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Instalacja 

 

 

1) Wybierz ściereczki do czyszczenia 

Zasadniczo ściereczki do mopa (na różowo) służą do mycia, a woskowane 

ściereczki (np. niebieski lub zielony) służą do woskowania. 

Wybierz idealne ściereczki i przypnij je do obracających się podkładek. 

ściereczka do mopowania Ściereczki do 

woskowania 

 

 

2) Napełnianie wodą / płynem 

Użyj miarki do napełnienia zbiornika wodą czystą wodą do mokrych mopów, 

napełnij ją 

z olejem woskowym, jeśli chcesz polerować / woskować drewnianą podłogę. 

 

3) Włącz przełącznik ON / OFF 

A)Lekko naciśnij przycisk zasilania, następnie zaświeci się dioda LED 

sygnalizując gotowość do pracy. 

B) Lekko nacisnąć przełącznik zasilania po użyciu, dioda LED zgaśnie. 

Urządzenie jest wyłączone. 



 
 

Jeżeli zostawisz włączone urządzenie na 10 minut bez użytku, przejdzie on w 

tryb SLEEPING 

Automatycznie. Aby uruchomić go ponownie dwukrotnie naciśnij przełącznik 

zasilania. 

 

4) Start / Stop; dozownik 

Naciśnij przycisk Start / Stop, aby rozpocząć woskowanie / mycie; 

Naciśnij przycisk Liquid Spray, aby rozpylić wodę / detergent / roztwór 

czyszczący / olej woskujący 

Uwagi: po naciśnięciu przycisku Start / Stop lub przycisku Liquid Spray, uchwyt 

światło incidatora powinno być włączone i czerwone. Jeśli lampka nie świeci, 

proszę włożyć baterię AAA 

uchwyt baterii, a następnie ponownie uruchom urządzenie. 

 

5) Wskaźnik stanu akumulatora 

Istnieją trzy poziomy pojemności baterii wskazane na odłączanym 

akumulatorze; trzy 

zielone światełka odnoszą się do 100% baterii, dwa zielone światła 65% baterii 

i jedna zielona oznacza 25%. Przy ostatnim wskaźniku należy urządzenie 

naładować.  

 

6) Ładowanie 

Do ładowania należy używać wyłącznie oryginalnego adaptera 

dostarczonego przez producenta. 

Urządzenie ładuj, gdy na odłączalnej baterii znajduje się tylko jedno zielone 

światło. 

Akumulator jest wymienny, jednak należy używać tylko oryginalnego 

akumulatora dostarczony przez producenta. Inne baterie mogą zniszczyć 

twoje urządzenie. Jeśli korzystasz z baterii przez ponad rok urządzenie może 

pracować do 15 minut po pełnym naładowaniu. Należy wymienić na nową 

baterię. 

 

 

 

 



 
 

Rozwiązywanie problemów 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

LED działa dobrze, nie 

reaguje po naciśnięciu 

przycisku start / stop; 

przycisk rozpylania płynu 

nie reaguje; 

robot nie działa 

Rozładowane baterie 

AAA. 

Wymień baterie.  

Spryskiwacz wody nie 

działa 

* Brak wody lub innej 

cieczy 

* Powietrze wypełniło rurę 

wodną 

* Dodaj wodę lub inny 

płyn 

* Naciśnij kilkakrotnie 

przycisk spryskiwacza, aby 

wydalić powietrze 

Zablokowana dysza Zablokowanie dyszy Użyj igły do czyszczenia 

bloku 

Wyciek z dyszy Zalegający płyn lub olej Przepłucz dyszę czystą 

wodą 

Jedno zielone światło 

włączone 

Odłączona  bateria; 

silniki działają dobrze. 

Słaba bateria Naładuj baterię 

Lampa LED działa, 

dozownik działa, silniki nie 

działają 

Przegrzany bezpiecznik Przestań korzystać z 

urządzenia i wyłącz je. 

Włącz ponownie po 

pewnym czasie 

* Dioda LED wyłączona 

* Awaria spryskiwacza 

* Silniki nie działają 

* Bateria migocze, gdy 

podłączony jest adapter. 

