvutatud trajektooriga klaaspinda tõhusalt. 
Samuti saab seda erinevate puhastusrežiimides manuaalselt juhtpuldist juhtida. 

Funktsioonid 
• Rakenduse juhtimine IOS/Androidi süsteemi kaudu
• Puhastamine käsitsi/automaatse veepihustussüsteemiga
• Klaasidele, mis on paksemad kui 6mm
• Tehisintellekti tehnoloogia
• Puhastuskiirus: 2,5 minutit/ruutmeeter
• 4 puhastamise automaatrežiimi
• Automaatne lõpetamine
• Sisseehitatud UPS
• Kukkumist välistava juhtimise algoritm
• Automaatne akna servade tuvastamine
• Mikrofiibrist lapp
• Suure tugevusega ohutusnöör (150 Kgf)
• Juhtpult
• Laua puhastamise režiim
• Pritsimismaht: umbes 0,3 ml/kord

Tehnilised andmed Komplekti kuulub: 
Sisendpinge: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 2A 
Väljundpinge: 24VDC, 3.75A, 90W 
Mõõdud: 29cm* 14,5cm* 8,5cm 
Kaal: 0.90 Kg 
Toitejuhe: pikkus 5,5 m 
Aku mahtuvus: 600 mAh, 14,8 V, 8,88 Ah 
Laadimisaeg: 1-2 tundi 
UPS: 30 minutit 
Veekonteineri mahutavus: 50 ml 

W110-F 1 tk 
Puhastuslapp12 tk 
Puhastusrõngas 4 tk 
Juhtpult 1 tk  
Adapter 1 tk 
Vahelduvvoolu toitejuhe 1tk 
Alalisvoolu toitejuhe 1tk 
Ohutusnöör 1tk 
Puhastuspudel 1tk 
Kasutusjuhend 1tk 

Andmed pärinevad laboris tehtud testidel, erineva kasutuse ja keskkonna tõttu 
võivad need tegelikest andmetest veidi erineda, järgige lõpptoote andmeid. 
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W110-F osade kirjeldus 
Vaade ülevalt 

Kinnitusava 

Alalisvoolu pesa Toitelüliti 

Õhuava Korpuse kate 

Sumisti 

Veepaak 

Kork 

Põhja indikaator Pritsimispihusti 

Ohutusnöör 

Puhastusrõngas 

Puhastuslapp 

Puhastuspudel 
Märkus: 
Avage korpuse kate, siis näete veepaaki. 

Vee pihustamissüsteem 

Automaatrežiim 
Sinine indikaator vilgub 
Automaatrežiimis pihustab W110-F vaikimisi iga 10 sekundi 
möödumisel 0,3 sekundit vett. Kasutajad saavad rakenduse 
kaudu valida pihustamisintervalli 5 sekundit, 10 sekundit, 15 
sekundit ja 20 sekundit. 

Käsitsijuhtimise 
režiim 

Sinine indikaator põleb 
Kasutajad saavad vett pihustada juhtpuldi nupu või rakenduse 
abil 
0,3 sekundi kaupa igal ajal. 

Tähelepanu: 
1. Vaikerežiim: Käsitsijuhtimise režiim.
2. Vee pihustamine töötab ainult siis, kui W110-F liigub ülespoole või paremale.
3. Kasutajad saavad pihustamisrežiimi muuta juhtpuldi või rakenduse abil.
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Juhtpult 
Robotit saab juhtpuldi abil juhtida eestpoolt ja tagantpoolt. 

Käsitsi/automaatse 
pihustamise nupp 

Käsitsi pihustamise 
nupp 

Liigub automaatselt 
üles ja 
seejärel alla 

Käsitsi üles liigutamine 

Liigub automaatselt 
vasakule ja 
seejärel alla 

Käsitsi alla liigutamine 

Liigub automaatselt 
paremale ja 
seejärel alla 

Käsitsi paremale 
liigutamine 

Puhastamise 
peatamine 

Käsitsi vasakule 
liigutamine 

Puhastamise 
peatamine 

Start Puhastamise 
alustamine 

Autom. üles, siis alla Autom. vasakule, siis alla Autom. paremale, siis alla 

Enne kasutamist eemaldage juhtpuldi tagaküljel patarei külge kinnitatud 
isolatsioon. Kui patarei on tühi, tõmmake patareisahtli kaas patarei asendamiseks 
lahti. 
Toitepinge ühendused 

