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PATEICĪBA
Pateicamies par šīs “Mamibot” ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā, lai nepieciešamības 
gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu 
iepazinušies ar norādījumiem.

Tehniskie dati

Spriegums 220–240 V ~ 50/60 Hz

Jauda 28 W

Trokšņa līmenis <55 dB

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms pievienošanas elektrotīklam vizuāli pārbaudiet, vai ierīcei nav defektu un vai pārvadāšanas 
laikā tā nav tikusi sabojāta.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

• Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
• Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
• Pirms ierīces lietošanas paceliet no grīdas visus priekšmetus, kas varētu traucēt raitu un 

efektīvu uzkopšanu (vadus, papīru, apģērbu, galdautus un aizkarus, kas pieskaras grīdai).
• Ja šajā telpā atrodas kāpnes, izvietojiet magnētisko lenti (virtuālo sienu) vismaz 15 cm 

attālumā no augšējā pakāpiena malas. Šim attālumam būtu jānodrošina vislielākā aizsardzība 
no ierīces iespējamās nokrišanas pa kāpnēm.

• Izmantojiet tikai oriģinālos ierīces piederumus un rezerves daļas, kas paredzētas lietošanai 
šajā modelī.

• Uz putekļsūcēja nedrīkst sēdēt, kā arī novietot uz tā dažādus priekšmetus.
• Ierīci drīkst izmantot tikai mājoklī, temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.
• Pirms lietošanas pārliecinieties, ka putekļu nodalījums un tīrīšanas drāna ir pareizi ievietota.
• Nelieciet galvenās birstes tuvumā matus, apģērbu, pirkstus vai citas ķermeņa daļas. 

Nodrošiniet galvenās birstes un putekļsūcēja sūkšanas daļas tīrību, noņemiet matus un 
putekļus, kas var samazināt putekļsūcēja sūkšanas jaudu un uzkopšanas kvalitāti.

• Nelietojiet ierīci uz mitras vai slapjas grīdas.
• Neizmantojiet ierīci, lai uzsūktu šķidrumu, degošas cigaretes, lauskas un asus priekšmetus, 

sērkociņus un citas viegli uzliesmojošas vielas, lielus papīra gabalus, plastmasas maisiņus 
vai citus priekšmetus, kas varētu sabojāt putekļsūcēju.

• Nepieļaujiet, ka sūkšanas laikā putekļsūcējs pārbrauc pāri brīvi novietotiem vadiem.
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• Veicot ierīces apkopi un tīrīšanu, pārslēdziet strāvas padeves slēdzi pozīcijā “izslēgts”.
• Tieša saules gaisma var samazināt putekļsūcēja infrasarkanā starojuma sensoru jutību, 

tādēļ nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai.
• Savu fizisko īpašību dēļ infrasarkanā starojuma sensori dažreiz var neatpazīt melnas mēbeles. 

Tā rezultātā var notikt neliela sadursme, kuras ietekmi mazinās priekšējais amortizators.
• Mazgāšanas laikā paklājs jānovieto tā, lai robots tīrot tam neuzbrauktu. Ja putekļsūcējam 

ir uzstādīta tīrīšanas drāna ar ūdens tvertni, tas varētu pārtraukt uzkopšanu vai nevajadzīgi 
samitrināt paklāju.

• Nenovietojiet ierīci vietās, no kurām tā varētu viegli nokrist uz grīdas (galda, krēsla).
• Pirms ierīces uzlādes pārliecinieties, ka bāzes stacija ir pareizi pieslēgta.
• Ārkārtējas temperatūras gadījumā vai, nepareizi lietojot ierīci, var notikt akumulatora 

šķidruma noplūde. Ja šis šķidrums nokļūst uz ādas, tas nekavējoties jānomazgā ar tekošu 
ūdeni. Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties skalojiet tās ar tekošu ūdeni vismaz 
10 minūtes. Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. 

