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Parabéns pela compra do seu WINBOT da ECOVACS ROBOTICS! Esperamos que ele proporcione 

muitos anos de satisfação. Acreditamos que a compra do seu novo robô ajudará a manter a sua casa 

limpa e a ter mais tempo para fazer outras coisas mais importantes.  

Live Smart. Enjoy Life. 

 

Caso você se depare com situações que não foram tratadas neste Manual de instruções, entre em 

contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para que um técnico possa resolver o seu 

problema ou responder perguntas específicas. 

 

Para saber mais informações, visite o site oficial da ECOVACS ROBOTICS : www.ecovacs.com 

 

A empresa reserva-se o direito de fazer alterações tecnológicas e/ou de design neste produto para a 

melhoria contínua do mesmo. 

 

Obrigado por escolher o WINBOT! 
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1. Instruções importantes de segurança 

Ao usar um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem ser tomadas, incluindo 

o seguinte: 

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO. 

GUARDE AS INSTRUÇÕES 

1. Esse Aparelho não deve ser usado por crianças menores de 8 anos de idade ou por qualquer um 

que não tenha o devido conhecimento 

para um uso adequado do mesmo. Uma supervisão pode ser necessária. Não deixe que crianças 

brinquem com o 

Aparelho. 

2. Não use o Aparelho em ambiente muito quentes ou muito frios (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 

40 °C/104 °F). O Aparelho pode ser usado para limpeza do lado de fora das janelas se o mesmo 

estiver adequadamente preso 

a um suporte de segurança, se não houver ventos fortes, não estiver chovendo ou nevando. 

3. Verifique se o Aparelho está ligado na tomada enquanto estiver realizando a limpeza. O Aparelho 

possui uma bateria 

reserva que é carregada durante o uso. A bateria reserva alimenta o Aparelho se o mesmo estiver 

desconectado da tomada ou se houver queda de energia. 

4. Não deixe o Aparelho sem nenhum tipo de supervisão quando o mesmo estiver ligado na 

tomada. 

5. SOMENTE para uso doméstico. Não use o Aparelho em ambientes comerciais ou industriais. 

6. Não use o aparelhos em vidros partidos. 

7. Use somente os acessórios recomendados ou fornecidos pelo fabricante. Use somente a fonte de 

alimentação fornecida pelo fabricante. 

8. Verifique se a tensão da fonte de energia elétrica corresponde à tensão de alimentação marcada 

na  

fonte de alimentação. 

9. Não use o Aparelho em janelas com molduras menores do que 5 mm (0,2 pol.). 

10. Não use o Aparelho em janelas molhadas ou engorduradas. 

11. Guarde o Aparelho longe de fontes de calor e de materiais inflamáveis. 

12. Não use o Aparelho se o mesmo não estiver preso firmemente no vidro ou se apresentar sinais 

visíveis de danos. 

13. Para reduzir o risco de choque elétrico, não mergulhe o Aparelho em água ou outros líquidos. 

Não 

coloque ou guarde o Aparelho de forma que o mesmo possa cair ou ser empurrado para dentro de 

uma banheira ou pia. 

14. Não toque na tomada ou no Aparelho com as mãos molhadas. 

15. Não carregue o Aparelho em ambientes extremamente quentes ou frios, pois isso pode afetar a 

vida útil da 

bateria. 

16. Ao carregar o Aparelho, não coloque-o sobre outros aparelhos elétricos e mantenha-o 

longe de fogo e líquidos. 

17. Cuidado para não danificar o cabo de alimentação. Não puxe ou carregue o Aparelho pelo cabo 

de alimentação, use o cabo de alimentação como alça, feche uma janela sobre o cabo de 



alimentação ou coloque objetos 

pesados sobre o cabo de alimentação. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies 

quentes. 

18. Não use o Aparelho com um cabo de alimentação ou receptáculo danificados. Não use o 

Aparelho se o mesmo não 

estiver funcionando adequadamente, tiver sofrido uma queda, estiver danificado ou se tiver 

entrado em contato com água. O Aparelho deve ser 

reparado pelo fabricante ou por um fornecedor de serviços autorizado para evitar riscos. 

19. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou 

pelo fornecedor de serviços 

para evitar riscos. 