Lükake 
pesasse Keerake kinni 

Toitenupp ON/OFF 

 Hoidke sisse/välja lülitamiseks 2 sek all 

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage käivitamiseks/peatamiseks 
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Enne kasutamist 
• Tavakasutusel peab W110-F toitekaabel olema alati seadmega ühendatud.
• Kuidas panna W110-F kasutamise alustamiseks klaasile?
1). Ühendage W110-F toiteallikaga, seejärel lülitage toide sisse ning veenduge, et
ventilaator töötab.
2). Pange W110-F klaasile ja veenduge, et see jääb aknaraamist 10 cm kaugusele.
3). Enne seadmest lahti laskmist veenduge, et W110-F on klaasi külge kleepunud.
• Kuidas seadet W110-F klaasi küljest võtta?
1). Kui seade W110-F töötab, hoidke ühe käega ohutusnöörist ja võtke teise käega
W110-F klaasi küljest ära.
2). Lülitage ohutus kohas toide välja.
• Ohutusnöör
1). Enne seadme kasutamist kontrollige, kas ohutusnöör on terve ja kinni sõlmitud.
2). Enne seadme kasutamist paigaldage seadmele ohutusnöör ja kinnitage see siseruumi.
• UPS-i (katkematu toitesüsteem) funktsioon
1). UPS-i funktsioon lülitub automaatselt sisse kohe pärast välise elektritoite
katkemist. UPS tagab elektritoite 30 minutit.
2). Kui elektritoide katkeb, peatub W110-F automaatselt, edastab
hoiatussignaali ja punane indikaator vilgub. W110-F tuleb klaasi küljest
võimalikult kiiresti ära võtta.
3). Seadme W110-F saab ohutusnööri abil tagasi tõmmata. Kukkumise vältimiseks
tõmmake ohutusnööri kergelt nurga all, mis on klaasile võimalikult lähedal.
• Enne kasutamist veenduge, et aku on täis laetud (roheline indikaator põleb).
• 1). Lülitage W110-F toide välja ja ühendage väline toide. Oranž indikaator
näitab, et seadet laetakse.
2). Roheline indikaator näitab, et seade on täis laetud.
• Laua puhastamise režiim
Pange W110-F lauale ja valige automaatpuhastusrežiim, seade töötab laua
puhastamise režiimis.

※Märkus
1). Ärge kasutage seadet raamita klaasil.
2). Õhulekke vältimiseks asetage puhastusrõngas õigesti puhastusrattale.
3). Ärge kasutage seadet vihmasel või niiskel päeval.
4). Määrake ohu hoiatuse ala aknalauata akna jaoks.
5). Ärge valage veepaaki määrdunud vett ja söövitavaid vedelikke.

Kuidas klaasi puhastada 
Samm 1: Lisage veepaaki puhast vett/pesuvahendi vedelikke/klaasipesuvett. 
Samm 2: Klaasil oleva tolmu ja liiva puhastamiseks kasutage ainult originaalset puhast 
ja kuiva puhastuslappi. 
Samm 3: Vahetage puhastuslappi vastavalt kasutusele. Lapi niisutamiseks 
pihustage veidi vett või pesuvahendit juhtpuldi või rakenduse abil. 

※Märkus
1). Valige sobiv pihuastamisintervall vastavalt kasutusele. Kui klaas on liiga märg või
liiga kuiv, ei saa W110-F hästi liikuda.
2). Tahke puhastusvahendi lisamine veepaaki on keelatud.
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Toiteadapter/ 
Alalisvoolu pikenduskaabel 

Toiteadapter 

Alalisvoolu pistik 

Alalisvoolu pesa 

Alalisvoolu pikenduskaabel 

Kasutamine/puhastuslapi vahetamine 
1). Asetage puhas ja kuiv puhastuslapp puhastusrõnga külge. 

2). Asetage puhastusrõngas puhtale rattale ja veenduge õhu lekkimise 
vältimiseks, et rõnga 6 pilu on puhasti rattaga korralikult fikseeritud. 