• Ja vēlēsieties šo izstrādājumu iznīcināt, vispirms atvienojiet akumulatoru no ierīces.
• Ja plānojat ierīci transportēt vai ja to ilgu laiku nelietosiet, pārslēdziet strāvas padeves 

slēdzi pozīcijā “izslēgts”. Šādi tiks pagarināta akumulatora dzīvildze.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz izstrādājuma 

tehnisko pamatdatu plāksnītes. Nepievienojiet ierīci kontaktrozetes sadalītājiem un 
pagarinātājiem.

• Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu 
un atvienojiet to, viegli pavelkot.

• Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai 

komercnolūkos.
• Nepieļaujiet elektrības vada, kontaktdakšas vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
• Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru un 

izvairieties no traumām, kas varētu rasties nepareizas lietošanas dēļ.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki. Personas ar fiziskiem, maņu 

vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot 
šo ierīci, ja viņi atrodas citu cilvēku uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu 
drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību. Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi 
nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā. Bērni, 
kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās vada tuvumā. Neļaujiet bērniem
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 rotaļāties ar šo ierīci.
• Bērni līdz 3 gadu vecumam drīkst piekļūt ierīcei, tikai atrodoties nepārtrauktā uzraudzībā.
• Ražotājs un importētājs Eiropas Savienībā nav atbildīgs par kaitējumu, ko var izraisīt ierīces 

transportēšana: traumām, apdegumiem, ugunsgrēku, ievainojumiem, citu priekšmetu 
bojājumiem u. tml.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.

Rūpīgi pārbaudiet, vai esat izpakojis visus komplektā esošos piederumus. Iesakām saglabāt oriģinālo 
papīra kasti, lietotāja rokasgrāmatu un iepakojuma materiālu visu garantijas periodu.

1

2

IERĪCES APRAKSTS

VIRSPUSE
1. Amortizators
2. Vadības taustiņš

APAKŠPUSE
1. Priekšējais ritenītis
2. Uzlādes kontakti
3. Sānu birste
4. Akumulatora nodalījuma vāciņš
5. Piedziņas ritenītis
6. Kombinētā putekļu birste 
7. Putekļu nodalījums

2

6

7

4

3

1

5
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SĀNU DAĻA
1. Strāvas adaptera ligzda
2. “On/O ” (ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis
3. Nodalījuma atbloķēšanas no putekļsūcēja taustiņš

PUTEKĻU NODALĪJUMS
1. Ievades filtrs
2. HEPA filtrs
3. Putu filtrs
4. Putekļu nodalījums
5. Nodalījuma vāciņš

Brīdinājums: nekad nemazgājiet putekļu 
nodalījumu ar ūdeni, jo tajās atrodas motors.

   

1

2
3

1

2

3

4

5

BĀZES STACIJA
1. Uzlādes indikators
2. Strāvas padeves kontakti
3. Putekļsūcēja strāvas padeves kontakti

1

2

3
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PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS
1. Ievietojiet baterijas tālvadības pultī.
2. Piestipriniet tīrīšanas birstes saskaņā ar atzīmi “R” un “L”.
3. Pievienojiet bāzes staciju kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteru. Priekšpusē 2 metru attālumā nedrīkst 

atrasties neviens priekšmets, sānos – 1 metra attālumā. Pievienojot elektrotīklam, jāiedegas uzlādes 
indikatoram. Iesakām piestiprināt bāzes staciju grīdai, piemēram, ar abpusējo līmlenti. Novietojiet strāvas 
vadu tā, lai putekļsūcējs tajā nesapītos. 

4. Novietojiet putekļsūcēju bāzes stacijā.
5. Putekļsūcēja akumulatora uzlāde sāksies automātiski. Pirmās uzlādes laikā akumulators jālādē 12 stundas. 

Uzlādes laikā vadības taustiņš mirgo; kad uzlāde ir pabeigta, tas pārstāj mirgot. Zema akumulatora uzlādes 
līmeņa gadījumā vai, kad uzkopšana ir pabeigta, robots putekļsūcējs automātiski atgriežas bāzes stacijā.

