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1. Olulised ohutusjuhised ja hoiatused
1.1 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. 

1.2 Ohutusteave 
Adapteri ja patareide kasutamine 

 Kasutage ainult selle seadmega kaasas olevat toiteadapterit. Teist tüüpi toiteadapteri kasutamine
võib põhjustada rikkeid ja/või ohtu.
 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 puudutage toiteadapterit märgade kätega. 
 Ühendage adapter sobiva toiteallikaga. Toitepinge andmed leiate adapterilt.
 Ärge kasutage katkist adapterit, toitejuhet ega pistikut. Enne seadme puhastamist või hooldamist 
tuleb see vooluvõrgust eemaldada. Ärge hoidke toitejuhtme välja tõmbamisel kinni toitejuhtmest.
 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 Mamiboti 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 kokkupuudet otsese päikesevalguse või intensiivse valgusallikaga ning hoidke seda
soojusallikast (nt radiaatorid, kütteseadmed, ahjud jne) kaugemal. 
 Ärge asetage seadet tugevate magnetväljade lähedusse.
 Vältige seadme ja lisaseadmete sattumist väikelaste kätte 
 Seadme töötemperatuur: 0 °C – 40 °C. 
 Ärge kasutage seadet pragunenud klaasi ega muu ebaühtlase pinna puhastamiseks, sest seade võib
ebapiisava imemistugevuse 
tõttu maha kukkuda. 
 Varuakut võib välja vahetada ainult kvalifitseeritud hooldusfirma. Enne seadme utiliseerimist tuleb
varuaku eemaldada. Järgige utiliseerimisel kohalikku seadusandlust.
 Enne aku eemaldamist tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. 
 Seadet tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele. Tootja ei vastuta kahjude või
vigastuste eest, mida on põhjustanud väärkasutamine. 
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1. Olulised ohutusjuhised ja hoiatused
1.3 Elektrilöögi oht!

Enne puhastus- või hooldustööde alustamist lülitage seade alati välja. 
Ärge kunagi tõmmake toitejuhet pistikupesast välja nii, et hoiate kinni toitejuhtmest, hoidke kinni 

pistikust.  
Ärge kunagi parandage seadet ise. Elektriseadmeid tohib remontida ainult volitatud klienditeeninduskeskus. 
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. 

Jälgige, et te ei kahjusta toitejuhet, ärge painutage ega väänake seda. Ärge asetage toitejuhtmele 
raskeid esemeid.  See võib juhet kahjustada ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

1.4 Hoiatus 
1. 
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 (oranž märgutuli põleb). 
5. Ärge kasutage seadet vihmase või niiske ilmaga. 
6. Enne seadme klaasile asetamist lülitage toide 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. Paigaldage lekkimise vältimiseks puhastuspadi seadme põhjale korralikult.
11. Ärge pritsige ega valage seadmele vett. 
12. Ärge lubage lastel seda seadet kasutada.
13.  Eemaldage klaasilt suurem mustus. Peegelduva või kaitsekihiga klaasi puhastamise ajal võib  

mustus klaasi veidi kriimustada. 
14.  

15.  

Skannige rakenduse alla laadimiseks QR-koodi 

iOS: 
 iOS 7.0 või uuem. Ühildub iPhone, iPadi ja iPod 
touchiga. 

Android: 
Android 4.3 või uuem. 

Märkused: 
Enne ühendamist veenduge, et W120-T on sisse lülitatud; 
Kui see pole korralikult ühendatud, lülitage rakendus 
välja ja proovige hiljem uuesti. 

Android System iOS System 

Enne seadme kasutamist kinnitage ohutusnöör seadme ja siseruumi kinnituse külge. 

Ärge kasutage robotit ohtlikes kohtades nagu kamina, töötava dušši või basseini läheduses.  

