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Mamibot W120-T iGLASSBOT robot cam temizleyicisini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Size daha kolay ve daha konforlu ev temizliği deneyimi getirmesini dileriz.



1. Önemli Güvenlik Talimatları ve Uyarı  
1.1  Not! - Kullanmadan önce tüm belgeleri okuyun 
 
Cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri azalmış veya 

deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altında olmaları veya güvenli bir 

şekilde nasıl kullanacakları konusunda talimat verilmiş olmaları ve hangi riskleri içerdiğini anlamaları 

halinde kullanabilirler. Robotla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir. 
 
!!! Cihaz, çerçeveli pencere temizliği içindir (çerçevesiz cam / pencere temizliği uygulanamaz). 

Kullanıcılar, onu uygun çalışma alanlarında güvenle değerlendirmeli ve kullanmalı ve olası tüm 

sonuçlardan sorumlu olmalıdır.  

1.2  Güvenlik Uyarısı 
 
Güç Adaptörü ve Bataryanın Kullanımı 

 
� Yalnızca bu cihazla birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Başka türde bir güç adaptörünün 

kullanılması arızaya ve / veya tehlikeye neden olacaktır. 

� Lütfen uygun elektrik prizini kullanın ve güç adaptörünün veya güç kablosunun üzerine ağır 

nesnelerin koyulmadığından emin olun. 

� Cihazı çalıştırmak için kullanırken adaptör çevresinde yeterli havalandırma sağlayın. Güç 

adaptörünü soğutmayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. 

Adaptörü yüksek nemli bir ortamda kullanmayın. Adaptörü asla ıslak ellerle tutmayın.  
� Adaptörü uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri adaptör üzerinde bulunur.  
� Kırık adaptör, güç kablosu veya fiş kullanmayın. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan 

önce fiş prizden çıkarılmalıdır. Güç kablosunu çekerek güç adaptörünü çıkarmayın. 

� Adaptörü onarmaya çalışmayın. İçeride servis parçası yoktur. Hasar görürse veya yüksek neme 

maruz kalırsa tüm üniteyi değiştirin. Yardım ve bakım için Mamibot bayinize danışın.  
� Bu cihazda kullanılan pil, yanlış kullanılması durumunda yangın veya kimyasal yanma riski 

oluşturabilir. Parçalarına ayırmayın, kısa süreli temas, 60 ° C'nin (140 ° F) üzerinde ısıtmayın veya 
yakmayın. 
� Bu eski ekipmanı atmanız gerekiyorsa, lütfen elektrikli ve elektronik parçaların geri dönüşümü için 

yerel geri dönüşüm merkezine götürün. 
� Gelecekte başvurmak üzere güvenlik ve çalıştırma talimatlarını saklayın.  
� Tüm çalıştırma ve kullanım talimatlarına uyun.  
� Cihazınızı yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın ve sıvılardan (içecekler, musluklar vb.) Uzak 

tutun. 
� Cihazınızı doğrudan güneş ışığına veya yoğun ışık kaynağına maruz bırakmaktan kaçının ve onu 

ısı kaynağından (radyatörler, alan ısıtıcılar, sobalar vb.) Uzak tutun.  
� Cihazı güçlü manyetik alanların yakınına yerleştirmeyin. 
� Cihazı ve aksesuarları çocuklardan uzak tutun.  
� Ürün çalışma sıcaklığı: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F).  
� Yetersiz emiş gücü nedeniyle düşebileceğinden, kırık cam üzerinde veya düz olmayan diğer 

yüzeyleri temizlemek için kullanmayın. 

� Bir tehlikeyi önlemek için yedek batarya üretici veya servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir. 

Yedek pil, cihaz atılmadan önce yerel yasa ve yönetmeliklere göre çıkarılmalı ve atılmalıdır. Lütfen 

kullanılmış pilleri yerel yasa ve yönetmeliklere göre atın. 
� Cihazın atılması için bataryayı çıkarmadan önce cihaz prizden çıkarılmalıdır. 
� Cihaz, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Uygunsuz kullanımdan 

kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan ürün üreticisi sorumlu tutulamaz.
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2. Önemli Güvenlik Talimatları ve Uyarı  
1.3  Elektrik TEHLİKESİ! 
 

 Herhangi bir temizlik veya bakım çalışması yapmadan önce cihazı daima kapatın. 

Elektrik fişini asla elektrik kablosundan tutarak prizden çekmeyin; bunun yerine, elektrik fişinden 

tutarak çekin.  
 Cihazınızda asla kendi başınıza onarım yapmayın. Elektrikli cihazların onarımları yalnızca yetkili müşteri 

hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilebilir. 

