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Robogil Akıllı Robot Ailesi’ne Hoşgeldiniz. 

Robogil Akıllı Robot Ailesi, teknolojinin gelişimi ile hayatımıza hızla girerek artık
ayrı bir sektör olarak kabul edilmeye başlanan “Akıllı Robotlar” alanında uzmanlaşarak
bu alandaki son gelişmeler paralelinde profesyonel hizmet vermek, bireysel ve kurumsal
ihtiyaçlara yüksek ürün kalitesi, uygun fiyat politikası, bol çeşit ve son model ürünler ile
cevap  vermek  maksadıyla; ROBOGİL  DAYANIKLI  TÜKETİM  MALLARI  GÜVENLİK
SİSTEMLERİ HEDİYELİK EŞYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(ROBOGİL) tarafından kurulmuştur.

 
www.robogil.com internet  sitesinde  tescilli  “Robogil”  markası  adı

altında satılan CE/TSE Uyumluluk Belgesi'ne sahip tüm ürünlerimiz, 2 Yıllık Gövde ve
6  Aylık  Pil  Garanti  Süresi'ne  sahiptir. Satış  Sonrası  Hizmet  Yeterlilik
Belgesi kapsamında garanti  süresince  verilen;  "Yetkili  Teknik  Servis",  "Onarım",
"Yedek Parça" ve "Çift Yönlü Kargo" hizmetlerinin tamamı ücretsizdir. 

ROBOGİL, hayatınızı  kolaylaştırmak  ve  kendinize  daha  çok  zaman
ayırabilmenizi sağlamak maksadıyla; tescilli “Robogil” markası adı altında satılan tüm
ürünler hakkında sizleri yeterli ve doğru şekilde bilgilendirmeye, ürün tanıtım, kullanım,
karşılaştırma  ve  test  bilgileri  ile  ihtiyacınıza  ve  bütçenize  göre  en  doğru  ürünü
seçmenize yardımcı olmaya özen göstermeyi amaçlamaktadır.
 

 “Garanti, İade, İptal ve Değişim”  politikamız,  ilgili  mevzuat
gereğince www.robogil.com internet  sitesinde  detaylı  olarak  yer  almakla
birlikte, ROBOGİL’in  birinci önceliği;  müşterilerinin  koşulsuz  ve  en  üst  düzeyde
memnuniyetidir.

 
ROBOGİL, 2 yıllık garanti süresi sonunda ücret mukabili verilen "Yetkili Teknik

Servis",  "Onarım",  "Yedek  Parça" ve  "Çift  Yönlü  Kargo" hizmetilerinin  de “Satış
Sonrası  Hizmetler”in  devamı olarak  süratle  ve  uygun  fiyatla  karşılanmasını
amaçlamaktadır.

Robotunuzu iyi günlerde kullanmanızı dileriz.
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1) FİRMA BİLGİLERİ

 

İmalatçı / İthalaçı Firma : 

Firma Adı: Robogil Dayanıklı Tüketim Malları Güvenlik Sistemleri Hediyelik Eşya 
Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Telefon : 0286 217 44 84 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 0554 177 44 80 / 81 / 82 (3 Hat) 

Faks: 0286 217 44 85 

Adres: İsmetpaşa Mah. Küçük Sanayi 27. Sok. No 1-8 PK 17010 
Merkez ÇANAKKALE 

E-posta: info@robogil.com

İnternet Adresi: www.robogil.com
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Lütfen kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.!

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan 

robotumuzun size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını 

ve verilen diğer belgeleri robotu kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru 

kaynağı olarak saklayın. Robotu başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da 

birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak 

talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
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Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı 
tavsiyeler.

UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar 
konusunda uyarılar

Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: Sınıf II



2) ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI

2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

2.2 Ambalaj bilgisi 

2.3 Piller
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Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. 
AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve 
tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün 
sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına 
götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime 
sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve 
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri 
dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği 
ambalaj toplama noktalarına atın.

Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde 
atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle 
birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi 
gerektiğini belirtmektedir. Bazı pillerde sembol, kimyasal bir 
sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005’den 
fazla cıva veya % 0,004’den fazla kurşun içeriyorsa, cıva için 
Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Pillerin doğru 
şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde 
atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana 
gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda 
bulunmuş olacaksınız.