Vältige lahtiste riietusesemete, sõrmede või kehaosade sattumist avade ja liikuvate osade lähedale.
Ärge kasutage seadet põlevate ja süttivate ainete või gaasi läheduses. 
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2. Toote kirjeldus ja andmed
2.1 Toote kirjeldus

Summer 

Märgutuli 
Punane: Alarm 
Sinine: Tavaolek 
Oranž: Laeb
Roheline: Aku on laetud 

Toitejuhe 

W120-T 
iGLASSBOT AKNAPUHASTUSROBOT 

Toitenupp 
Peatamise/pausi 
nupp 

Ohutusluku ava 

Ohutusluku ava märgutuli 
Punane: Ohutuslukk ei toimi 
Roheline: Ohutuslukk toimib, valmis kasutamiseks 

Serva tuvastamise 
andur Roomikud 

Alumine oleku 
märgutuli Ventilaator 

Velcro 
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Z    Automaatne "Z"-tüüpi 
puhastamine Käsitsi üles liigutamine 

N    Automaatne "N"-
tüüpi puhastamine Käsitsi alla liigutamine 

Z|N “Z” kuni “N” puhastamine Käsitsi paremale liigutamine 

A   Veel ei kasutata Käsitsi vasakule liigutamine 

B   Veel ei kasutata Puhastamise alustamine 
Valib automaatselt “Z” või “N”-tüüpi 
puhastamise 

2. Toote kirjeldus ja andmed
2.2 Toote andmed

Roboti andmed 

Mudeli nr: W120-T Toitepinge 24 V DC 

Nimivõimsus 75 W Müratase Ligikaudu 65 dB 

Aku mahtuvus 650 mAh Laadimisaeg Ligikaudu 1 tund 

Mõõdud 25 x 25 x 10 cm Netokaal 1, 35 kg 

Puhastuskiirus Umbes 2,5 min/m² 

Adapter 

Sisend AC 100-240 V 
50/60Hz 2,0 A Väljund 24 V/2,5 A 

2.3 Mis komplekti kuulub? 

W120-T 

Pikenduskaabel 

Adapter 

Puhastuspadjad 

Kasutusjuhend 

Puhastusvahend 

Juhtpult 

Ohutusnöör 

2.4 Juhtpult 

Kasut
usjuhen
d 

W120-T 
iGLASSBOT

STOP     Puhastamise peatamine  Stop/Restart
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3 

3 4 

5

3. Paigaldamine
3.1 Adapteri

paigaldamine 

Toiteadapter 

DC pistik (Ots A) 

DC pikenduskaabli 
pistik (B) 

L-kujuline pistik (C) 

Ühendage alalisvoolu pistikupesaga DE

pikenduskaabel 

A. Ühendage toiteadapteri DC pistik (A) pikenduskaabli pesaga (B)nii , nagu ülevalpool on näidatud. 1
B. Ühendage pistik (C) roboti toitepesaga ning keerake seda kuni pistik on tihedalt lukustatud. 2 

3.2 Kinnitage ohutusnöör 

A. Valige akna jaoks sobiv puhastuspadi. 

B. Kinnitage puhastuslapp korralikult W120-T
põhja külge, padi ei tohi katta roomikuid ja
servaandureid. 

C. Pihustage puhastusvahendit 
5 korda W120-T ülemisele ja 
alumisele küljele, puhastage 
põhja pärast pihustamist.

Ohutuslukk 

Kollane padi Hall padi 

 7 
Padi tugevalt 

määrdunud klaasi 
puhastamiseks/

kuivpuhastus 

Padi kergelt 
määrdunud klaasi 

puhastamiseks/
kuivpuhastus 

B. Siduge ohutusnööri teine ots kindlalt 
siseruumis asuva kinnitusega. 4
3.3   Paigaldage puhastuspadi 

6

A. Ühendage ohutuslukk avaga, pöörake ohutuslukku 
päripäeva ning roheline märgutuli süttib.
Märkus: Seadet saab kasutada ainult siis, kui roheline 
märgutuli põleb.   
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A. Hoidke W120-T sisse/välja lülitamiseks toitenuppu 2 sekundit all. 
B. Kui W120-T on aknale asetatud vajutage selle käivitamiseks või peatamiseks 

korraks toitenuppu.

4.2 W120-T käivitamine 
A. Hoidke W120-T sisse lülitamiseks toitenuppu 2 sekundit all.
B. Asetage W120-T klaasile ning vajutage selle käivitamiseks uuesti toitenuppu. 
C. Käivitamiseks võite vajutada ja juhtpuldi nuppu „START“. 
Hoiatus: Enne käivitamist veenduge, et W120-T serv on aknaraamidest või
nurkadest vähemalt 8 cm kaugusel. 