6. Pirms putekļsūcēja ieslēgšanas paceliet no grīdas visus priekšmetus, kas varētu traucēt ierīces darbību 
(vadus, krēslus, mazus priekšmetus, nepareizi novietotus paklājus u. tml.). 

1 m

1 m

2 m

Tālvadības pults
1. Putekļsūcēja ieslēgšana/izslēgšana
2. Displejs
3. Atgriešanās bāzes stacijā
4. Automātiskais režīms
5. “On/Stop” taustiņš
6. Virziens
7. Sūkšanas jaudas iestatīšana 

(TURBO)
8. Laika iestatīšana
9. 30 minūšu režīms/single room
10. Mazgāšanas režīms
11. Plānošana
12. Perimetra režīms

1

2

34

5 6

11

7

8

9

10

12

Brīdinājums:
Ja robots ir bāzes stacijas un virtuālās aizsargsienas tuvumā, tas, iespējams, neuztvers ar tālvadības pulti raidītos 
norādījumus. Ja ilgāku laikposmu neizmantojat tālvadības pulti, izņemiet baterijas.
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Tīrīšanas režīms – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā “ieslēgts”, putekļsūcējs darbojas.

Gaidstāves režīms – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā “ieslēgts”, putekļsūcējs nedarbojas. Lai aktivētu, 
nospiediet uz jebkura tīrīšanas režīma.

Miega režīms – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā "ieslēgts", displeja panelis ir ieslēgts. Putekļsūcējs 
automātiski aktivizē šo režīmu pēc 3 minūšu bezdarbības.

LAIKA IESTATĪŠANA
Pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir ieslēgts un nenotiek tā uzlāde. 

Lai iestatītu laiku, nospiediet taustiņu  tālvadības pultī. Vispirms iedegsies 
pirmie divi cipari stundu iestatīšanai. Iestatiet vērtību ar taustiņiem ˄ ˅ .  
Nospiediet > un tādā pašā veidā iestatiet minūtes.

UZKOPŠANAS PLĀNOŠANA

Lai iestatītu uzkopšanu, nospiediet taustiņu  tālvadības pultī. Vispirms iedegsies pirmie divi cipari stundu 
iestatīšanai. Iestatiet vērtību ar taustiņiem ˄ ˅. Nospiediet > un tādā pašā veidā iestatiet minūtes. Apstipriniet 
laiku ar taustiņu (“On/Stop” taustiņš). Putekļsūcējs katru dienu tīrīs iestatītajā laikā.

Lai atceltu plānoto uzkopšanu, un 3 sekundes turiet nospiestu plānošanas taustiņu.

Brīdinājums: Ja pārslēgsiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi putekļsūcēja sānos pozīcijā “izslēgts”, plānošana 
tiks atcelta.

TĪRĪŠANAS REŽĪMI

Automātiskais režīms
Robots putekļsūcējs izmanto progresīvu navigācijas sistēmu, kas aprēķina vislabāko maršrutu, lai nodrošinātu 
efektīvu tīrīšanu. Nospiežot taustiņu  uz putekļsūcēja korpusa vai izvēloties  tālvadības pultī, tiek 
aktivēts šis režīms.

  

Perimetra režīms

Nospiežot taustiņu  tālvadības pultī, tiek aktivēts šis režīms. Putekļsūcējs tīrīs gar sienām, kur bieži vien 
sakrājas visvairāk putekļu. Ja vēlaties pārtraukt šo režīmu, nospiediet “pauzi”.
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Apļveida režīms

Novietojiet putekļsūcēju vietās, kur vēlaties veikt mērķtiecīgu tīrīšanu (apmēram 1 m2 liels laukums). Var kontrolēt 
tikai ar mobilo lietotni.

Single room/Automātiskais saīsinātais režīms 

Nospiežot taustiņu  tālvadības pultī, tiek aktivēts šis režīms. Putekļsūcējs tīrīs 30 minūtes vai arī, līdz pabeigs 

telpas uzkopšanu. Ja vēlaties pārtraukt šo režīmu, nospiediet “pauzi”.

