
WeBack Uygulama (App) Talimatı
Uyarı: Bu talimat uygulamayı hızlıca yükleyebilmeniz için 
yalnızca basit bir rehberdir. Yazılım güncellemeleri sonucu 
uygulama içeriğinin değişmesi durumunda, lütfen uygulama 
içeriğinde belirtilen detaylı talimatlara başvurunuz.

1. “WeBack” uygulamasının indirilmesi ve kurulumu
Uygulamayı indirip kurabilmek için; cihazınızın işletim sistemine 
göre alttaki ilgili QR kodunu taratın yada Google Play veya Apple 
App Store’da “WeBack” yazarak arayın.

WeBack

2. Uygulamaya Kaydolma (Register) işlemi
İndirip kurulumunu tamamladığınız “WeBack” uygulamasını açın, 
ilk defa kayıt için Kaydol (Register) linkine tıklayarak cep  telefon 
numaranızı veya eposta adresinizi girin. Doğrulama kodu almak
için alttaki linke tıklayın, gelen doğrulama kodunu doğru olarak 
girin ve kaydolma işlemi tamamlayın. İlk giriş işlemi başarılı 
olarak tamamlandıktan sonra uygulamaya daima Giriş
(Log In) linkinden giriniz.

3. Robotunuzu WeBack Uygulamasına Tanıtmak
3.1 Uygulamaya girin, ekranda görünen “+” ikonuna basın, robotun 
üzerinde bulunan QR kodunu telefon ekranınızda açılan pencerede
net olarak görüntüleyerek okutun ve cihazınızı uygulamaya ekleyin.
(Bu işlem sırasında, uygulamanın cihazınızın kamerasına ulaşmak
için talep edeceği izinleri onayladığınızdan emin olun!)

3.2 Wi-Fi bağlantısı seçimi
2.4G frekansında yayın yapan wi-fi cihazınızı 
listeden seçiniz ve wi-fi şifrenizi giriniz.

İpucu: Lütfen wi-fi şifrenizi doğru girdiğinizden 
emin olunuz. Cihaz 5G frekansında yayın yapan 
wi-fi cihazlarını desteklememektedir. Lütfen 2.4G 
bağlantısı seçtiğinizden emin olunuz.

Yanlış şifre ve 5G kullanımı bağlantı hatasına 
neden olacaktır.



3.3 Robotu yeniden başlatın (Reset) (Önemli!)

(1) Öncelikle, lütfen robotun yan tarafında bulunan 
Açma-Kapama (Power) düğmesinden cihazınızı kapatıp 
tekrar açın.

(2) Açılış sonrasında, şekilde görüldüğü gibi robotun üst 
kısmında bulunan Başlat/Durdur düğmesini 3-5 saniye 
süreyle basılı tutarak robottan bir ton sesi gelmesini 
bekleyin. Ton sesi nden sonra görselin altında bulunan 
onay kutucuğunu işaretleyerek işlemi yaptığınızı 
onaylayın ve Devam (Next) linkine tıklayın.

İpucu:
 1. Lütfen bu işlemleri robotunuz şarj istasyonunun 
dışında iken yapın.
2. Butona 3-5 saniye bastıktan sonra robotun ağ 
bağlantısının uygun olduğunu belirten ton sesi 
yayınladığından emin olun.

4. Çevrimiçi Hizmetler

WeBack uygulamasının kullanımı sırasında herhangi bir 
sorununuzla ilgili çevrimiçi hizmet servisimizden yardım talep 
edebilirsiniz. 
Uyarı: WeBack uygulaması, Üçüncü Taraf (Third Party) bir 
uygulama olup çevrimiçi hizmetler WeBack Customer 
Service (Müşteri Hizmetleri) tarafından verilmektedir.

3.4 Ortak Erişim Noktası (Hotspot) bağlantısı
Uygulamanın komutlarını takip ederek cep telefonunuzun 
wifi ayarları sayfasına girin, robot### hotspot noktasına 
bağlanın, WeBack uygulamasına geri dönerek bağlantının 
tamamlanmasını bekleyin.


