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Więcej niż wygodny 
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Ważne instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przeczytaj wszystkie wskazówki przed użyciem

Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia 
tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z 
niego i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się 
urządzeniem.

Przechowywanie

Proszę, używaj sprzętu ostrożnie, aby uniknąć złamania urządzenia;
Nie używaj go w pobliżu źródła ognia lub w dowolnym miejscu o wysokiej temperaturze;
Nie używaj ani nie przechowuj odkurzacza w ekstremalnych warunkach klimatycznych, np. 
pomieszczenia chłodnicze, środowisko o wysokiej temperaturze, sugerowana temperatura 
wykorzystywania i przechowywania wynosi 0-35 ° C w porównaniu z podobnymi pomieszczeniami; 
Proszę ładować odkurzacz co najmniej raz na trzy miesiące, jeśli nie używa się go regularnie.

Przed użyciem

Sprawdź kabel adaptera i upewnij się, że jest w dobrym stanie;
Przed użyciem całkowicie naładuj odkurzacz, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas;
Upewnij się, że filtr Hepa i filtr ze stali nierdzewnej są prawidłowo zainstalowane.)

W użyciu

Nie używaj odkurzacza w warunkach łatwopalnych lub wybuchowych;
Nie używaj odkurzacza do ssania cząstek szkła, igły, brudnej wody, popiołu lub innych płynów;
Nie używaj odkurzacza do wysysania cementu, gipsu, tynku ściennego lub zabawek, które mogą 
powodować defekty urządzenia;

Instrukcja obsługi
Przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję. Zachowaj tę instrukcję 

do wykorzystania w przyszłości!



Nie blokuj wlotu ssawnego ani rurki ssącej, oczyść wlot ssący i rurę na czas, aby zachować dobrą 
skuteczność czyszczenia i uniknąć wad silnika;
Jeśli odkurzacz nie może zacząć działać nawet wtedy, gdy bateria jest pełna, udaj się do inspektora 
serwisowego lub dystrybutorów Mamibot, nie demontuj go samodzielnie;
Nie używaj odkurzacza, jeśli pojemnik na kurz nie jest na swoim miejscu.
W naprawie
Zaleca się suchą ściereczkę do czyszczenia odkurzacza, nie wolno czyścić urządzenia gazem / 
alkoholem lub innym roztworem chemicznym;
Najpierw wyłącz odkurzacz przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji;
Proszę wyczyścić pojemnik na kurz, wlot ssący i rurę na czas, aby uniknąć zablokowania kanału 
powietrza, zablokowanie kanału powietrza zmniejszyłoby siłę ssania i spowodowało ogrzewanie 
silnika;
Zaleca się, aby filtr Hepa był wymieniany w ciągu trzech miesięcy lub nawet w krótszym czasie, jeśli 
urządzenie jest używane zbyt często.