* Ochrona przed wysokim 

napięciem jest włączona 

* Niski stan baterii  

Ładuj maszynę 

kilka sekund, odłącz ją i  

naładuj jak najszybciej 

 
***WAŻNE***: 

 

1. Temperatura silnika wzrasta podczas długiej pracy ciągłej. Upewnij się, że 

maszyna jest wyłączona w przypadku jeśli zostanie uruchomione 

zabezpieczenie przed przegrzaniem. Nie włączaj maszyny dopóki nie 

ostygnie. 

2. Sugeruje się, że urządzenie nie będzie działać nieprzerwanie przez ponad 

20 minut, ponieważ przegrzanie może spowodować uszkodzenie silnika. 

Jeśli problemów nie da się rozwiązać zgodnie z instrukcją, prosimy o kontakt z 

naszą obsługą. 

 



 
 

Specyfikacje 
  

Model: MOPA 580 

Napięcie: 14.4 V 

Moc baterii: 60W 

Głośność: <60dB 

Pojemność baterii: 2200mAh Lithium 

Czas ładowania: 2,5H 

Czas pracy: >35min 

Pojemność pojemnika: 300m 

Wymiary: 125*39*8,5cm 

Waga: 3,2kg 

 

*W celu ciągłego ulepszania produktów zastrzegamy sobie prawo do każdej zmiany 

technicznej i projektowej 

 

Ostrzeżenia: 

A. Upewnij się, że ścierki czyszczące są używane w odpowiednich warunkach. 

B. Olej woskowy jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do różnych rodzajów pielęgnacji 

podłóg. Należy jednak unikać nadmiernego użytkowania, które może spowodować, że 

podłoga będzie zbyt śliska. Zwykle dla podłogi o powierzchni około 100m2, powinno 

wystarczyć 80 ml oleju woskowego. 

C. Opróżnij i osusz zbiornik z wodą, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. 

D. Ładuj urządzenie z oryginalnym adapterem tylko w opakowaniu. 

 

Zawartość pudełka 
Robot| Adapter | Ściereczki do mopowania 

Ściereczki do woskowania | Instrukcja | Miarka 

 

Opcjonalne części zapasowe 
Olej do woskowania | Dodatkowe ściereczki do mopowania  

i woskowania. 

 

Przechowywanie 
1. Przytrzymaj przycisk blokady w złączu aluminiowego słupka w górę, wciśnij 

uchwyt w dół, aby skrócić urządzenie;                                                                                      

 
2. Weź korpus urządzenia, popchnij uchwyt z tyłu, aż do momentu prawidłowej 

blokady klamry na korpusie urządzenia; 



 
 

3. Pamiętaj, aby odblokować klamrę przed ponownym użyciem po 

przechowywaniu. Twoje urządzenie może zostać uszkodzone, jeśli klamra nie zostanie 

odblokowana podczas pracy. 

 

*** Ostrzeżenia *** 

 
  1. Nadaje się tylko do gładkich powierzchni, takich jak kafelki, marmurowa i 

drewniana podłoga itp. Nie używaj na ścianie lub oknie ani na innych nierównych 

powierzchniach. 

2. Nie umieszczaj MOPA580 w wodzie lub innej cieczy. 

3. Nie dotykaj obracających się poduszek podczas pracy. 

4. Przed użyciem zamontuj szmatkę mopującą lub szmatkę do woskowania na 

obrotowych płytach w podstawie urządzenia. 

5. Podczas korzystania z urządzenia, upewnij się, że kąt 

między uchwytem maszyny a poziomem gruntu jest 

w granicach 80 stopni.     