20. A tomada deve ser removida do receptáculo antes da limpeza ou manutenção do Aparelho. 

Não tire a fonte de alimentação da tomada puxando o cabo de alimentação. 

21. A bateria reserva deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu fornecedor de serviços 

para evitar riscos. 

22. A bateria reserva deve ser removida e descartada conforme as leis e regulamentos locais 

antes do Aparelho ser descartado. 

23. O Aparelho deve ser desconectado do receptáculo antes da remoção da bateria para 

descarte do Aparelho. 

24. Descarte as baterias usadas conforme as leis e regulamentos locais. 

25. Não incinere o Aparelho mesmo se estiver seriamente danificado. A bateria pode explodir 

na presença de fogo. 

26. O Aparelho deve ser usado conforme as orientações deste Manual de instruções. 

A ECOVACS ROBOTICS não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos 

causados pelo 

uso inadequado. 

 

Para países da UE 

Descarte adequado do produto 

Essa marcação indica que este produto não deve ser descartado junto com o lixo 

doméstico dentro da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde  

devido à falta de controle de descarte de resíduos, faça a reciclagem de forma responsável para 

promover uma reutilização sustentável 

dos recursos materiais. Para reciclar o seu dispositivo, use os sistemas de devolução e 

coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Os revendedores 

podem reciclar de forma segura 

este produto. 

  



2. Conteúdo da embalagem e especificações técnicas 

2.1 Conteúdo da embalagem 

 

WINBOT 8          Fonte de alimentação     Manual de instruções   Cabo e suporte de 

segurança 

             

Controle remoto com baterias   (3) Almofadas para limpeza       Solução de limpeza WINBOT  

 

Extensão elétrica WINBOT (1.5m/4’11’’) 

 

Flanela para acabamento 

2.2 Especificações 

WINBOT modelo W850 

Tensão de 

funcionamento 

24V CC Potência nominal 75 W 

Controle remoto 

Tensão de saída nominal  3V CC 

Fonte de alimentação: EA10952 

Entrada: 100-240V CA 50/60Hz       2.5A Saída: 24V CC   3.75A 

*As especificações técnicas e de design podem ser alteradas ao longo do processo de melhoria contínua 

do produto. 

2.3 Diagrama do produto 

WINBOT 8 



  

1. Batente    6. Cabo de alimentação 11. Rodas     

2. Alto-falante 7. Sensores de detecção de 

arestas 

12. Ventoinha 

3. Luz indicadora de status e 

botão START/PAUSE 

8. Almofada para limpeza 13. Luz indicadora de status 

inferior 

4. Alça 9. Rodos 14. Sensor de sucção 

5. Porta de atualização (para o 

serviço de pós-vendas) 

10. Interruptor elétrico inferior 15. Velcro   

16. Rolamentos laterais 

 

 

Controle remoto 

 

 

1. Botão RESET 

2. Botões do controle direcional 

3. Botão START/PAUSE (Iniciar/Pausar) 

4. Botão de modo de limpeza “N” 

5. Botão de modo de limpeza “Z” 

6. Botão de emparelhamento do controle remoto 

  



3. Usando o WINBOT 8 

3.1 Observações antes da limpeza: 

1) Não use o WINBOT 8 em janelas com molduras menores do que 5 mm (0.2’’).  

 

2) O WINBOT 8 pode ser usado para limpar vidros emoldurados ou não emoldurados, maiores do que 

50 x 50cm (19.7’’ x 19.7’’).  

 

3) Se a luz indicadora de status do WINBOT 8 estiver VERDE e piscando após o mesmo ter sido 

ligado, a bateria de reserva precisa ser carregada. Mantenha o WINBOT 8 ligado na tomada para 

carregar a bateria reserva até que a luz indicadora de status fique AZUL e piscando. O WINBOT 8 não 

fará a limpeza enquanto a bateria reserva não estiver carregada.  

 

4) Se a janela estiver coberta com sujeira, limpe uma pequena área do vidro antes de usar e posicionar 

o WINBOT 8 nesta mesma área. 



 

 

5) Remova as tiras protetoras do batente em ambos os lados do WINBOT 8 antes do primeiro uso. 

