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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
CİHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.
Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere uyulmalıdır:

UYARI
YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA

» Fişi prizden çıkarmak için kabloyu değil, şarj
cihazının fişini tutun.
» Şarj cihazı fişini veya cihazı ıslak ellerle tutmayın.
» Pil takımı ve şarj cihazı tabanı çıkış terminalleri kısa
YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:
devre yapılmamalıdır.
» Bu cihaz, gözetim altında tutuldukları veya cihazın
» Üniteyi açık havada şarj etmeyin.
güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatların
verildiği ve kullanım koşullarını anladıkları takdirde, 8 » Pili çıkarırken cihazın ana şebekeden bağlantısı
yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kesilmelidir.
» Yeniden şarj etmeyin, parçalarına ayırmayın, 60°C'nin
yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir. ilgili tehlikeler. Temizlik üzerinde ısıtmayın veya yakmayın.
» Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
» Kullanılmış pilleri derhal imha edin.
» Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar » Pilleri asla ağzınıza sokmayın. Yutulması halinde
gözetim altında tutulmalıdır.
doktorunuza veya yerel zehir kontrolüne başvurun.
» Suya veya sıvıya daldırmayın.
» İstenmeden çalıştırmayı önleyin. Cihazı kaldırmadan
» Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm
veya taşımadan önce anahtarın KAPALI konumda
kısımlarını cihazın ve aksesuarlarının açıklıklarından ve olduğundan emin olun. Parmağınız şalterin
hareketli parçalarından uzak tutun.
» Şarj cihazının besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi üzerindeyken veya şalteri açık olan enerji veren bir
önlemek için üretici, servis acentesi veya benzeri kalifiye aletin taşınması kazalara davetiye çıkarır.
» Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış cihazı
bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
» Cihazı ciddi şekilde hasar görmüş olsa dahi yakmayın. kullanmayınız. Hasarlı veya modifiye edilmiş piller,
yangın, patlama veya yaralanma riskine yol açan
Piller bir yangında patlayabilir.
öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir.
» Pil güvenli bir şekilde atılmalıdır.
» Cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
» Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından
değiştirilebilen piller içerir.
Ateşe veya 130°C'nin üzerindeki sıcaklığa maruz
» Kötü koşullar altında, pilden sıvı fışkırabilir; temastan kalmak patlamaya neden olabilir.
kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı
» Tüm şarj talimatlarına uyun ve cihazı talimatlarda
göze temas ederse, ayrıca tıbbi yardım alın. Pilden çıkan belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin. Uygun
sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki
» Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın
edin. Bir tür pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, riskini artırabilir.
başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın riski
» Yalnızca aynı yedek parçaları kullanarak kalifiye bir
oluşturabilir.
onarım elemanına bakım yaptırın. Bu, ürünün
» Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı
güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
temizlemeden, bakımını yapmadan veya bakımını
» Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışında
yapmadan önce ve cihazınızda hareketli fırçalı bir
cihazı değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
aksesuar varsa, aleti takmadan veya bağlantısını
kesmeden önce şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. » Plastik film tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini
» Bu cihaz, değiştirilemeyen piller içermektedir.
önlemek için çocuklardan uzak tutun.
» Pil, hurdaya ayrılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. » Yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde
» Hasarlı kablo veya şarj cihazı ile kullanmayınız. Cihaz kullanın.
olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar » Yalnızca üreticinin önerdiği ekleri kullanın.
gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüyse, bir » Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar
servis merkezine iade edin.
gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüyse;
» Su emmek için kullanmayınız.
çalıştırmayı denemeyin ve yetkili bir servis merkezinde
» Temizlik için suya daldırmayın.
tamir ettirin.
» Diğer cihazlardan gelen kabloları alanın dışına
» Açıklıklara herhangi bir nesne koymayın.
yerleştirin.
» Diğer cihazlardan gelen kabloları temizlenecek alanın » Herhangi bir açıklığı kapalıyken kullanmayınız; toz,
tiftik, saç ve hava akışını azaltabilecek her şeyden uzak
dışına yerleştirin.
» Elektrikli süpürgeyi bebek veya çocuğun uyuduğu bir tutun.
» Merdivenlerde temizlik yaparken ekstra özen
odada çalıştırmayın.
» Elektrikli süpürgeyi, zeminde temizlenecek yanan
gösterin.
mum veya kırılabilir nesnelerin olduğu bir alanda
» Petrol gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları toplamak için
çalıştırmayın.
veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
» Elektrikli süpürgeyi, elektrikli süpürgenin yanlışlıkla » Toksik maddeleri (klorlu ağartıcı, amonyak,
çarpabileceği veya çarpabileceği mobilyalar üzerinde
kanalizasyon temizleyici vb.) toplamayın.
yanan mumların bulunduğu bir odada çalıştırmayın.
» Cihazı, yağ bazlı boya, tiner, bazı güve önleyici
» Çocukların elektrikli süpürgeye oturmasına izin
maddeler, yanıcı toz veya diğer patlayıcı veya toksik
vermeyin.
buharlardan çıkan buharla dolu kapalı bir alanda
» Fişi prizden çekmeden önce tüm kontrolleri
kullanmayın.
KAPATIN.
» Cam, çivi, vida, madeni para vb. sert veya keskin
» Şarj cihazını kablo ile çekmeyin veya taşımayın,
kabloyu tutamak olarak kullanmayın, kablo üzerindeki nesneleri tutmayınız.
» Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya tüten
kapıyı kapatmayın veya kabloyu keskin kenarlardan
hiçbir şeyi almayın.
veya köşelerden çekmeyin.
» Şarj kablosunu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
» Filtreleri yerinde olmadan kullanmayınız.
» Dış mekanlarda veya ıslak yüzeylerde kullanmayınız.
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BU TALİMATLARİ KAYDEDİN