3) ÖNEMLİ GÜVENLİK SEMBOLLERİ

Kullanıcı kılavuzunda kullanılan tüm simgelerin ve işaretlerin açıklaması
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Uyarı: Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden 
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullanım 
biçimleri

Dikkat: Ciddi olmayan kişisel yaralanmalara veya 
maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli 
olmayan kullanım biçimleri

Denemeyin

Sökmeyin

Islak Elle Dokunmayın

Elektrik Kablosunu Prizden Çıkarın

Elektrik Çarpmasını Önlemek İçin Makinenin Toprak 
Bağlantısının Yapıldığından Emin Olun

Yardım İçin Servis Merkezini Arayın

Talimatlara kesinlikle uyun



4) BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 Robotu kullanmadan önce, lütfen kılavuzu dikkatle okuyunuz.

 Kılavuzu saklayın.

 Bu robotun aşağıdaki koşullar dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

 12 yaşından küçük çocukların, zihinsel ve fiziksel engelli kişilerin kullanması 

yasaktır. Lütfen çocukların çalışan robota yaklaşmalarına ve bir oyuncak gibi 

robotla oynamalarına izin vermeyiniz.

 Bu robotu düzgün olmayan yüzeylerde yani eğimli yüzeylerde kullanmayın.

 Robotun üzerine basmayın ve oturmayın

 Robotu açık alanda kullanmayın, yağmur gibi meteorolojik olaylardan 

koruyun.

 Kullanımdan sonra, robotu deterjanla ve temizleme beziyle temizleyerek 

kurulayınız.

 Filtre ve paspasları sağlık açısından en çok yılda bir defa değiştiriniz.

 Elektriksel şoktan kaçınmak için robotu suya veya ıslak zemine koymayın.

 Boşluk sensörü olmayan robotları düşebileceği yerlerde çalıştırmayın.

 Robotu düşebileceği herhangi bir yere koymayın.

 Fişe ıslak ellerle dokunmayınız.

 Ev aletlerinin üzerinde kullanmayınız, çalışan ev aletlerinin üzerine 

koymayınız.

 Şarj Ünitesini ıslak zemine (banyo, wc, balkon vb.) koymayınız.

 Robot ciddi bir hasar aldıysa, robotun bataryası patlayabilir.

a. Bu ürünü kullanmadan önce aşağıdaki koşulların farkında olunarak 

kullanılmalıdır.
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 Robot dışarıda 0-40 derece arasında, yoğun rüzgar, yağmur veya kuru 

havalarda kullanılmamalıdır. 

 Robotu belirtilen koşullar içerisinde; üretici/ithalatçı firma tarafından önerilen 

veya satılan orijinal aksesuarları ile kullanınız.

 Güç hattını dikkatli kullanın,  cihazın kablosunu cihazı çekmek için 

kullanmayınız.

 Bataryayı aşırı sıcak veya aşırı soğuk bölgelerde saklamayınız. Eğer uzun 

süre kullanılmayacak ise lütfen bataryayı her 1-2 ayda bir 2-3 saatliğine şarj 

ediniz.

 Batarya değişikliği üretici/ithalatçı firmanın desteklediği yetkili teknik servisler 

tarafından yapılmalıdır.

 Eğer ürünü açmak istiyorsanız, lütfen güç kaynağını ve bataryayı robottan 

ayırın. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara ve kurallara uyarak gerekli

işlemleri yapınız.

b. Kullanım esnasında uyulması gereken kurallar:

 Robot, belirtilen kullanım koşullarını sağlayacak şekilde çalıştırılmalıdır.

 Robot  220  Volt’tan  farklı  bir  elektrik  kaynağına  bağlanmamalıdır.  Topraklama

değeri 2 Volt’u geçmemelidir.  Aşırı yüklü elektrik hatları kullanılmamalıdır. 

 Robotun üzerine herhangi bir sıvıyı dökmek veya robota yanlış bir müdahalede

bulunmak robotun bozulmasına yol açabilir. 