GRĪDAS MAZGĀŠANA 
Ja ir uzstādīta ūdens tvertne un tīrīšanas drāna, aktivējiet mazgāšanas režīmu, nospiežot taustiņu . Ūdens 
automātiski sūcas pa tīrīšanas drānu. Ūdens tvertni var mazgāt. Vienmēr izlejiet ūdeni tikai pēc ūdens tvertnes 
izņemšanas no ierīces korpusa.

ŪDENS TVERTNES APAKŠDAĻA

1. Tīrīšanas drāna
2. Līpslēdzējs
3. Ūdens atvere 

Atveriet blīvējuma noslēgu 
un uzpildiet ar ūdeni. Pēc 
uzpildes aizveriet blīvējuma 
noslēgu.

1

23
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TĪRĪŠANA UN APKOPE

Akumulators

• Pirms pirmās lietošanas akumulators jālādē vairāk nekā 6 stundas.
• Zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā robots putekļsūcējs automātiski atgriezīsies bāzes stacijā, lai 

uzlādētos.
• Ja plānojat transportēt robotu putekļsūcēju vai ja to ilgāku laiku neizmantosiet, izslēdziet ierīci, nospiežot 

strāvas padeves slēdzi.  
• Ja neizmantosiet robotu putekļsūcēju ilgāk par 3 mēnešiem, ļaujiet tam 12 stundas uzlādēties, bet pēc tam 

izslēdziet, nospiežot strāvas padeves slēdzi, un novietojiet to sausā un vēsā vietā.
• Lai uzlādētu ierīci, iesakām izmantot bāzes staciju. 
• Ja neplānojat izmantot putekļsūcēju ilgāku laiku, izņemiet baterijas no tālvadības pults.
• Putekļsūcējs ir aprīkots ar īpašu aizsardzību, kas pēc uzlādes pārstās nodrošināt enerģiju un novērsīs akumulatoru 

pārlādēšanos. Šādi tiks nodrošināts ilgs kalpošanas laiks, turklāt putekļsūcējs būs gatavs atkal uzsākt uzkopšanu.

Sānu birstes

Sānu birstes var ērti pārbaudīt un vajadzības gadījumā notīrīt netīrumus no tām.

• Apgrieziet putekļsūcēju otrādi.
• Velkot augšup no robota korpusa, noņemiet birsti. 
• Ar šķērēm izņemiet matus vai citus netīrumus.

Sānu birstu sari transportēšanas laikā vai, izmantojot nepiemērotos 
apstākļos, var tik sabojāti (nodriskāti). Ievietojot sarus karstā ūdenī: tie 
iztaisnosies un atgūs sākotnējo formu.

Sānu birstu bojājuma gadījumā tās var nomainīt ar jaunām. 

• Apgrieziet putekļsūcēju otrādi.
• Velkot augšup no robota korpusa, noņemiet birsti. 
• Noņemiet bojāto birsti un aizstājiet ar jaunu.

Brīdinājums: pārliecinieties, ka birste ir uzstādīta pareizajā putekļsūcēja 
pusē.

Sānu birstu nomaiņu var veikt pilnvarots servisa apkalpes centrs.

kārtībā atjaunojams jānomaina
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Galvenā birste
Lai izņemtu birsti no vāciņa, nospiediet nodalījuma vāciņa atbloķēšanas sviru saskaņā ar attēlu. Pēc tam noņemiet 
no birstes matus un citus netīrumus.

Putekļu nodalījums un auduma �ltrs 
Lai pagarinātu putekļsūcēja dzīvildzi, pēc katras lietošanas veiciet putekļu nodalījuma un filtru apkopi. Putekļu 
nodalījuma piepildīšanās būtiski ietekmē putekļsūcēja sūkšanas jaudu un uzkopšanas kvalitāti.

Izņemiet putekļu nodalījumu un izberiet netīrumus atkritumu tvertnē.

Noņemiet ievades filtru (2. att.), atveriet vāciņu un izņemiet pārējos filtrus. Neskalojiet HEPA filtru ar ūdeni. 
Mazgājiet ievades filtru reizi 15 dienās. HEPA filtra dzīvildze, lietojot ikdienā, ir 3 mēneši.