 

6) Verifique se há uma folga de 15cm (5.9”) entre o vidro e os obstáculos no cômodo como cortinas ou 

móveis.   

 

7) O WINBOT 8 pode limpar vidros montados horizontalmente, mas somente quando são usados os 

botões do controle direcional do controle remoto.  

 

8) O WINBOT 8 pode limpar vidros montados em diferentes ângulos, mas podem não funcionar 

normalmente; neste caso, uma pessoa deve estar próxima para auxiliar caso ocorra algum problema.  

 

9) Não use o WINBOT 8 de cabeça para baixo. 

 

10) O WINBOT 8 deve ser usado somente com a solução de limpeza WINBOT. O uso de outros agentes 

de limpeza pode reduzir o desempenho do WINBOT e pode danificar o robô.  

 

11.) Consulte as instruções do fabricante para cuidados e limpeza antes de usar o WINBOT 8 em vidros 

com uma superfície irregular, como vidro congelado, texturizado, estampado ou revestido.  A ECOVACS 

ROBOTICS não poderá ser responsabilizada por danos decorrentes do uso inadequado nessas 

superfícies. 

 

3.2 Encaixe da almofada para limpeza  

Vire o WINBOT 8 ao contrário e encaixe a almofada para limpeza na parte inferior do WINBOT 8 

suavemente. O lado branco da almofada para limpeza é fixada ao Velcro e o lado de microfibra cinza fica 

virado para fora. Verifique se a almofada para limpeza não está cobrindo os rodos ou os sensores de 

detecção de arestas. 

*A almofada para limpeza não é completamente quadrada e se encaixada incorretamente, cobre uma 



parte dos rodos.  

3.3 Montagem da fonte de alimentação  

 

3.4 Instalação do cabo de segurança  

 

Extremidade A: Cabo de alimentação do WINBOT 8   Extremidade B: Fonte de alimentação Cabo de 

alimentação   

Extremidade C: Suporte de segurança         Extremidade D: Cabo de segurança 

1) Passe uma extremidade do cabo de segurança sobre a Extremidade A no cabo do WINBOT 8e aperte.  



 

2) Conecte a Extremidade A e a Extremidade B e aperte. 

 

3) Passe a outra extremidade do cabo de segurança em volta da ranhura do suporte de segurança e 

puxe-o firmemente.  

 

*Se o comprimento do cabo de alimentação restringir o movimento do WINBOT 8, uma extensão elétrica 

WINBOT pode ser usada. Desconecte a Extremidade A e a Extremidade B e conecte-as respectivamente 

com ambas as extremidades da extensão elétrica e aperte-as.  

* Somente uma extensão elétrica pode ser usada com o WINBOT 8.  

3.5 Posicionamento do suporte de segurança  

Limpe a superfície do copo de sucção do’suporte de segurança com a flanela para acabamento 

fornecida. 

Se o WINBOT 8 estiver sendo usado para limpar o lado de dentro da janela: Pressione FIRMEMENTE o 

suporte de segurança no canto superior do lado de dentro da janela. Verifique se o suporte de segurança 

está firmemente fixado na posição correta. 

Se o WINBOT 8 estiver sendo usado para limpar o lado de fora da janela: Pressione FIRMEMENTE o 

suporte de segurança contra o lado de dentro da janela que está sendo limpa.  Verifique se o suporte de 



segurança está fixado na posição correta.  

3.6 Aplicação da solução de limpeza  

*A solução de limpeza WINBOT é recomendada para uso com o WINBOT. O uso de outros agentes de 

limpeza pode reduzir o desempenho do WINBOT. 

1) Borrife os lados superior e inferior da almofada para limpeza com a solução de limpeza do WINBOT 8 

vezes cada.  

 

2) Após borrifar, limpe a parte inferior do WINBOT 8 com a flanela para acabamento fornecida.  

 

3.7 Para ligar o aparelho  

1) Ligue o WINBOT 8 na tomada  

*Não desconecte o WINBOT 8 da tomada enquanto o mesmo estiver fazendo a limpeza. 



 

2) Ligue o interruptor  

Coloque o interruptor na parte inferior na posição “-”. O WINBOT 8 está ligado quando a luz indicadora de 

status estiver AZUL e piscando.  