Zasi lacz oraz bateria

Używaj tylko zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem. Użycie innego rodzaju zasilacza spowoduje 
nieprawidłowe działanie i / lub niebezpieczeństwo.
Użyj odpowiedniego gniazdka elektrycznego i upewnij się, że na zasilaczu lub przewodzie zasilającym 
nie znajdują się ciężkie przedmioty.
Zapewnij odpowiednią wentylację wokół adaptera podczas używania go do obsługi urządzenia. Nie 
zasłaniaj zasilacza przedmiotami, które zmniejszą chłodzenie.
Nie używaj zasilacza w środowisku o dużej wilgotności. Nigdy nie dotykaj adaptera mokrymi rękami.
Podłącz adapter do odpowiedniego źródła zasilania. Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na 
adapterze.
Nie używaj uszkodzonego adaptera, przewodu zasilającego lub wtyczki. Wtyczkę należy wyjąć z 
gniazda przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia. Nie odłączaj zasilacza, ciągnąc za przewód 
zasilający.
Nie próbuj serwisować adaptera. Wewnątrz nie ma żadnych części serwisowych. Wymień całe 
urządzenie, jeśli jest uszkodzone lub narażone na wysoką wilgotność. Skonsultuj się ze sprzedawcą 
Mamibbot w celu uzyskania pomocy i konserwacji.
Bateria używana w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego w 
przypadku niewłaściwego traktowania. Nie demontuj, nie dotykaj, nie podgrzewaj powyżej 60 ° C 
(140 ° F) ani nie spalaj.
Jeśli musisz pozbyć się tego starego sprzętu, zanieś go do lokalnego centrum recyklingu w celu 
recyklingu części elektrycznych i elektronicznych.
Zachowaj instrukcje bezpieczeństwa i obsługi do wykorzystania w przyszłości.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub nadmiernej wilgotności i trzymaj je z dala od 
płynów (takich jak napoje, krany itp.).
Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub intensywnego 
źródła światła i trzymaj je z dala od źródeł ciepła (takich jak kaloryfery, grzejniki, piece itp.).
Na podłogach woskowanych ruch głowicy czyszczącej może spowodować nierówny połysk. Jeśli tak 
się stanie, wytrzyj wilgotną szmatką, poleruj obszar woskiem i poczekaj, aż wyschnie.
Urządzenie musi zostać odłączone od gniazda przed wyjęciem baterii do utylizacji urządzenia.
Urządzenie musi być używane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.



1.Opis produktu

1.1  Korpus urządzenia 



Opis
1) Wskaźnik baterii 3) Górny przycisk  

do montażu rury
9) Pojemnik kurzowy 13) Uchwyt na 

pojemnik kurzowy 

2) Przycisk  zwalniania 
akumulatora 
i  pojemnika na kurz

4) Dolny przycisk  
do montażu rury

10) Przycisk 
zwalniający 
pojemnik na kurz

14) Przycisk 
zwalniający 
szczotkę 

5) Głowica przegubu 6) Punkt ładowania 11) Rura 
a luminiowa

15) Małe koło 
pomocnicze

7) Przycisk zwalniający 
akumulatora i uchwytu

8) Przycisk włącz/ 
zmiany mocy 
ssącej

12) Miejsce 

ładująca 

 na stac je  
16) Lampka LED 

1.2  Instrukcja obsługi  szczotek wymiennych 



Zestaw szczotek B-ROLLER: zestaw szczotek zmotoryzowanych do czyszczenia twardych podłóg, 
takich jak marmur, podłogi drewniane, podłogi laminowane, dywany z długimi / krótkimi dywanami 
itp., Szczotka z okrągłym wałkiem może być wymieniona za pomocą szczotki w różnych warunkach.

Zestaw szczotek B-CAR: nadaje się do czyszczenia miejsc o małych szczelinach lub podobnych, takich 
jak szczeliny między oknami / drzwiami, fotelami samochodowymi, schowkami itp.

1.3)Tryby odkurzania 
Tryb standardowej  mocy
Naciśnij przycisk włączającej jeden raz, aby włączyć Mamibot V7 i wejdź w standardowy tryb zasilania, 
z mocą odkurzania około 8 KPA, która może być używana przez około 35 minut zestawem szczotek z 
napędem silnikowym i około 50 minut z zestawem szczotek bez silnika.
Tryb zasi lania SUPER
Gdy Mamibot V7 jest włączony, naciśnij ponownie przycisk włączający w czasie pracy odkurzacza, aby 
przejść do trybu Super Power, który zapewnia moc odkurzania około 14.5KPA przez około 18 minut 
czasu pracy za pomocą zmotoryzowanych zestawów szczotek i około 35 minut odkurzania za pomocą 
bezsilnikowych zestawów szczotek.
*** Powyższe dane pochodzą z laboratorium Mamibot wyłącznie w celach informacyjnych ***

2.)Działanie

2.1)Włączanie / wyłączanie i opcje trybu odkurzania

Naciśnij przycisk włączający jeden raz, aby uruchomić Mamibot V7 i wejdź w STANDARD Power 
Mode, naciśnij ponownie, aby wejść w tryb SUPER Power.
Gdy urządzenie działa w trybie standardowym, naciśnij raz przycisk przełączania, aby przejść do 
trybu super.