ORİJİNAL TALİMATLAR. 220-240 VOLT A.C.'DE ÇALIŞTIRMAK İÇİN SADECE 50-60HZ GÜÇ
KAYNAĞI.
BU MODEL YALNIZCA EVDE KULLANIM İÇİNDİR.

SEMBOL

AÇIKLAMA

SEMBOL

AÇIKLAMA

Dikkat

Şarj etmeden önce daima üniteyi kapatın

Kullanım kılavuzunu okuyun

Ayrılabilir güç kaynağı ünitesi

Sadece iç alan kullanımı için

Sınıf II ekipman

Islak yüzeylerde kullanmayın

Geri dönüşüm anlamına gelir. Pilleri genel ev
atıklarıyla karıştırmayın. Kullanılmış pilleri size en
yakın geri dönüşüm merkezinde geri dönüştürün

Hareketli parçalara karşı koruma

Ürün ve/veya beraberindeki belgeler üzerindeki bu
sembol, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin
genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği
anlamına gelir. Uygun işleme, geri kazanım ve geri
dönüşüm için lütfen bu ürünü belirlenmiş toplama
noktalarına götürün. Size en yakın belirlenmiş
toplama noktası hakkında daha fazla bilgi için lütfen
yerel makamınızla iletişime geçin.

Otomatik başlatma riski
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Kutu İçeriği

Ürün Görüntüsü
1.
2.
3.
4.

Rulo Fırça
Boşluk Algılama Sensörleri
Temas noktası (otomatik şarj için)
Çıkarılabilen Pil

1

4
2

3

2

3

3

3

Robot Süpürgenin Kurulumu
1

2
100cm

200cm

100cm

Şarj istasyonunu engellerden uzağa
yerleştirin

4

Gücü açın ve şarj istasyonunu takın. İlk şarj 4-5
saat sürecektir.
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Uzaktan Kumandanın Kurulumu
Uzaktan Kumandayı Robot Süpürge ile Eşleştirin
NOT: Pilleri uzaktan kumandaya taktığınızdan emin olun.

1

2

Robot süpürgenin yan tarafındaki Güç Anahtarı
KAPALI (0) iken, ekrandaki saat simgesi yanıp
sönene kadar uzaktan kumandadaki Oynat
Düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Oynat (Play) Düğmesini basılı tutmaya devam edin
ve robotu AÇIN (I).
NOT: Robot süpürge, başarılı bir şekilde eşleştiğini
belirtmek için üç kez bip sesi çıkaracaktır.