4.3 Peatamine/paus 
A. Kui W120-T töötab, vajutage seadme peatamiseks toitenuppu või juhtpuldi nuppu Stop

. 
B. Kui W120-T töötab, vajutage seadme ajutiseks peatamiseks/uuesti käivitamiseks juhtpuldi nuppu Pause .
C. Käivitamiseks võite vajutada ka  juhtpuldi nuppu „START“ .

4.4 Juhtpuldi kasutamine 

8 

3. Paigaldamine
3.4 Ühendage toitejuhe.
Ühendage W120-T vooluvõrguga.    8

Olulised märkused: 
Veenduge, et W120-T on töötamise ajal alati vahelduvvoolu toiteallikaga 
ühendatud. Ärge kasutage seadet, kui varuaku on tühi, kasutage seadet pärast 
aku täielikku laadimist. Kui toide on juhuslikult katkenud või vooluvõrgust lahti 
ühendatud, eemaldage W120-T koheselt. 

4. W120-T kasutamine
4.1 Toitenupp

Z    Automaatne "Z"-tüüpi 
puhastamine Käsitsi üles liigutamine 

N    Automaatne "N"-
tüüpi puhastamine Käsitsi alla liigutamine 

Z|N “Z” kuni “N” puhastamine Käsitsi paremale liigutamine 

A   Veel ei kasutata Käsitsi vasakule liigutamine 

B   Veel ei kasutata Puhastamise alustamine 
Valib automaatselt “Z” või “N”-tüüpi 
puhastamise 

STOP     Puhastamise peatamine  Stop/Restart
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4. W120-T kasutamine
4.5 W120-T eemaldamine pärast puhastamist

Eemaldage pärast puhastamise lõpetamist ohutusnöör. Sälitage seadet ja varuosi kuivas kohas. 

A. Kasutage kaugjuhtimispulti, et liigutada W120-T juurdepääsetavasse asukohta; 
B. Hoidke seadme välja lülitamiseks On/Off nuppu 2 sekundit all. 
C. Võtke käepidemest kinni ja eemaldage seade akna küljest; 
D.

4.6 Rakenduse kasutamine nutitelefonis 
A. Otsige Appstore või Google PLay rakendustepoest rakendust „iGlassbot”, laadige see alla ja 

installige iOS/Android-seadmesse.
B. Lülitage mobiiltelefonil sisse BLUETOOTH ja avage telefonis iGLASSBOT APP.
C. Seadme otsimiseks klõpsake iGLASSBOT liideses BLUETOOTH ikoonile ja ühendage W120-T telefoniga. 

Nüüd saate seadet mobiiltelefoni abil juhtida.  

5. Hooldus
5.1 Puhastuspadja hooldus
Pöörake W120-T tagurpidi, eemaldage puhastuspadi ja asetage see külma vette, peske 
puhastuslappi pesuvahendiga ja kuivatage seda korduvkasutamiseks. 
Märkus: märga puhastuspatja ei ole soovitatav kasutada, sest robot võib tugevalt 
määrdunud klaasi puhastamisel kinni jääda. 

5.2. Ventilaatori hooldus 
Pöörake W120-T tagurpidi ja kasutage ventilaatorilt mustuse ja prahi eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. 

5.3 Nurgaandurite hooldus 
Pöörake W120-T tagurpidi ja kasutage anduritelt mustuse ja prahi eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. 

5.4 Roomikute hooldamine 
Pöörake W120-T tagurpidi ja kasutage roomikutelt mustuse ja prahi eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. 

Puhastuspadja 
pesemine 

Ventilaatori puhastamine Nurgaandurite
puhastamine

Roomikute 
puhastamine 

W120-T liigub pärast puhastamist kohta, kus puhastamist alustati. Kui puhastamine on lõppenud, 
kostub helisignaal. 
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6. Tõrkeotsing
Tõrge Võimalikud põhjused Lahendused 

Seade libiseb või 
töötab 
ebakorrapärase 
mustriga. 

A. Klaas on liiga määrdunud
või liiga märg. 

B. Puhastuspadi on liiga
määrdunud või liiga 
märg. 

A. Vahetage puhastuspadi teisega
B. Puhastage roomikuid.
C. Kasutage selle käsitsi taaskäivitamiseks juhtpulti.

Ebapiisav imemisvõimsus. 