Putekļu nodalījumu drīkst mazgāt tekošā ūdenī.
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Ļaujiet nodalījumiem un filtriem izžūt.

Uzlādes sensori un kontakti

Uzlādes sensori un kontakti uz putekļsūcēja un bāzes stacijas reizi nedēļā jātīra, lai nodrošinātu pienācīgu 
ierīces darbību.

Uzmanību!
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no sienas rozetes!

Ierīces virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo 
tie var bojāt ierīces virsmu!

Bieži tīriet un pārbaudiet ierīces ieplūdes un izplūdes režģus, lai nodrošinātu normālu ierīces darbību un lai 
izvairītos no pārkaršanas.

Putekļus, kas sakrājušies ierīcē, var izpūst vai izsūkt ar putekļsūcēju.

Nekad netīriet ierīci tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!

NORĀDĪJUMI par tīrīšanu: Neizmantojiet benzīnu, benzolu, šķīdinātāju, agresīvus tīrīšanas līdzekļus u. c., jo 
tie var sabojāt ierīci. Nekad nelietojiet spirtu vai šķīdinātāju.
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TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA
Bieži vien tās problēmas saistībā ar ierīces funkcijām, kas sākotnēji šķiet nopietnas, var ļoti vienkārši novērst. 
Ar dažiem sarežģījumiem varēsiet tikt galā paši, izmantojot šo ceļvedi. Jebkura cita apkope jāveic pilnvarotajā 
servisa centrā.

Kļūda Iespējamais cēlonis Risinājums

Robots nelādējas
1. Putekļsūcēja un bāzes stacijas 
kontakti nav savienoti.
2. Bāzes stacija ir izslēgta.

1. Pārliecinieties, ka kontakti starp putekļsūcēju 
un bāzes staciju ir pareizi savienoti.
2. Ļaujiet robotam uzlādēties, kad tas nedarbojas, 
lai ierīce būtu gatava nākamajai uzkopšanai.

Robots ir iestrēdzis
Robota darbs ir apgrūtināts brīvi 
novietotu vadu vai paklāja bārkšu 
dēļ.

Robots mēģinās atbrīvoties automātiski. Ja tas 
neizdosies, jāpalīdz manuāli.

Robots atgriežas 
bāzes stacijā pirms 
darba pabeigšanas.

1. Robots noteica uzlādes līmeni 
kā zemu un automātiski atgriežas, 
lai uzlādētos.
2. Robota darba ātrums uz dažādām 
virsmām ir atšķirīgs.

Darbības laiks ir atkarīgs no vides sarežģītības, 
netīrumu daudzuma un tīrīšanas režīma.

Robots neveic 
plānotos un 

iestatītos 
uzkopšanas darbus.

1. Robots nebija ieslēgts.
2. Robotam bija zems uzlādes 
līmenis.
3. Robots bija iestrēdzis pie kāda 
šķēršļa.

1. Ieslēdziet robotu.
2. Ļaujiet robotam uzlādēties, kad tas nedarbojas, 
lai ierīce būtu gatava nākamajai uzkopšanai.
3. Izslēdziet robotu un iztīriet putekļu nodalījumu.
Pārliecinieties, ka ritenīši, birstes un sensori ir tīri.

Tālvadības pults 
nedarbojas.

(attālums līdz 5 m)

1. Attālums ir pārāk liels
2. Robota vai tālvadības pults 
uzlādes līmenis ir zems.
3. Kaut kas bloķē tālvadības pults 
infrasarkano staru.
Šķērslis vai netīrs sensors uz robota 
korpusa.
4. Staru var ietekmēt cita ierīce, 
kas darbojas pēc līdzīga principa.

1. Nomainiet baterijas. Pārliecinieties, ka tās ir 
pareizi ievietotas.
2. Pārliecinieties, ka robots ir ieslēgts un tam ir 
pietiekams uzlādes līmenis, lai darbotos.
3. Notīriet signāla raidītāju uz tālvadības pults un 
sensoru uz robota.
4. Neizmantojiet tālvadības pulti citu infrasarkanā 
starojuma avotu tuvumā.