Saati Ayarlama

1

Uzaktan Kumanda üzerindeki
Saat Düğmesine basarak ve
Uzaktan Kumanda ekranında
simgesi yanıp sönene kadar
basılı tutarak saati ayarlayın.

2

3

Saat ve dakikayı ayarlamak için
yön oklarını kullanın.

Zaman ayarını kaydetmek için
Saat Düğmesine tekrar basın.
NOT: Robot, zamanın
kaydedildiğini onaylamak için
bir kez bip sesi çıkaracaktır.

Temizlik Seanslarını Planlama
NOT: Temizleme seanslarını planlamadan önce saatin doğru zamana ayarlandığından emin olun.

1

Uzaktan Kumandadaki
Program Düğmesine basın.
Simge, Uzaktan Kumanda
ekranında yanıp sönmeye
başlayacaktır.

2

3

Robotunuzun temizlemeye
başlaması için saat ve dakikayı
ayarlamak için yön oklarını
kullanın.

Program ayarını kaydetmek için
Program Düğmesine tekrar
basın.
NOT: Robot, programın
kaydedildiğini onaylamak için
bir kez bip sesi çıkaracaktır.

NOT: Planlanmış bir temizleme oturumunu iptal etmek için uzaktan kumandadaki Program Düğmesine
basın ve basılı tutun.
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Temizliğe Başlamak için Hazırlanma
Uzaktan Kumanda İle
NOT: Robot üzerindeki Güç Anahtarının AÇIK konuma ayarlandığından emin olun.
Aşağıdaki düğmelerden birine basarak robotun temizleme düzenini değiştirebilirsiniz:

Otomatik Mod
Robot bir engelle karşılaşana ve yön değiştirene kadar düz bir yolda ilerleyecektir.
Spiral Modu
Yoğun temizlik için kullanılır.
Duvar Modu
Duvar ve kenarlar boyunca temizlik için kullanılır.
Tek Oda Modu
Tek bir odayı temizlemek için kullanılır. Tüm kapıları kapatmanız önerilir.
Manuel Mod
Robot süpürgenin belirli bir alana yönlendirmek için kullanılır.
Şarj İstasyonuna Dönüş
Robot süpürgenin şarj istasyonuna dönmesi için kullanılır.

Uzaktan Kumanda Olmadan Kullanım

1

2

Güç Anahtarını AÇIK (I) konumuna getirin.

Temizlemeye başlamak için robot süpürgenin
üstündeki Başlat/Durdur Düğmesine basın.

3

4

Bitirdiğinizde robotu durdurmak için Başlat/
Durdur düğmesine tekrar basın.

6

Robot süpürge bekleme modundayken, Başlat/
Durdur düğmesine sürekli olarak iki kez basın.
Başlat/Durdur düğmesi mavi renkte yanıp
sönerken vakum şarj moduna girer.
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Bakım
1

2

Toz Haznesinin üstündeki düğmeye basın ve
çıkarmak için çekin.

Her iki tarafı birbirinden ayırarak filtre kapağını açın.
Toz Kutusundaki kalıntıları boşaltın.

3

4

Filtre kapağını, ardından Köpük ve Pileli Filtreleri
çıkarın.

Filtre kapağını ve filtreleri fırçalamak için temizleme
aparatını kullanın. Filtreleri yıkamayın.

5

6
24h

Toz Haznesini Durulayın. 24 saat kurumaya bırakın.

7

Filtreleri ve filtre kapağını tekrar takın, kapatın ve
üniteye geri itin.

8

Fırça korumasındaki tırnakları içeri doğru sıkıştırın
ve çıkarmak için çekin. Rulo fırçayı çıkarmak için
kaldırın.

9

Rulo fırçayı ve fırça korumasını değiştirin.

Rulo fırçayı temizleme aparatıyla
temizleyin.

10

Sensörlerdeki tozu temizlemek için
temizleme aparatını kullanın.
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Pili Değiştirme
1

2

Güç Anahtarını KAPALI konumuna çevirin. İki
vidayı ve pil kapağını çıkarmak için bir yıldız
tornavida kullanın. Pili çıkarın ve bağlantısını
kesin.

Yeni pili bağlayın ve pil bölmesine takın. Pil kapağını
değiştirmek için bir yıldız tornavida kullanın.