                                                    

 

* Ten produkt powinien być używany tylko do pielęgnacji podłóg. Użytkownicy 

są odpowiedzialni za szkody, jeśli są one wykorzystywane niewłaściwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU MAMIBOT 

Karta  gwarancyjna  ważna  tylko z dowodem  zakupu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSTRYBUTOR  MAMIBOT: 

 7.NEEBO Sp. z o. o. 

ul.  Jedności  Narodowej  81/2A 

50-262  Wrocław 

e-mail:  info@mamibot.tech  |  tel:  +48  729 974 766|  www.mamibot.tech 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nazwa  i  model  produktu:  

Numer  seryjny:  

Numer  EAN:  

Nazwa  Sprzedawcy: Pieczątka  i  podpis  Sprzedawcy: 

http://www.mamibot.tech/


 
 

7.NEEBO Sp. z o. o.  wraz  z  producentem  Mamibot  Manufacturing,  gwarantuje,  że  zakupione 

urządzenie  jest  wolne  od  wad  fizycznych,  zobowiązując  się  jednocześnie  –  w  razie  ujawnienia  

takich wad  w  okresie  gwarancyjnym  i  w  zakresie  określonym  niniejszym  dokumentem  –  do  ich  

usunięcia  w sposób  uzależniony  od  właściwości  wady.  Dystrybutor  prowadzi  na  terenie  Polski,  

we  Wrocławiu, centrum  napraw  serwisowych  –  gwarancyjnych  i  pogwarancyjnych  (odpłatnych). 

Wszelkie  aktualne  informacje  na  temat  działań  gwarancyjnych  i  serwisowych  Dystrybutora,  

Nabywca może  znaleźć  w  zakładce  „Gwarancja”  na  stronie  www.mamibot. 

 

Dystrybutor  marki  Mamibot  zastrzega  sobie  prawo  do  uaktualnień,  zmian  zapisów  co  do  

procedury obsługi  serwisowej,  sposobu  i  kosztów  realizacji  napraw  gwarancyjnych  i  

pogwarancyjnych. 

 

Każdy  Nabywca  zobowiązany  jest  to  stosowania  się  do  wytycznych  prezentowanych  na  stronie  

www Dystrybutora 

 

Ujawniona  wada  zostanie  usunięta  na  koszt  gwaranta  w  ciągu  maksymalnie  21  dni  od  daty  

dotarcia do  autoryzowanego  punktu  serwisowego  produktów.  Po  skutecznej  naprawie  Klient  

otrzymuje naprawiony  produkt  wraz  z  dokumentem  serwisowym  z  wyszczególnieniem  

zgłoszonej  usterki  i zakresu  wykonanych  prac  naprawczych/serwisowych. 

 

W  wyjątkowych  przypadkach  konieczności  sprowadzenia  części  zamiennych  od  producenta  

termin naprawy  może  zostać  wydłużony  do  40  dni.  Bądź  we  wskazanych  przypadkach,  po  

ocenie  serwisu, Klient  otrzyma  nowe  urządzenie  dla  tego  samego  bądź  równorzędnego  modelu. 

 

Okres  gwarancji  dla  użytkownika  wynosi  24  miesiące  od  daty  zakupu  dla  wszystkich  

produktów.  Okres gwarancji  na  baterie  wynosi  12  miesięcy  od  daty  zakupu.  W  przypadku  

zakupu  jako  przedsiębiorca  – okres  gwarancji  na  produkt  I  baterie  zostaje  skrócony  o  połowę. 

 

Sprzęt  przeznaczony  jest  do  używania  wyłącznie  w  warunkach  gospodarstwa  domowego,  w 

pomieszczeniach  wewnątrz  domu,  biura . 

Gwarancja  nie  obejmuje: 

 

a)  uszkodzeń  powstałych  na  skutek  używania  urządzenia  niezgodnie  z  instrukcją  obsługi, 

 

b)  uszkodzeń  mechanicznych,  chemicznych  lub  termicznych, 

 

c)  uszkodzeń  spowodowanych  działaniem  siły  zewnętrznej,  np.  przepięcia  w  sieci  elektrycznej, 

wyładowania  atmosferycznego,  powodzi, 

 

d)  napraw  i  modyfikacji  dokonanych  przez  firmy  lub  osoby  nie  posiadające  autoryzacji 

producenta  lub  Dystrybutora 

 



 
 

e)  części  z  natury  łatwo  zużywalnych,  takich  jak: akcesoria  dodatkowe,  ściereczki,  szmatki  

czyszczące, baterie AA 

 

f)  instalacji,  konserwacji,  przeglądów,  czyszczenia,  odblokowania,  usunięcia  zanieczyszczeń 

oraz  instruktażu, 

 

g)  przypadków,  w  których  nie  stwierdzono  wady  produktu  w  trakcie  wizyty  w  serwisie. 