W trybie Super naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć V7.

Przycisk
On/Off



2.3) Ładowanie

Po podłączeniu zasilacza do gniazdka i  do urządzenia lampka wskaźnika akumulatora miga od 
niskiego do wysokiego - urządzenie ładuje się.  Akumulator jest w pełni naładowany, jeśli wszystkie 
lampki wskaźnika świecą się bez migania.
Uwaga:
1) Poziom naładowania akumulatora może być niski, gdy używasz go po raz pierwszy. Proszę go

całkowicie naładować.
2) Gdy na lampce kontrolnej działa tylko jedno światło LED, naładuj akumulator.
3) Odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony, aby chronić akumulator, gdy poziom naładowania

akumulatora jest zbyt niski, naładuj całkowicie akumulator przed użyciem.
4) Kontrolka zgaśnie automatycznie w ciągu kilku minut po całkowitym naładowaniu baterii.
5) Odkurzacz nie może być włączony podczas ładowania.

WL



!

3.) Konserwacja

3.1) Instalacja zestawu baterii

Jak pokazano poniżej, zainstaluj prawidłowo akumulator na uchwycie, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

3.2) Demontaż zestawu baterii 

Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i postępuj jak poniżej, aby zdemontować akumulator.

3.3) Instalacja uchwytu

Umieść uchwyt na uchwycie na kurz i wciśnij go, aż usłyszysz kliknięcie.

3.4) Demontaż uchwytu

Ładowarka 
Port)

Wskaźnik naładowania baterii 



Naciśnij przycisk zwalniający akumulatora i pojemnik na kurz, aby zdemontować uchwyt.

3.5) Opróżnianie pojemnika na kurz

Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz, aby go opróżnić.) 
Uwaga: Wyłącz urządzenie przed opróżnieniem pojemnika na kurz.)

3.6) Demontaż  pojemnika na kurz

Obróć silnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdemontować pojemnik 
na kurz.

3.7) Demontaż filtra hepa

Obróć filtr Hepa w kierunku przeciwnym do zegara, aby go wyjąć i odkurzyć 
zanieczyszczenia wewnątrz filtra. Uwaga: Nie myj części filtra i filtra HEPA pod wodą! 



3.8) Demontaż rury aluminiowej

Naciśnij przyciski zwalniające aluminiowej rurki, aby zdjąć rurę z zestawu szczotek i głowicy czyszczącej.

3.9  )   Zdemontuj,  wyczyść i  wymień zestaw szczotek B-
ROLLER z napędem

1) Wyłącz odkurzacz i umieść zmotoryzowany zestaw szczotek B-ROLLER do góry w dół, postępuj zgodnie
z ilustracjami poniżej.
2) Oczyść kurz, włosy, cząsteczki materiału na pasku szczotek za pomocą narzędzia do czyszczenia,
przetnij włosy nożem lub nożyczkami, jeśli pasek szczotki jest splątany.
3) Upewnij się, że listwa szczotkowa jest dokładnie wysuszona przed drugim użyciem.
4) Możesz wymienić szczotkę wałeczkową z pędzelkiem z włosia na zestawy B-ROLLER, postępuj zgodnie z
poniższymi krokami, aby zdjąć Roller Brush, i włóż szczotkę Bristle Brush we właściwą pozycję.