Kenar Temizleme Fırçalarını Değiştirme
1

2

Vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida
kullanın. Fırçanın tabanını yukarı çekin.

Fırçayı doğrudan tutucuya itin. Vidaları
bir yıldız tornavidayla değiştirin.

Sorun Giderme
Sorun

Olası Nedenleri

Çözüm

Robotun yanındaki Güç Anahtarı KAPALI (0)

Robotun yan tarafında bulunan Güç Anahtarını AÇIN (I).

Pillerin değiştirilmesi gerekiyor.
Uzaktan
kumanda Uzaktan kumanda robottan çok uzakta.
düzgün
çalışmıyor. Uzaktan kumanda robotla
eşlenmemiş.

2 adet AAA pil ile değiştirin.
Uzaktan kumandanın robotun 3 metre yakınında olduğundan emin olun.

Robotu KAPATIN. Uzaktan kumandadaki başlat düğmesini
basılı tutun. Saat ekranda yanıp söndüğünde, Başlat Düğmesini
basılı tutmaya devam edin ve robotu AÇIN. Başarılı bir şekilde
eşleştirildiğinde robot üç kez bip sesi çıkaracaktır.

Düşük ve Toz hanzesi dolu
vakum yok Filtreler eksik ya da tıkalı

Toz hanzesini boşaltın.

Pil düzgün takılmamış.
Robot
çalışmıyor
Pil gücü düşük

Lütfen sayfa 10'daki "Pilin Değiştirilmesi"
bölümüne bakın.

Temizlik hata nedeniyle kesintiye uğradı
Temizlik
sonrası şarj
istasyonuna Robot şarj istasyonundan çok uzakta.
dönmüyor

8

Filtrelerin yerinde olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin.

Şarj istasyonunu kullanarak robotun pilini şarj edin.
Lütfen bu kılavuzun “Durum Işığı ve Hata Bildirimleri”
bölümüne bakın.
Odaları kapatarak veya uzaktan kumandadaki manuel
temizleme oklarını kullanarak robotun menzilini
sınırlayın veya kontrol edin.
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Durum Işığı ve Hata Bildirimleri
Durum Işığı Rengi

Durum

Yavaş Yanıp Sönen Mavi Şarj oluyor
Güç Işığı Kapalı

Robot tam olarak şarj oldu

Düz Mavi

Temizliyor

Yanıp Sönen Mavi

Şarj istasyonuna dönüyor

Yanıp Sönen Kırmızı

Hata: Yükseklik Algılama Sensörlerini Kontrol Edin, Pil Gücü Düşük, Robot Sıkıştı

Düz Kırmızı

Hata: Tekerlekleri, Kenar Temizleme Fırçalarını, Rulo Fırçayı ve Tamponu Kontrol
Edin

Durum
Işık Rengi

Hata Bildirimi

Olası Neden

Çözüm

Yanıp Sönen Kırmızı Tek bip

Yükseklik sensörü kirli

Kuru bir bezle temizleyin

Yanıp Sönen Kırmızı İki bip

Düşük güç

Robot süpürgeyi şarj edin

Yanıp Sönen Kırmızı Üç Bip

Robot sıkıştı

Robotu süpürgeyi kapatın, yeni
bir yere bırakın

Yanıp Sönen Kırmızı Dört bip

Düşük vakum

Toz Haznesini boşaltın ve evakum
girişindeki ve filtrelerdeki kılları
ve kalıntıları temizleyin.

Düz Kırmızı

Tek bip

Tekerler sıkıştı

Robotu kapatın ve tekerleklerdeki
kılları ve kalıntıları temizleyin.

Düz Kırmızı

İki bip

Kenar temizleme
fırçaları sıkıştı

Robotu kapatın ve Kenar
Temizleme Fırçalarındaki
kılları ve kalıntıları temizleyin.

Düz Kırmızı

Üç bip

Rulo fırça sıkıştı

Robotu kapatın ve rulo fırçadaki
kılları ve kalıntıları temizleyin.

Düz Kırmızı

Dört bip

Tampon sıkıştı

Robotu kapatın ve birikmiş
olabilecek kalıntıları çıkarmak için
Tampon'a birkaç kez dokunun.
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