 Elektrik kontaklarına herhangi bir sivri nesne sokmayın.  
Kişileri değiştirmeyin. 

 Cihazın kendisi veya güç kablosu hasar görmüşse robotu çalıştırmaya devam etmeyin. 

 Hasar durumunda müşteri hizmetlerinize başvurun. 

 Robotu, elektrik kablosunu su veya diğer sıvılarla temizlemeyin.  
Robotu nemli zeminde veya sıvılarla temas edebileceği veya suya daldırılabileceği yerlerde 

kullanmayın.  
 Güç kablosuna zarar vermediğinizden, bükmediğinizden veya bükmediğinizden emin olun. 

Kablonun üzerine herhangi bir ağır nesne koymayın. Bu, kabloya zarar verebilir ve yangına veya elektrik 

çarpmasına neden olabilir. 

Robotu açık şömineler, akan duşlar veya yüzme havuzları gibi tehlikeli alanlarda kullanmayın. 

1.4  Uyarı 
 
Cihazı çalıştırmadan önce emniyet halatını sabitleyin ve iç mekân armatürüne bağlayın.  
1. Cihazı çalıştırmadan önce emniyet halatının kopmuş veya düğüm gevşek olup olmadığını kontrol 

edin.  
2. Balkonsuz pencere ve kapı için alt katta tehlike uyarı alanını ayarlayın.  
3. Batarya, kullanılmadan önce tam şarj edilmiş (Turuncu lamba AÇIK) olmalıdır.  
4. Yağmurlu veya nemli günlerde kullanmayın.  
5. Cihazı cama koymadan önce gücü açın.  
6. Cihazın cama yerleştirilirken cam yüzeye yapışıp durabileceğinden emin olun.  
7. Gücü kapatmadan önce lütfen cihazı tutun.  
8. Çerçevesiz cam üzerinde kullanmayın.  
9. Sızıntı olmaması için temizleme pedini cihazın altına doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.  
10. Cihazın üzerine su püskürtmeyin veya dökmeyin.  
11. Çocukların bu cihazı kullanmasını yasaklayın.  
13. Camdaki her şeyi çıkarın. Kırık cam üzerinde kullanmayınız. Yansıtıcı veya kaplama cam, çalışırken   

Camın kirlenmesi nedeniyle hafifçe çizilebilir.  
14. Saçı, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak 

tutun.  
15. Yanıcı veya yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu alanlarda kullanmayın.  
 

Buradan APP indirmek için QR Kodunu tarayın 
 
iOS Sistemi: Android Sistemi iOS Sistemi 

İOS 7.0 veya sonraki sürümünü gerektirir. İPhone ile   

Uyumlu iPad ve iPod touch.   

Android Sistemi:   
Android 4.3 veya üstü, blueteeth 4.0 veya üstü gerekir.   

Not:   
Bağlamadan önce W120-T'nin açık olduğundan emin olun;   

Başarıyla bağlanmazsa, APP'yi şuradan kapatın:   

cihaz arka planı, daha sonra tekrar deneyin.    
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2. Ürün Tanımı & Parametreleri  
2.1  Ürün Diagramı  
 
 
 
 
 
 

Zil 
 
 

 

Gösterge Işığı 
 
Kırmızı: Alarm 

Mavi: Normal 

Turuncu: Şarj Ediyor 

Yeşil: Şarj Dolu 
 

Güç Kablosu 

 
 
 

 
W120-T  
iGLASSBOT ROBOT WINDOW CLEANER 

 
 
 
 

 

On/Off Düğmesi 
                                                            Başlat / Durdur  
 
 
 

Güvenlik Kilidi 
 
 

 

Emniyet Kilidi Deliği Gösterge Işığı 

Kırmızı: Güvenlik Kilidi çalışmıyor 

Yeşil: Emniyet Kilidi işlevi, kullanıma hazır 
 

 

Kenar Algılama  

Sensorü Tekerlekler 

Alt  
Gösterge Işığı 

Fan  

 Velcro 
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3. Ürün Tanımı & Parametreleri  
2.2  Ürün Parametreleri  
 

Robot Süpürge 
 

Model No. W120-T  Voltaj 24 V DC 
     

Güç 75 W  Ses Seviyesi Yaklaşık 65 dB 
     

Batarya 650 mAh  Şarj Süresi Yaklaşık 1 saat 
     

Ürün Boyutları 25 x 25 x 10 cm  Net Ağırlık 1.35 kg 
    

Temizleme Hızı About 2.5 min / m²   
     

  Adaptör  
     

Giriş Gücü 
AC 100-240 V  

Çıkış Gücü 24 V / 2.5 A 
50 / 60Hz 2.0 A 

 
    