Uwaga: Przed czyszczeniem wyłącz V7, zdejmij zestaw szczotek z tuby.
Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia.

zestaw szczotek B-ROLLER 
Wymiana szczotki walcowej i szczotki włosia(



3.10) Użytkowanie i  umiejscowienie uchwytu stacji  ładującej 

Znajdź miejsce, w którym chcesz zamocować bezpiecznie uchwyt ładujący do odkurzacza. Przyłóż do 
ściany odkurzacz V7 i ustal wysokość stacji w sposób, aby odkurzacz nie wisiał w powietrzu i miał 
stałe podłoże. 
UWAŻAJ: Przy mocowaniu zwróć uwagę, czy na danej powierzchni płaskiej nie znajdują się kable 
zasilania lub rury przewodzące gaz/ wodę, aby zachować normy z obowiązującymi kodeksami 
bezpieczeństwa w danym kraju i regionie. 



4.) Parametry
Opis: M amibot Odkurzacz ręczny cyklonowy 

Model)Nr. V7

Moc (W) 150W
Moc ssani (kPa) ≤14.5kPa

Czas ładowania Ok 4.5 godz.

Napięcie(V) DC 22.2V              

Bateria(mAh) 2500mAh                           

Pojemnik kurzowy(L) 0.6L 

Głośność(dB) ≤75dB
Czas        pracy Standard/Turbo)  Standard do 50min; Turbo do 18 min.

Moc ładowania DC26.5V       Prąd ładowania 0.5A
Wymiary 116*25*20mm       Materiał ABS PC

Normy GB4706.1F2005,  GB4706.7F2014  GB4343.1F2009,  GB17625.1F2012 
EU  dyrektywa 2011  65  EU,  Dyrektywa 2014/35/EU,  Dyrektywa 2014/30/EU 

6.) Rozwiązywanie problemów
W przypadku awarii odkurzacza V7 należy postępować zgodnie z poniższą  tabelą, aby sprawdzić i 
rozwiązać problemy. Jeśli żadne z rozwiązań nie jest możliwe, skontaktuj się z dystrybutorem 
Mamibot lub autoryzowanym agentem w celu naprawy i dalszych rozwiązań.

Błąd Przyczyna Rozwiązanie

Awaria zmotoryzowanej 
listwy szczotkowej)

Pasek pędzla jest zaplątany przez kabel, 
włosy lub inne zanieczyszczenia Wyczyść pasek włosia

Pierwsze światło LED 
miga, silnik ssący 
nie działa

Słaba bateria Naładuj baterię

Miga środkowe światło 
LED, silnik ssący nie 
działa

Akumulator ma nieodpowiednią 
temperaturę, jest przegrzany 

Umieść odkurzacz w pomieszczeniu o 
odpowiedniej temperaturze (0-35°C) i 
odczekaj minimum godzinę.

Trzy diody LED 
migają, silnik ssący 
nie działa

Zabezpieczenie przeciw 
uszkodzeniu

Sprawdź szczotki, rurę aluminiową 
oraz pojemnik; wyczyść je 
i opróżnij z nieczystości.

Krótszy czas pracy baterii 

Zużyta bateria Wymień baterię na nową

Wysoka temperatura baterii. 

Nienaładowana bateria Naładuj urządzenie

Miga środkowe światło 
LED, nie można 
naładować

Przegrzana lub nadmiernie 
ochłodzona bateria

Utrzymaj odpowiednią temperaturę 
urządzenia; uruchom ponownie 

Słabsza moc ssąca 

Filtr ze stali nierdzewnej 
lub filtr HEPA zablokowany

Regularne czyszczenie zestawu filtrów  

W przypadku umycia filtrów wodą, 
sprawdź i osusz dokładnie zestaw 
filtrówMokre filtry HEPA

Wlot/ wylot powietrza jest 
zablokowany

Sprawdź i oczyść rurę oraz wlot 
powietrza.

Nie świeci się wskaźnik 
LED podczas ładowania

Zasilacz jest podłączony 
nieprawidłowo

Upewnij się, że zasilacz jest poprawnie 
podłączony do stacji ładującej oraz do 
źródła zasilania(gniazdko elektryczne)

Wyciek baterii 
Bateria nieużywana przez długi okres 
czasu lub mocno wyeksploatowana Wymień baterię na nową.




