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Před prvním použitím  

Představení výrobku 

 
Vysavač Mamibot UVLITE100 s UV lampou je vhodný pro čištění matrací, pohovek, 

postelí, záclon a závěsů, polštářů a dalších textilních materiálů. Vlnová délka UV záření 

253,7 nm dokáže zničit bakterie, viry, mikroby, roztoče atd. a vysavač zvládne díky sací 

síle 4 000 Pa vysát i mrtvá těla roztočů. Věříme, že vám pomůže vytvořit zdravé a 

příjemné prostředí pro život. 

 

Bezpečnostní pokyny 

 
PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE VEŠKERÉ 
POKYNY. 

 
Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění: 
 
1. Zamezte tomu, aby přístroj používaly děti. 

2. Nevystavujte osoby, rostliny ani zvířata přímé expozici UV záření. V případě, že 

vám bude dlouhá expozice nepříjemná, okamžitě vyhledejte lékaře. 

3. Nedívejte se do zapnuté UV lampy. Nesviťte na zapnutou UV lampu jiným 

zdrojem světla, mohlo by dojít k poškození UV lampy. 

4. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 

a znalostí pouze pod dohledem nebo za předpokladu, že byly poučeny o 

bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. 

5. Dětem není dovoleno si s přístrojem hrát. 

6. Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru. 

7. V případě, že vám UV lampa při používání zasvítí do očí a způsobí nepříjemné 

potíže, okamžitě vyhledejte lékaře. 

8. Poškozený kabel je třeba nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním 

oddělením nebo jinými kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí. 

9. Nikdy do přístroje neinstalujte mokrou prachovou nádobu nebo mokrý filtr, 

mohlo by dojít k poškození přístroje. 

10. Nikdy přístroj nepoužívejte k vysátí předmětů s vysokou teplotou, např. 

horkého popela nebo nevyhaslých cigaretových nedopalků, hořlavých a 

výbušných předmětů (plyn, alkohol), chemických předmětů, velkých kusů, jako 

jsou úlomky skla, železné hřebíky atd. 

11. Nevysávejte předměty, které by mohly ucpat vzduchový kanál přístroje. 

Jestliže zjistíte, že je sací síla nižší, před dalším použitím prachovou nádobu 

vyčistěte.
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Proč zvolit Mamibot UVLITE100? 

 
Jedná se o profesionální bezdrátový vysavač s UV lampou, který čistí matrace, 

pohovky, záclony a závěsy, polštáře, postele a další textilní materiály, v nichž 

se drží roztoče/bakterie. Díky UV lampě typu „U“ s výkonem 9 W zničí až  

99,99 % roztočů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezdrátový design 
Pohodlné používání 

UV lampa typu „U“ 
Ničí 99,9 % roztočů 

Dvojité klapky 
Mechanicky 

pomáhají s čištěním 
 
 

 

 

 
 

Kovový a HEPA filtr 
Vícenásobné filtrování brání 

znečišťování vzduchu 

Jediné tlačítko 
Pro co nejjednodušší 
ovládání 

 

 

 

Roztoči a jejich odpad jsou hlavními příčinami alergických a astmatických potíží. 

Lidé i zvířata uvolňují částečky kůže, které mohou ulpívat ve vaší posteli, na 

pohovce, podlaze, a dokonce i ve vzduchu. Alergické příznaky, jako je rýma, 

kýchání a kašel, vás mohou značně obtěžovat. V jejich důsledku se vám může 

hůře dýchat a může docházet k poruchám spánku.
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Vše, co potřebujete vědět o přístroji 
Mamibot UVLITE100  

 
 
 

 
Signalizace napájení 

Tlačítko pro zapnutí a 

vypnutí  

 
 

Filtrační houba- 

 

 
    Rukojeť 

 
 
 
 

 
    Prachová nádoba 
Ukazatel UV lampy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spínač UV lampy 
citlivý na tlak

 
Klapky 

 
 
 
 
 

UV lampa typu 
„U“

, -      

       Sací port 

 

 
Kontakty pro dobíjení 

 

Kryt pro odsávání  
vzduchu 1 

® ® 

 

 
 

Váleček 

 

www.m
am

ibo
t.c

z



Kryt filtru  
Kovový filtr   Adaptér 

 
 

 
Kryt prachové 

     Nádoby 
Sestava prachové 

nádoby (uvnitř 

přístroje) 

 

 

 
Kontakty pro dobíjení 

 
Dobíjecí základna
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Jak přístroj používat? 
 

Příprava před použitím 

 
1. Ujistěte se, že jsou všechny díly ve správné poloze. 

2. Ujistěte se, že je čistič plně nabitý. Před prvním použitím přístroj 

nabíjejte nejméně 3 hodiny. 

 

Dobíjení 

 
Nejprve připojte dobíjecí základnu ke zdroji napájení 

pomocí adaptéru. 

Položte přístroj UVLITE 100 na dobíjecí základnu. Plné 

dobití obvykle trvá 3-4 hodiny. 
 

 

 

 
 

 
 
Jak dobíjet přístroj UVLITE100 
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První použití 
 

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro 

zapnutí/vypnutí po dobu jedné vteřiny. 

2. Jakmile se přístroj dotkne čištěného 

povrchu, aktivují se spínače citlivé na tlak a 

rozsvítí se modrý indikátor UV lampy. Při 

přemístění nebo zvednutí se spínače vypnou 

a indikátor UV lampy zhasne. 

 

 

Poznámka: UV lampa je navržena tak, aby se při zvednutí z povrchu 

vypnula a chránila tak zvířata/osoby před náhodným zraněním. 

 

 
Tlačítka a indikátor UV lampy 

 
1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Pro 

vypnutí stiskněte tlačítko znovu. 