Korduma kippuvad küsimused 
K1: W110-F ei käivitu ja edastab kasutamise alguses hoiatussignaali. 
V: See tähendab, et hõõrdetegurit ei kasutata õigesti, kontrollige: 
1). Kas puhastuslapp on liiga määrdunud. 
2). Kas klaasil olevad kleebised või kiled mõjutavad hõõrdumist. 3). Kas pärast 
mitmekordset puhastamist muutub klaaspind libedaks. 4). Sõltumata sellest, kas 
töökeskkonna niiskus on madal või mitte, mõjutab madalam õhuniiskus, näiteks 
konditsioneeritud ruumides, hõõrdetegurit. 



K2. W110-F libiseb ja ei leia akna ülemist raami 
režiimis „Autom. üles, siis alla”           . 

V: Puhastamise jätkamiseks vajutage nuppu            ja valige režiim  või režiim 

K3; W110-F jätab terve akna puhastamise pooleli ja peatub akna keskel. 

V: Puhastamise jätkamiseks valige režiim või režiim . 
K4: W110-F libiseb ja ei ulatu ülemise aknaraamini. 
V: 
1). Hõõrdumine on liiga madal, mis võib olla põhjustatud klaasi kleebistest või 
aknaraamist. 
2). Puhastuslapp võib olla liiga märg. 
3). Veenduge, et W110-F ei puhastanud akent mitu korda, vastasel juhul 
muutub klaasi pind libedaks. 
4). Kui W110-F puhastab mitu korda madala õhuniiskusega keskkonnas, 
muutub klaasi pind libedaks. 
5). Käivitamisel hoidke W110-F 10 cm kaugusel aknaraamist. 

K5: W110-F ei liigu sujuvalt või liigub ebaregulaarselt. 
V: 
1). Puhastuslapp on liiga määrdunud, vahetage see puhta vastu välja. 
2). Klaasipinnal on kleebiste või aknakile tõttu erineva hõõrdeteguriga piirkonnad, 
kasutage seadet ühes piirkonnas. 
3). Puhastusratta kruvi võib olla lahti, keerake see kinni. 

K6: Pärast puhastamist jäävad klaaspinnale ringikujulised jäljed. 
V: Puhastuslapp on liiga määrdunud, vahetage puhastuslapp ja puhastage klaasi 
teist korda. 
K7: Mida teha, kui W110-F peatub kõrgemal kohas, kuhu elektritoide ei ulatu, 
seade edastab häiresignaali ja punane indikaator vilgub? 
V: 
1). Kukkumise vältimiseks tõmmake ohutusnööri kergelt nurga all, 
mis on klaasile võimalikult lähedal. 
2). Lülitage toide välja. 
3). Kontrollige, kas elektrikontakt on ühendatud või ei ole kaabel katki. 

K8: Mida teha, kui W110-F seiskub ootamatult ja punane indikaator vilgub 
ilma häiresignaalita? 
V: 
1). Tõmmake ohutusnööri kukkumise vältimiseks kergelt nurga all, mis on klaasile 
võimalikult lähedal. 2). Kontrollige, kas klaasil pole takistusi, ja eemaldage 
takistus. 
3). Kontrollige, kas õhulekkeid on põhjustanud pilud või isegi aknaraamid. 
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V: 
Kui sinine indikaator vilgub ilma häiresignaalita, tähendab see, et aku pinge on liiga 
madal, laadige robotit 1-2 tundi. Kui robotit ei saa pärast laadimist 
kasutada, pöörduge seadme kontrollimiseks seadme müüja poole. 
K10: Toite sisse lülitamisel ei tööta ventilaator, seade edastab häiresignaali. 
V: 
Kui punane indikaator vilgub pidevalt, võib olla tegemist roboti riistvara rikkega, 
pöörduge kontrollimiseks seadme müüja poole. 

K11: Pärast täielikku puhastamist ei peatu W110-F 
automaatselt. 
V: 
Roboti peatamiseks vajutage rakenduse või juhtpuldi Stop klahvi, seejärel 
eemaldage seade ettevaatlikult klaasilt. 

K12: Toitelüliti sisselülitamisel töötab ventilaator korralikult, nupu ja roboti allserva 
sinised indikaatorid alguses vilguvad ning seejärel vilguvad punased indikaatorid 
koos häiresignaaliga. 
V: 
Kontrollige toiteallika ühendust ning veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud. 