     

 

2.3  Kutu içeriğinde ne var?  

 
W120-T  

User  
Manual 

 
 

W120-T Adaptör                    Kullanma Kılavuzu Uzaktan Kumanda  
 
 
 
 

 

 Uzatma Kablosu Temizleme Bezleri 

     Temizleme    

      Deterjanı 

   Güvenlik       

    Haladı 

2.4 Uzaktan Kumanda   

Z 
Otomatik “Z” 

    

Yukarı Git 

 

     

Temizleme 
     

        

N 
Otomatik “N”     

Aşağı Git 
 

Temizleme 
     

        

Z|N "Z" den "N" ye Temizleme     Sağa Git  
        

A Henüz Kullanım Yok     Sola Git  
        

B Henüz Kullanım Yok 
    Temizliğe Başla  
    

Otomatik "Z" veya "N" türünü seçin 
 

       

STOP Temizliği Bitir 
  

 
 

Durdur / Başlat 
  

     

     

           
Robotunuzu her yönden maksimum 15 metre uzaklıkta kontrol edebilen 2,4 G kablosuz uzaktan 

kumanda 
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3. Kurulum 
 

3.1  Adaptörün Kurulumu  
 
 
 

 

Güç Adaptörü    

          DC fiş (A Uç)  

          L şeklinde konektör (C Uç)  

  Uzatma Kablo    
  bağlantısı (B Uç)  DC güç jakına takın  

         DE uzatma kablosu  

A. Güç Adaptörünün DC fişini (A Uç) yukarıdaki gibi uzatma kablosuyla (B Uç) bağlayın.  1  
B. C Ucunu robot güç soketine bağlayın, konektörü sıkıca kilitlenene kadar vidalayın.           2  

3.2  Güvenlik Halatı    
            
            
         

3 
 

          
          

     

B. Halatın diğer ucunu kapalı alana 

bağlayın.      
4        

3.3  Temizleme Pedleri 3 4 
          Güvenlik Kilidi    
A. Pencereniz için uygun temizleme pedini 

seçin. 
 
B. Temizleme pedini W120-T tabanına takın, 

tampon sürüş izlerini veya kenar sensörlerini 

örtmemelidir.                    5   
C. W120-T'nin üst ve alt tarafına 5 kez temizlik    

   solüsyonu püskürtün, 6 püskürtmeden sonra 

altını silin.   7   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sarı Temizleme Gri Temizleme 

Cam için ped Cam için ped 

ağır kir / kuru hafif kir / ıslak 

temizlik temizlik  
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A. Güvenlik kilidini kilit deliğine takın, güvenlik kilidini 

gösterge yeşile dönene kadar kilit deliği etrafında saat 

yönünde çevirin. 

Not: W120-T yalnızca gösterge yeşil olduğunda 

kullanılabilir. 

B. Halatın diğer ucunu kapalı alana tamamlayın. 



3. Kurulum 
 

3.4  Güç Kaynağına Bağlantı  
 
W120-T'yi takın.  8  

Önemli notlar:  
W120-T'nizin çalışırken daima AC güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.  

Yedek pilde güç yoksa kullanmayın, tam şarj olduktan sonra kullanın. 

8 Yanlışlıkla güç kaynağı kesilirse veya fişi çekilirse, W120-T'nizi hemen çıkarın.  
 

 

4. W120-T Kullanımı 
 

4.1  Açma/Kapama Düğmesi  
 
A. Güç Açma / Kapama düğmesi - W120-T'nizi açmak / kapatmak için 2 saniye basın. 
B. W120-T pencereye yerleştirildiğinde başlatmak veya durdurmak için Açma / 

Kapama düğmesine bir kez basın.  
 

4.2  W120-T Çalıştırma 
 
A. W120'nizi açmak için Açma / Kapama düğmesine 2 saniye basın.  
B. W120-T'nizi cama yerleştirin, başlatmak için tekrar Açma / Kapama  

düğmesine basın.  
C. Uzaktan kumandanızdaki "BAŞLAT" düğmesinden de başlatabilirsiniz.  
Dikkat: Başlamadan önce, W120-T'nin kenarının pencere çerçevelerinden 

veya köşelerinden 8 cm veya daha uzakta olduğundan emin olun. 

 

4.3  Durdur/Duraklat  
 
A. When W120-T is cleaning, press On/Off  button on the device or the Stop button on  

remote control to stop it. 