A. Kontrollige, kas puhastuslapp on korralikult kinnitatud, 
vajadusel korrigeerige. 

B. Kontrollige, et klaas ei ole pragunenud.
C. Kontrollige, kas klaasi raamid/kummiosad on ühtlase 

kõrgusega. Kui klaasil on ebaühtlane või ebatasane 
kummiosa, kasutage seadme 
käsitsi juhtimiseks juhtpulti ning  hoidke puhastamisel 
W120-T eemal ebaühtlasest 
piirkonnast/kummiosadest. 

Seadet ei saa pärast sisse 
lülitamist käivitada või 
töötab see 
ebakorrapäraste 
mustritega. 

Nurga tuvastusandur ei 
tööta korralikult. 

A. Eemaldage puhastuspadi, paigaldage see uuesti ning 
veenduge, et velcro piirkond on korrektselt paigaldatud 
ja see ei kata serva tuvastamise andureid. 

B. Avage oma telefonis rakendus, ühendage see robotiga 
ning jälgige, kas punased indikaatorid süttivad
(punased indikaatorid tähendavad servaanduri 
talitlushäireid). 

C. Servaandurite viga, pöörduge hooldusfirma poole. 

Punane märgutuli vilgub,
helisignaal kostub 
kord sekundis 

Toiteallikas ei ole korrektselt 
ühendatud. 

Kontrollige, kas pistik on korralikult ühendatud või 
pikenduskaablite kruvid on tihedalt kinnitatud. 

Punane ja sinine 
märgutuli vilgub 

Riistvara rike Pöörduge hooldusfirma poole. 

Juhtpult ei toimi. A. Aku puudub või on
see tühjenenud. 

B. Juhtpult on katki.

A. Asendage aku uuega.
B. Asendage juhtpult uuega.

Seade jääb klaasi 
raamide külge kinni. 

Serva tuvastamise vale 
hindamine. 

A. Vajutage juhtpuldi nuppu STOP, liigutage 
seade kõigepealt kättesaadavasse asukohta.

B. Kui seadet ei saa kättesaadavasse asukohta 
kaugjuhtida, liigutage seda õrnalt käsitsi.  

Punane ja sinine 
märgutuli põlevad, 
helisignaali ei kostu. 

Seade ei imendu akna külge 
korralikult. 

Asetage seade akna pinnale käsitsi ning veenduge, et see 
imendub akna külge korralikult. 

Summer piiksub 
kasutamise ajal kaks 
korda. 

Servaandur tuvastab 
raamivaba klaasi. 

See on normaalne, kui puhastatakse raamita klaasi. 

Kasutamise ajal kostub 
krudisev heli. 

Klaas on liiga kuiv või serva 
tuvastamise andurid on 
liiga määrdunud. 

A. Pihustage puhastuslapile veidi vett.
B. Puhastage serva tuvastamise andureid ja proovige 

uuesti. 

Pärast puhastamist ei 
pöördu seade tagasi 
alguspunkti. 

Klaasipinna 
hõõrdumisindeks on erinev. 

Kasutage kaugjuhtimispulti, et suunata seade tagasi 
ligipääsetavasse asukohta. 

Ebapiisav imemisvõimsus. 



7. Lahtiütlus
Tootja ei esita otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid selle sisu suhtes ning loobub konkreetselt 
garantiidest, müügikõlblikkusest ning sobivusest mingil konkreetsel eesmärgil. 
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 järgima ka 
selle kasutusjuhendi juhiseid. 

8. Toote garantii
Kui W120-T klaasipuhastusrobotil 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. 

9. Erandid
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. 
• Tootja poolt kinnitamata lisaseadmete kasutamise tagajärjel tekkinud kahju. 
• Õnnetuse, väärkohtlemise või väärkasutamise tagajärjel tekkinud kahju.  

10. Keskkond
See sümbol näitab, et seda seadet ei tohi utiliseerida olmeprügina. See tuleb viia elektri- ja 

elektroonikaseadmete kogumispunkti. Utiliseerimine peab toimuma vastavalt kohalikele 
keskkonnanõuetele jäätmete utiliseerimise kohta. Täpsema teabe saamiseks seadme 
töötlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta pöörduge seadme müüja poole. 

See seade vastab Euroopa direktiividele 2014/30/EL, 2014/35/EL ja 2014/53/EL. Andmed 
võivad muutuda ilma sellest ette teatamata. 

Mamibot Manufacturing USA Inc. 
Orange Street #600, New Castle, Wilmington, Delaware, USA 19899 
www.mamibot.com, sales@mamibot.com, 001 302 428 9888 

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