2. UV lampa se ovládá pomocí dvou spínačů citlivých na tlak ve 

spodní části přístroje. Jestliže se jeden ze spínačů odpojí (od 

povrchu), UV lampa se automaticky vypne. 

3. Když je UV lampa zapnutá, svítí indikátor. Po vypnutí UV lampa 

kontrolka zhasne. 

4. Pokud signalizace napájení bliká, je přístroj vybitý a je potřeba jej 

dobít. V případě, že přístroj třikrát po sobě hlásí nízkou úroveň 

baterie, nelze přístroj zapnout a je potřeba jej dobít. 

Zapnuto/Vypnuto 
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Jak přístroj udržovat? 
 

 
Dobíjení 

 
Jakmile přístroj vložíte do dobíjecí základny, začne se nabíjet a nelze jej 
zapnout, dokud není z dobíjecí základny opět vyjmut. 
Při dobíjení bliká signalizace napájení v pětivteřinových cyklech (kontrolka 
zapnutí/vypnutí). 
Dobíjecí základna musí být připojena k adaptéru. 

 

Skladování 

 
Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suchém a 

chladném místě. Neumisťujte zařízení do vlhkého prostředí a 

nevystavujte jej silnému slunečnímu záření. 

 
Čištění 

 
Před čištěním se ujistěte, že je přístroj UVLITE100 vypnutý a 

vyjmutý z dobíjecí základny. K čištění používejte bavlněný hadřík a 

dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostala voda ani čisticí 

prostředek. 

 

Čištění prachové nádoby a filtrů 
 

1. Vyjměte prachovou nádobu: uchopte prachovou nádobu (obr. 1) a 

otáčejte jí ve směru hodinových ručiček. 

2. Vyčistěte filtrační sestavu (obr. 2): odmontujte prachovou nádobu, 

vyjměte kovový filtr a HEPA filtr. Opláchněte kovový filtr a řádně jej 

vysušte, vyklepněte HEPA filtr, abyste uvolnili zadržený prach. 

Pokud je nutné HEPA filtr propláchnout, před dalším použitím jej 

kompletně osušte. 

3. Vyměňte sestavu prachové nádoby až poté, co jsou oba filtry zcela 

suché. Ujistěte se, že je prachová nádoba správně a pevně 

umístěna. 
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4. Na pravé straně přístroje je filtr (obr. 3). Vyjměte filtr ve směru 

vyobrazeném na krytu přístroje, opláchněte ji a před dalším 

použitím řádně vysušte. 
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Řešení problémů 

 
Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedenou tabulku, v níž 

naleznete nejčastější dotazy a řešení. 

 

Problémy Příčiny Řešení 

Přístroj 

nefunguje 

Nízký výkon 

Není zapnutý 

Je blokován sací port  

Je plná prachová nádoba 

Nabijte přístroj 

Zapněte zařízení 

Vyčistěte sací port 

Vyčistěte prachovou 

nádobu (podle postupu 

výše) 

Sací výkon 

přístroje je 

nízký 

Je blokován kovový nebo 

HEPA filtr 

Je blokován sací port 

Vyčistěte filtrační sestavu 

 

Vyčistěte sací port 

UV lampa 

nefunguje 

Čištěný povrch je 

nerovný nebo se přístroj 

nedotýká povrchu 

dostatečně těsně 

Je blokován spínač citlivý 

na tlak 

UV lampa je rozbitá 

Přitlačte spodní část 

přístroje těsně k povrchu 

 

Zkontrolujte a vyčistěte 

spínač citlivý na tlak 

Požádejte servisní 

oddělení o výměnu UV 

lampy 

Přístroj je příliš 

hlučný 

Je plná prachová nádoba 

Je blokován sací port 

Je blokován kovový nebo 

HEPA filtr 

 

Přestaňte přístroj 

používat, vyčistěte 

příslušenství. Pokud 

přístroj stále nefunguje, 

kontaktujte servisní 

oddělení. 
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Specifikace 
Popis Bezdrátový vysavač s UV lampou 

Model č. UVLITE100 

Jmenovitý výkon 100 W 

Maximální výkon 120 W 

Prachová nádoba (objem) 500 ml 

UV lampa (výkon) 9 W 

Hmotnost 1,4 kg 

Doba dobíjení 3-4 hodiny 

Jmenovité pracovní napětí 18 V (DC) 

Napětí adaptéru 22 V (DC) 

Výdrž 25-30 minut 

Nabíjecí proud 800 mA 

Baterie 2 200 mAh 

 
Kvalita 
 
Řízení kvality a výroby v továrnách je ověřováno nezávislou pověřenou 
třetí stranou.  
 
Životní prostředí 
Tento symbol znamená, že s tímto spotřebičem nelze nakládat jako s 
domácím odpadem. Musí být předán do sběrného místa pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v 
souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Podrobnější 
informace o zpracování, obnově a recyklaci tohoto zařízení vám 
poskytne místní orgán, služba pro likvidaci domácího odpadu nebo 
obchod, v němž jste výrobek zakoupili. 
 
Toto zařízení vyhovuje evropským směrnicím 2014/30/EU, 2014/35/EU 
a 2014/53/EU. 
 
Vaše záruka 
Záruční podmínky k tomuto spotřebiči jsou dány zástupcem společnosti 
Mamibot v zemi, v níž byl zakoupen. Podrobnosti týkající se záručních 
podmínek získáte u prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili. Pro 
uplatnění jakéhokoli nároku v souladu s těmito záručními podmínkami 
musí být předložen doklad nebo potvrzení o prodeji.
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Výrobce: 

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd. 

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

 
Sídlo výrobce: 

Mamibot Manufacturing USA Inc. 

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

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

Distributor: 
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 
6 www.mamibot.cz 

 
 
 

Tiskové chyby vyhrazeny. 
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