B. When W120-T is cleaning, press Pause button on remote control to pause/restart it.  

C. You can also start it from your remote control Start  button. 
 

4.4  Uzaktan Kumandanın Kullanımı 
 

Z 
Otomatik “Z”    

Yukarı Git 
Temizlik 

   
     

N 
Otomatik “N”    

Aşağı Git 
Temizlik 

   
     

Z|N "Z" den "N" ye Temizleme    Sağa Git 
      

A Henüz Kullanımı Yok    Sola Git 
      

B Henüz Kullanımı Yok 
   Temizliğe Başla 
   

"Z" veya "N" türünü seçin      

STOP Temizliği Bitir 
 

 
 

Durdur / Tekrar Başlat   
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4. W120-T Kullanımı 
 

4.5  Temizledikten sonra W120-T'yi çıkarılması  

W120, temizlik bittikten sonra otomatik olarak başlangıç noktasına dönecek. Temizlik tamamlandığında 

bir bip sesi duyulur. 

 
A. W120-T'nizi ulaşılabilir bir yere taşımak için uzaktan kumanda kullanın;  
B. Kapatmak için Açma / Kapama Düğmesine 2 saniye basın;  
C. Kolu kavrayın ve pencereden çıkarın;  
D. Temizliği bitirdikten sonra emniyet halatını çıkarın. Cihazı ve yedek parçalarını ileride kullanmak  

üzere kuru halde çıkarın. 

 

4.6  Uygulamayı Akıllı Telefonunuzda kullanın 
 
A. iOS / Android cihazınız için Uygulamayı indirin (taramak ve indirmek için 2. sayfaya bakın veya 

Appstore veya googleplay'inizde “iGlassbot” u arayın). 

B. Cep telefonunuzda BLUETOOTH'u açın ve telefonunuzda iGLASSBOT UYGULAMASINI açın.  
C. Cihazı aramak için iGLASSBOT arayüzünüzdeki BLUETOOTH SİMGESİNİ tıklayın ve W120-T'nizi 

telefonunuza bağlayın, şimdi cep telefonunuzla kontrol edebilirsiniz. 

 

 

5. Bakım ve Temizlik 
 

5.1  Temizlik Pedlerinin Bakımı 
 
W120-T'nizi baş aşağı koyun, temizleme pedini çıkarın ve soğuk suya koyun, temizleme pedini 

deterjanla yıkayın ve yeniden kullanmak için kurulayın.  
Not: Camı ağır kirlerle temizlerken robotunuzun sıkışmasına neden olabileceğinden ıslak 

temizleme pedinin kullanılması önerilmez. 

 

5.2. Fan Bakımı 
 
W120-T'nizi baş aşağı koyun, fandaki kiri / kiri temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. 

 

5.3  Köşe Sensörlerin Bakımı 
 
W120-T'nizi baş aşağı koyun, temiz ve kuru bir bezle sensörlerin kirini / kalıntılarını silin. 

 

5.4  Tekerleklerin Bakımı 
 
W120-T'nizi baş aşağı koyun, temiz ve kuru bir bezle üzerindeki kiri / kalıntıları silin.  
 
 
 
 
 
 

 
        Temizleme Fanı Temizleyin Köşe Sensörleri     Tekerlekleri  

Bezlerini Yıkayın Temizleyin Temizleyin 
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6. Sorun Giderme  

 

  SORUN  OLASI SEBEP ÇÖZÜM 
   

Cihaz kayganlaşıyor  A. Cam çok kirli veya A. Temizleme pedini değiştirin. 

veya düzensiz çalışıyor. çok ıslak. B. Sürüş tekerleklerini temizleyin. 

 B. Temizleme pedi de 

C. Yeniden başlatmak için uzaktan kumandayı 

kullanın. 

 kirli veya çok ıslak.  

  A. Temizleme pedinin düzgün takılıp takılmadığını  

power. power. kontrol edin, doğru şekilde değiştirin. 

  B. Camda çatlak olup olmadığını kontrol edin. 

  C. Cam çerçevelerin düz olmayan alana / lastik  

  parçaya sahip olup olmadığını kontrol edin. 

  Camda pürüzlü alan veya düzensiz lastik parça  

  varsa, cihazı manuel olarak çalıştırmak için  

  uzaktan kumandayı kullanın ve düz olmayan  

  alandan uzak tutun. 

Cihaz açıldıktan sonra Kenar algılama A. Temizleme pedini çıkarın ve tam olarak cırt alana 

başlatılamıyor veya sensörü anormal. yerleştirildiğinden ve kenar algılama sensörlerini  

düzensiz çalışıyor.  kapatmadığından emin olarak yeniden takın. 

  B.  Telefonunuzda APP'yi açın, robota bağlayın ve 

  olup olmadığını öğrenin. (APP arayüzündeki kırmızı 

  göstergeler, kenar sensörünün arızalı olduğu 

  anlamına gelir). 