*Mantenha quaisquer objetos longe da ventoinha do WINBOT 8 para evitar obstruções. 

 

 

3) Posicione o aparelho no vidro:  

Coloque o WINBOT 8 na janela há pelo menos 10cm (4") dos cantos da janela ou de outros obstáculos. 

O WINBOT 8 está corretamente fixado na janela quando a luz indicadora de status ficar iluminada  

continuamente com a cor AZUL.  

*Verifique se há uma folga de 15cm (5.9”) entre o vidro e os obstáculos no cômodo como cortinas ou 

móveis.   

 

 

4) Para ligar o aparelho:  

Ligue o WINBOT 8 usando um dos métodos abaixo.  

 Aperte o botão START/PAUSE no WINBOT 8 ou no controle remoto para iniciar a limpeza. O 

WINBOT 8 escolhe automaticamente um  percurso de limpeza "N" ou "Z". 



 

 Escolha o seu próprio percurso de limpeza apertando o botão de modo de limpeza "N" ou "Z" no 

controle remoto para iniciar a limpeza.  

O modo de limpeza “N” é indicado para janelas altas. O WINBOT 8 faz a limpeza em um percurso 

em forma de "N" .  

 

O modo de limpeza “Z” é indicado para  janelas largas. O WINBOT 8 faz a limpeza em um percurso 

em forma de "Z" .  

 

3.8 Para pausar o aparelho  

Pause o WINBOT 8 durante a limpeza apertando o botão START/PAUSE no robô ou no controle remoto.  

 

Direcione o WINBOT 8 para frente, para trás e para os lados usando os botões de controle direcional no 

controle remoto quando o robô estiver parado. O WINBOT 8 continua a limpeza após os botões do 

controle direcional terem sido usados. Troque para um modo de limpeza diferente usando os botões do 



modo de limpeza no controle remoto quando o robô estiver parado.  

3.9 Para parar o aparelho  

Quando o WINBOT 8 finaliza o ciclo de limpeza ele retorna à posição inicial e emite um bipe.  

1) Remova o WINBOT 8 

Pegue o WINBOT 8 pela alça. Aperte e mantenha pressionado  por aproximadamente 5 segundos e 

a ventoinha irá parar. Remova o WINBOT 8 da janela. Faça o polimento necessário de quaisquer marcas 

deixadas no vidro ao remover o WINBOT com a flanela para acabamento fornecida. 

 

2) Desligue o interruptor  

Coloque o interruptor na posição “0”.  

 

3) Remova o suporte de segurança. Faça o polimento necessário de quaisquer marcas deixadas no vidro 

ao remover o suporte de segurança com a flanela para acabamento fornecida. 



 
4) Desconecte o WINBOT 8 da tomada  

 

Observações:  

Se o WINBOT 8 tiver um problema e a luz indicadora de status estiver VERMELHA e piscando, o 

aparelho pode ser reiniciado apertando-se o botão RESET no controle remoto. Consulte a “Solução de 

problemas” para saber mais detalhes.   



4. Manutenção 

Antes de realizar a limpeza ou manutenção do WINBOT 8, desligue e e desconecte o WINBOT 8 da 

tomada.  

4.1 Almofada para limpeza 

Vire o WIBNOT 8 ao contrário e remova a almofada para limpeza. Coloque a almofada para limpeza de 

molho em água fria e limpa durante 2 minutos. Lave com as mãos usando um detergente neutro e deixe 

a almofada em repouso para secar.  Deixe que a mesma seque completamente antes de encaixá-la 

novamente no WINBOT 8.  

*NÃO use uma almofada para limpeza úmida no WINBOT 8 pois a mesma poderá escorregar da janela. 

*Lavar a almofada para limpeza regularmente pode estender a sua vida útil. 

*Se a almofada para limpeza ficar desgastada ou não encaixar perfeitamente na área do Velcro, 

substitua por uma nova para obter um melhor desempenho na limpeza. 

 

4.2 Ventoinha, sensores e rodos  

Ventoinha 

Vire o WINBOT 8 ao contrário e limpe quaisquer detritos da ventoinha com a flanela para acabamento 

para manter a sucção.  

 

Rolamentos laterais 

Vire o WINBOT 8 ao contrário e limpe os quatro rolamentos laterais com a flanela para acabamento 

fornecida para manter a sua eficácia. 