Piezīme: Ja ieteiktie risinājumi nepalīdz, mēģiniet veikt šādas darbības:
Izslēdziet un ieslēdziet strāvas padeves slēdzi uz robota putekļsūcēja.

Ja sarežģījumi joprojām turpinās, sazinieties ar servisa apkalpes centru.



LV

78

IERĪCES VADĪBA, IZMANTOJOT LIETOTNI

Ieteicamais attālums: mazāk nekā 4 metri

Pārliecinieties, ka robots putekļsūcējs, maršrutētājs un mobilais tālrunis atrodas blakus, lai varētu viegli savienot 
tālruni ar robotu putekļsūcēju.

Pirms ierīces vadīšanas ar lietotni ir jātur nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis  uz putekļsūcēja – vismaz 
3 sekundes, līdz sāks mirgot ikona “WiFi” .

Lietotnes lejupielāde un instalēšana 
1. Noskenējiet turpmāk redzamo QR kodu (1. att.) un atrodiet Weback lietotni Google Play vai App Store un 

lejupielādējiet to savā mobilajā tālrunī (2. att.).
2. Ja Jums jau ir Weback ID, atveriet lietotni, pierakstieties un klikšķiniet uz “ADD DEVICE” (3. att.).
3. Ja esat jauns lietotājs, veiciet sava Weback ID reģistrāciju (4. att.). Darbojieties saskaņā ar norādījumiem, lai 

sekmīgi reģistrētos, un klikšķiniet uz “ADD DEVICE”.

1. att. 2. att. 3. att. 4. att.
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4. Noskenējiet turpmāk vai uz putekļsūcēja apakšdaļas redzamo QR kodu (5.–6. att.). Izpildiet norādījumus, 
līdz ierīce ir sekmīgi savienota. 

Brīdinājums: Savienošanas sākumā visām ierīcēm jābūt pieslēgtām Jūsu WiFi tīklam.

5. Pēc sekmīgas savienošanas noklikšķiniet uz simbola (7. att.). Šeit varat mainīt ierīces nosaukumu (8. att.).
6. Klikšķiniet uz “SCHEDULE” un iestatiet vēlamo uzkopšanas plānu (9. att.).

5. att. 6. att. 7. att. 8. att. 9. att.

7. Izvēlieties ierīci (10. att.), lai pārietu uz galveno vadības paneli. Varat izvēlēties šādus uzkopšanas režīmus: 
SMART (automātisks/zigzaga), SPOT (apļveida), stūra (EDGE), Charge (bāzes stacijas meklēšana) (11. att.).

8. Izvēlēties “DIRECTION KEY” (12. att.) manuālai vadībai (13. att.).

10. att. 11. att. 12. att. 13. att.
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Kopīgošana starp ģimenes locekļiem

Ierīci var pārvaldīt tikai viena lietotāja ID. Ja vēlaties pievienot citu 
lietotāju, noklikšķiniet uz “MANAGE DEVICE” simbola (14. att.), 
ievadiet cita lietotāja tālruņa numuru/e-pasta adresi un sekojiet 
norādījumiem (15. att.).

Piezīme: citam lietotājs iepriekš jāreģistrējas, lai varētu iespējot 
koplietošanu.

BALSS PALĪGI

Balss palīgs Alexa un Google Home

1. Noklikšķiniet uz ikonas “Me” un izvēlieties “Third-party 
connection” iespēju (16. att.).

2. Izvēlnē izvēlieties vēlamo palīgu (17. att.).
3. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem.

14. att. 15. att.

16. att. 17. att.
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TEHNISKĀ APKALPE
Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam 
speciālistam vai servisa centram.

VIDES AIZSARDZĪBA
• Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās:

Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves 
atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas 
punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz 
vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Lai iegūtu papildu 
informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves 
atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Šis izstrādājums atbilst visām piemērojamo ES direktīvu pamatprasībām. 

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs 
paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.