K13: Robot ei pihusta puhastamisel vett. 
V: 
1). Veenduge, et veepaak on täidetud puhta vee või vedela puhastusvedelikuga. 
2). Kontrollige pihustamisrežiimi, kui režiimiks on automaatrežiim, pihustatakse vett 
vastavalt pihustusintervallile. Kui režiimiks on käsitsi režiim, vajutage juhtpuldi või 
rakenduse nuppu. 

Lahtiütlus 
Tootja ei kinnita ega anna garantiisid, ei otsesõnu ega kaudselt, seadme 
sobivuse kohta kasutamiseks mistahes konkreetsel eesmärgil või 
kaubandusliku garantii kohta. 

Lisaks jätab tootja endale õiguse muuta selle kasutusjuhendi sisu ning teha aeg-
ajalt muudatusi ilma kohustuseta teavitada kasutajaid sellistest muudatustest. 

Selle seadme ohutu kasutuskoha peab valima kasutaja, kes selle eest vastutab. 
Lisaks peab kasutaja järgima ka selle kasutusjuhendi juhiseid. 

K9: Toite sisse lülitamisel ei tööta ventilaator, häiresignaali ei edastata. 
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Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 

Rakenduse ühendamine 
Kasutajad saavad seadet W110-F juhtida nutitelefoni Bluetooth ühenduse kaudu, 
seetõttu on puhastamine lihtne ja mugav. 

Nõuded: 
IOS-süsteemiga kasutamiseks on vajalik iOS 7.0 või uuem versioon, mis ühildub 
seadmetega iPhone, iPad ja iPod touch. Android-süsteem vajab 4.3 või uuemat 
versiooni, lisaks Bluetooth 4.0 või uuem. 

Kuidas seadet rakenduse abil kontrollida? 
1). Ühendage W110-F toiteallikaga ja vajutage selle sisse lülitamiseks toitelülitit. 
Robot peab olema sisse lülitatud selleks, et Bluetooth saaks seda üles leida ja teie 
nutiseadmetega ühendada. 
2). Lülitage oma nutiseadmete Bluetooth sisse (joonis 1). 
3). Avage oma nutiseadmetes rakendus Glassbot 
(joonis 2). 
4). Kontrollige rakenduse olekut ja veenduge, et see oleks saadaval (joonis 3). 
5). Klõpsake nutiseadmetel nuppu „Bluthtooth search” ja ühendage see robotiga 
(joonis 4). 
6). Bluetooth on ühendatud, valige puhastusrežiim, säästurežiim ja pihustamisintervall 
nutiseadme abil (joonised 5 ja 6). 
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Android
 

IOS

Rakenduse alla 
laadimiseks skannige 

 

Joonis 6 Joonis 5 Joonis 4 
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Ohtlike ainete nimetus ja koostis 

Komponent 
Ohtlike ainete koostis 

Plastikust 
kate 

PCB Kaablid Metallosad Adapter 
Elektroonilised

komponendid

Kummist 
komponendid

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 

Bensüülbutüülft
alaat (BBP) 

O O O O O O O 

Dibutüülftalaat 
(DBP) O O O O O O O 

Diisobutüülftalaat 
(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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Garantii 
Kui seadmel W110-F esineb alates ostmise või tarnimise kuupäevast tagatud 
garantiiaja jooksul defekte, mis on tingitud kasutatud materjalidest, tootmisest või 
funktsioonidest, pöörduge parandamiseks või asendamiseks seadme müüja poole. 

See garantii katkeb ja see ei kehti ühegi ostetud toote kohta 
alljärgnevatel juhtudel: 
• Normaalne kulumine (nt puhastuslapp, ohutusnöör jne).
• Aku tühjenemisaja kiirenemine aku vanuse või pideva kasutamise tõttu.
• Kahjud, mis on põhjustatud kokkupanekust või paigaldamisest, mis ei vasta
tootja juhistele.
• Kahjud, mis on põhjustatud klaasipuhastusroboti kasutamisest muul otstarbel kui
tavalises majapidamises.
• Õnnetuse, väärkohtlemise või väärkasutamise tagajärjel tekkinud kahju.
• Kahjustused söövitavate vedelike või määrdunud vee kasutamisel.

Keskkond 
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. Lisainfot saate 
kohalikust omavalitsusest või seadme müüjalt. 

           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. 

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