 

Sensores de detecção de arestas 

Vire o WINBOT 8 ao contrário e limpe os quatro sensores de detecção de arestas com a flanela para 

acabamento fornecida para manter a sua eficácia. 

 

Rodos 

Vire o WINBOT 8 ao contrário e limpe os dois rodos com a flanela para acabamento fornecida para 

manter a sua eficácia.  

 

4.3 Rodas 

 Vire o WINBOT 8 ao contrário e coloque o interruptor na posição “-”. Aperte e mantenha pressionado 

o botão  durante 5 segundos para parar a ventoinha.  



 

 Inspecione as rodas usando os botões  e  no controle remoto. Pare as rodas se houver sujeira 

nas mesmas. 

  

 Coloque o interruptor na posição “O”. 

 Limpe qualquer sujeira que houver nas rodas com a flanela para acabamento fornecida.  

 
 

  



5. Luz indicadora de status e sons 

A luz indicadora de 

status está VERDE e 

piscando 

A bateria reserva está baixa e carregando. O WINBOT não fará a limpeza 

enquanto a bateria reserva não estiver devidamente carregada. 

A luz indicadora de 

status está AZUL e 

piscando 

O WINBOT 8 está ligado e pronto para ser colocado no vidro.  

A luz indicadora de 

status exibe uma luz 

AZUL fixa 

O WINBOT 8 foi fixado corretamente no vidro e está pronto para fazer a limpeza.  

A luz indicadora de 

status está 

VERMELHA e 

piscando 

O WINBOT 8 está com um problema. Consulte a  seção 6, Solução de 

problemas, para saber mais detalhes.  

A luz indicadora de 

status exibe uma luz 

VERMELHA fixa 

O WINBOT 8 foi colocado no modo manual. Consulte a  seção 6, Solução de 

problemas, para saber mais detalhes. 

 

O WINBOT está 

emitindo um bipe 

O WINBOT 8 emite um bipe nas seguintes situações:  

O WINBOT 8 está ligado.  

O WINBOT 8 terminou a limpeza.  

O WINBOT 8 está com um problema.  

 

6. Solução de problemas 

SN Mau 

funcionament

o 

Possíveis causas Soluções  

1 

 

 

 

O controle 

remoto não 

funciona 

O WINBOT 8 está fazendo a 

limpeza. Quando o WINBOT 8 

está fazendo a limpeza, 

somente o botão START/PAUSE 

funciona no controle remoto.  

Pause o WINBOT 8 apertando o botão 

START/PAUSE no robô ou no controle 

remoto. Os outros botões do controle 

remoto funcionarão quando o WINBOT 8 

estiver pausado. 

O controle remoto não está 

emparelhado com o WINBOT 8. 

O WINBOT 8 vem de fábrica já 

emparelhado com o seu 

respectivo controle remoto.  Se 

o controle remoto ficar 

desemparelhado ou for 

Ligue o WINBOT 8. Ao mesmo tempo, 

aperte e segure o botão START/PAUSE no 

WINBOT 8 e o botão Pairing 

(Emparelhamento) no controle remoto. O 

pareamento é concluído quando o botão 

START/PAUSE estiver piscando nas cores 

VERMELHA, AZUL e VERDE. 



substituído, o mesmo pode ser 

emparelhado novamente. 

Se o controle remoto não 

funcionar e a luz indicadora de 

status  piscar na cor 

VERMELHA, pode ser 

necessário ter que reiniciar o 

WINBOT 8. 

Reinicie o WINBOT 8 apertando o botão 

RESET no controle remoto.  

2 

A luz 

indicadora de 

status está 

AZUL e 

piscando 

após o 

produto ter 

sido colocado 

no vidro 

A almofada para limpeza está 

encaixada incorretamente e está 

cobrindo o rodo ou os sensores 

de detecção de arestas. 

Remova a almofada para limpeza e 

encaixe-a novamente verificando se a 

mesma está colocada exatamente na área 

do Velcro e não está cobrindo o rodo ou os 

sensores de detecção de arestas. 

Mau funcionamento do sensor de 

detecção de arestas. 