 

Klientowi  przysługuje  wymiana  sprzętu  na  nowy,  jeżeli  po  wykonaniu  w  okresie  gwarancji  

trzech napraw  nadal  występują  w  nim  wady.  Przez  naprawę  rozumie  się  wykonanie  czynności  

o  charakterze specjalistycznym,  właściwym  dla  usunięcia  wady.  Pojęcie  naprawy  nie  obejmuje:  

instalacji, instruktażu,  konserwacji  sprzętu,  poprawy  połączeń  mechanicznych  lub  elektrycznych,  

korekty ustawień  elementów  składowych  urządzenia. 

 

Wymiany  sprzętu  dokonuje  autoryzowany  serwis  Mamibot  prowadzony  przez  Dystrybutora  we 

Wrocławiu  lub  jeśli  jest  to  niemożliwe,  autoryzowana  placówka  sprzedaży  detalicznej,  w  której  

sprzęt został  zakupiony  (wymiana  lub  zwrot  gotówki). 

 

Zwracany  sprzęt  musi  być  kompletny  –  zapakowany  w  oryginalne  pudełko  i  wszystkie  

akcesoria  i dodatki  oraz  dokumenty(dokument  zakupu,  karta  gwarancyjna),  bez  uszkodzeń  

mechanicznych. Niespełnienie  tych  warunków  może  spowodować  nieuznanie  gwarancji. 

 

Mamibot  Manufacturing  jak  i  jego  dystrybutor  na  Polskę  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  

za uszkodzenia  powstałe  na  skutek  niewłaściwego  użytkowania  urządzenia  (niezgodnego  z  jego 

przeznaczeniem)  lub  w  wyniku  napraw  wykonanych  przez  osoby  nieupoważnione. 

 

Powyższa  gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  kupującego  

wynikających z  tytułu  niezgodności  towaru  z  umową.  Niniejsza  gwarancja  obowiązuje  na  

terytorium  Polski. Warunkiem  dokonania  naprawy  lub  wymiany  urządzenia  w  ramach  gwarancji  

jest  przedstawienie dowodu  zakupu  z  wpisaną  czytelnie  datą  sprzedaży,  potwierdzoną  pieczęcią  

i  podpisem  sprzedawcy. 

Zwrot  do  serwisu  robota  zakupionego  bezpośrednio  na  stronie  www  Dystrybutora  nie  wymaga 

okazania  opieczętowanej  i  podpisanej  karty  gwarancyjnej,  o  ile  zostanie  przedstawiony  dowód 

zakupu. 

Zwrot  do  serwisu  robota  zakupionego  w  każdym  innym  miejscu  –  sklep  detaliczny  lub  

internetowy innego  Sprzedawcy/Resellera,  winien  być  uzupełniony,  poza  dokumentem  zakupu,  

również  o  kartę gwarancyjną  lub  jej  kopię  z  pełnymi  danymi  i  pieczątką  Sprzedawcy 

 

Uwaga:  Uszkodzenie  lub  usunięcie  numeru  seryjnego  lub  numeru  EAN  bądź  tabliczki  

znamionowej  z urządzenia może spowodować nieuznanie  gwarancji. Do  skorzystania   z  

pomocy  serwisu konieczne/niezbędne  jest  posiadanie  dowodu  zakupu.  Należy  przygotować  i  

podać  następujące  dane znajdujące  się  na  tabliczce  znamionowej:  Model  (MOD.),  Numer  

seryjny  (S.N.),  oraz  datę  i  miejsce zakupu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