  C. Kenar algılama sensörleri arızası, satış sonrası 

  servisle iletişime geçin. 

Kırmızı gösterge ışığı  Güç Kaynağının Fişin veya uzatma Kablolarının sıkı yerleştirilip 

Yanıp sönüyor. 

yanlış bağlanması. yerleştirilmediğini kontrol edin. 

  

Kırmızı ve Mavi Işık Donanım arızası. Satış sonrası servisle iletişime geçin. 

Yanıp sönüyor.   

Uzaktan kumanda A. İçinde pil yok veya A. Pili değiştirin. 

çalışmıyor. pilin gücü düşük. B. Uzaktan kumandayı yenisiyle değiştirin. 

    
B. Uzaktan 

kumanda bozuk.  

Cihaz cam Kenar algılama 

A. Uzaktan kumanda üzerindeki STOP düğmesine 

basın, önce cihazı ulaşılabilir bir yere taşıyın. 

çerçevelere takıldı. sensörü yanılmış. 
B. Uzaktan kumanda edemiyorsanız, robotu    

  Ulaşılabilir bir yere hafifçe çekin. 

Kırmızı ve Mavi Işık Cihaz camı Cihazı pencere yüzeyine manuel olarak koyun, 

yanıyor, bip sesi yok. düzgün emmiyor. pencereyi düzgün şekilde emdiğinden emin olun. 

Buzzer kullanımdayken  Kenar sensörü çerçevesiz Çerçevesiz camı temizlemesi normaldir. 

iki kez bip sesi çıkarır. camı algılar.  

Kullanımdayken Cam çok kuru veya A. Temizleme bezine biraz su püskürtün. 

gıcırtılı ses geliyor. kenar algılama sensörleri B. Kenar algılama sensörlerini temizleyin ve tekrar 

 çok kirli. çalıştırın. 

Cihaz temizlendikten Cam yüzeylerin sürtünme Cihazın ulaşılabilir konuma geri dönmesini 

sonra Başlangıç indeksi farklıdır. yönlendirmek için uzaktan kumandayı kullanın. 

noktasına dönmüyor.    
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APP arayüzünün köşelerinde herhangi bir KIRMIZI  



7. Sorumluluk Reddi 
 
Üretici, buradaki içerikle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve 

özellikle herhangi bir garanti, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk reddeder. 

 
Ayrıca, üretici, bu şirketin bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, zaman zaman bu yayını revize 
etme ve içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Bu cam temizleme aletinin kullanım yeri ve güvenliği kullanıcı tarafından belirlenmeli ve sorumlu olmalıdır. 

Ancak bu kullanım kılavuzundaki talimatlara da uymanız gerekir. 

 

8. Ürün Garantisi 
 
W120-T cam temizleme robotunuzda, satın alma veya teslimat tarihinden itibaren garanti süresi içinde 

hatalı malzemeler, işçilik veya işlev nedeniyle kusurlar varsa, onarım veya değiştirme için lütfen yerel 

perakendecilere veya yerel yetkili satıcılara başvurun. 

 

9. Garanti Kapsamında Olmayan Durumlar 
 
Bu garanti, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak hükümsüz hale gelir ve satın alınan ürünler için 

geçerli olmaz:  
Normal aşınma ve yıpranma (örn. Temizlik bezi, emniyet halatı vb.). 

Pil yaşı veya kullanımı nedeniyle pil boşalma süresinde azalma. 

Üreticinin talimatlarına uygun olmayan montaj veya kurulumdan kaynaklanan hasar. 

Evde kullanılan normal ev dışında herhangi bir amaçla cam temizleme robotunun 

kullanılmasından kaynaklanan hasar. 

      Üretici tarafından belirtilmeyen parça ve aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasar. 

      Kaza, kötüye kullanım veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar.  
 

 

10. Cihazın Atılması  
 

Bu cihaz üzerindeki sembol, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun 

yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. 

İmha işlemi, atık bertarafı için yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu cihazın 

işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel belediye ofisinizle, 

ev ve atık imha servisinizle veya cihazı satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.  
 
 

Bu cihaz, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU ve 2014/53 / EU Avrupa Direktifleri ile uyumludur. 

Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

 
Mamibot Manufacturing USA Inc.  
Orange Street #600, New Castle, Wilmington, Delaware, USA 

19899 www.mamibot.com, sales@mamibot.com, 001 302 428 9888 
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Üretici: 

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd. 

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C. 

 
Denetleyici: 

Mamibot Manufacturing USA Inc. 

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA 

Tel: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com 

 

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