A. Remova a almofada para limpeza e 

encaixe-a novamente verificando se a 

mesma não irá cobrir ou afetar os sensores 

de detecção de arestas. 

B. Limpe os sensores de detecção de 

arestas conforme descrito na seção 4. 

C. Se o problema persistir, entre em contato 

com o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor.  

Mau funcionamento da ventoinha. A. Limpe a ventoinha conforme descrito na 

seção 4.   

B. Se o problema persistir, entre em contato 

com o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor.  

O vidro está muito sujo para o 

WINBOT 8 ser fixado 

adequadamente. 

Limpe uma pequena área do vidro antes de 

usar e colocar o WINBOT 8 no mesmo.  

3 

A luz 

indicadora de 

status está 

VERMELHA e 

piscando 

Interrupção do fornecimento de 

energia elétrica enquanto o 

WINBOT 8 devido a uma queda 

de energia, deslocamento da 

tomada ou a conexão da fonte de 

alimentação não está firme. 

A. Conecte o WINBOT 8 à fonte de 

alimentação e ligue-a no receptáculo na 

parede. Aperte o botão Start/Pause no 

WINBOT 8 ou no controle remoto. O 

WINBOT 8 retomará a limpeza. 

B. Em caso de queda de energia, e se a 

solução acima não funcionar, use os botões 

do controle direcional no controle remoto 

para direcionar o WINBOT 8 para uma 

posição na janela onde você possa 

alcançá-lo de forma segura, desligue a 

ventoinha e remova-o da janela. Se a 

energia voltar, coloque o WINBOT 8na janela 

novamente e reinicie o procedimento. 



O WINBOT 8 está sobre uma área 

problemática e está perdendo a 

sucção.  

A. Aperte o botão RESET no controle 

remoto. Use os botões direcionais no 

controle remoto para mover o WINBOT 8 

para longe da área problemática e a pelo 

menos 10cm/4” dos cantos das janelas e dos 

obstáculos. Reinicie o WINBOT 8 

B. Aperte o botão RESET no controle 

remoto, depois use os botões do controle 

direcional para direcionar o WINBOT 8 e 

limpar em volta da área problemática. 

Os sensores de detecção de 

arestas estão sujos. 

Limpe os quatro sensores de detecção de 

arestas conforme descrito na seção 4. Se o 

problema persistir, entre em contato com o 

Serviço de Atendimento ao Consumidor.  

4 

O WINBOT 8 

está se 

movendo de 

forma 

irregular 

durante a 

limpeza. 

Há muita sujeira e detritos na 

janela. 

A. Borrife uma quantidade adicional da 

solução de limpeza nos lados superior e 

inferior da almofada para limpeza.  

B. Limpe as rodas conforme descrito na 

seção 4. 

C. Substitua a almofada para limpeza e 

reinicie o ciclo de limpeza. 

D. Use o controle remoto para controlar a 

limpeza apertando os botões direcionais. 

E. Limpe a janela com as mãos e, em 

seguida, use o WINBOT 8 para limpeza 

normal. 

* O WINBOT 8 é destinado ao uso para 

limpeza e manutenção em janelas normais. 

O produto NÃO foi projetado para substituir 

uma limpeza pesada.  

5 

O WINBOT 8 

está preso no 

canto da 

janela e não 

consegue se 

mexer, seja 

através do 

controle 

remoto ou 

sendo 

reiniciado 

através do 

botão RESET.  

Sucção insuficiente ou anomalia 

no sinal do sensor de detecção de 

arestas. 

A. Aperte o botão RESET no controle remoto. 

B. Se o WINBOT 8 não reiniciar, o mesmo 

deve ser colocado modo manual. Segure o 

botão RESET no controle remoto até que a luz 

indicadora de status fique acesa de forma fixa 

na cor VERMELHA. No modo manual, os 

botões do controle direcional no controle 

remoto são ativados. Use os botões do 

controle direcional para mover o WINBOT 8 

para uma posição afastada dos cantos e onde 

você possa alcança-lo de forma segura. 

Remova o WINBOT 8 da janela e desligue-o. 

Ligue e reinicie. 

*Ao usar o modo manual, não deixe WINBOT 8 



fixado no vidro.  

C. Se o problema persistir, entre em contato 

com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. 

 

 