 Robotu yetkin olmayan kişilerin onarmaya çalışması veya içinin açılması, cihazın

garanti kapsamı dışına çıkmasına yol açar. 

 Ürün garantisi, performans veya uygulama garantisini içermez. 

 Robotun  periyodik  bakımları  sadece  yetkili  teknik  servisler  tarafından

yapılmalıdır. 

 Arıza durumunda hemen yetkili teknik servise haber verilmeli, robotun içi açılarak

donanım müdahalesi yapılmaya çalışılmamalıdır. 

 Robotun her türlü donanım bakımı, onarımı ve donanım kuruluşları garanti süresi

boyunca yetkili servis tarafından yapılır. Aksi halde çıkabilecek sorunlar garanti

dışındadır.
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 Garanti etiketlerinin yırtılması halinde ürün garanti dışı kalacaktır.

 Robotu  temizlerken  güç  kablosunu  kesinlikle  prizden  çekiniz  ve  cihazın

“kapalı/off” konumunda olduğundan emin olunuz.

 Robot  kutusunun  içinden  çıkan  aksesuar  ve  parçalardan  başka  bir

aksesuar/parça kullanmayınız. Farklı aksesuar/parça kullanımı önerilmediği gibi

bu durum hasar verme riski yaratır.

 Robotun fişini prize sıkıca oturtunuz. Fişi asla kablodan tutarak çekip çıkarmaya

çalışmayınız. 

 Güç kablosunun üstüne eşya yerleştirmeyiniz veya kablonun üstüne basmayınız.

 Bu  ürün  sadece  etikette  belirtilen  güç  değerleri  altında  kullanılabilir.  Sorunuz

varsa, lütfen ithalatçıya/ satın aldığınız firmaya başvurunuz. 

 Lütfen cihazı kablolarının zarar görmeyeceği güvenli bir yerde kullanınız. 

 Kullanım Kılavuzunda belirtilen tüm uyarılara ve yönergelere uyunuz. 

 Kullandığınız prize çok fazla bağlantı yaparak aşırı yüklenmeden kaçınınız. Bu

durum alev almaya veya elektrik çarpmasına sebep olabilir. 

c. Aşağıdaki koşullarda yetkili servise başvurunuz. Bu durum robotun bakım ve

onarıma ihtiyacı olduğunu gösterir.

 Güç kablosu yıprandığında veya hasar gördüğünde,

 Robottan duman çıktığında veya koku duyulduğunda,

 Robot belirgin bir performans değişimi gösterdiğinde. 

d. Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

 Taşıma esnasında ürün kutusunun üstüne ağır malzemeler konulmamalıdır.

 Malzeme kutusu içerisinde ve  kutunun üzerindeki  ok  işareti  yukarıya  gelecek

şekilde sevk edilmeli, yan yatırılmamalı, ambalajsız olarak taşınmamalıdır.

 Taşıma  esnasında  nemli  ve/veya  ıslak  zeminlerde,  yağmur  altında

bırakılmamalıdır.

 Ürün, koruyucu ambalaj ve özel kutusunda taşınmalıdır.

 Ürün,  kolayca  taşınabilir  nitelikte  olduğundan  nakliye  boyunca  yanınızda

muhafaza etmeniz önerilir.
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 Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı –5°/+50° arasında bulunmalıdır. 

e. Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli veya Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar

 Robotta herhangi bir mekanik veya elektriksel değişiklik yapmayınız. 

 Lütfen  prizinizin  veya  elektrik  kablolarınızın  robotunn  toplam  elektrik  ve  güç

değerlerini taşıyabileceğinden emin olunuz. 

 Fırtınalı  havalarda  ve  şimşek/yıldırım  ihtimali  durumunda,  robotu  kullanmayın,

elektrik kablolarını bağlamayın ve robotu çalıştırmayın.

 Bu  ürünün  en  son  imhası,  tüm ulusal  yasalara  ve  düzenlemelere  uygun  olarak

gerçekleştirilmelidir.

 Robotu çalışır halde bırakarak yanından uzaklaşmayınız.

 Robotun hava çıkışını ve diğer mazgalları örtmeyiniz.

 Çalışırken robotu  başınızdan uzak tutunuz,  hiç  bir  zaman göze ve  kulağa yakın

tutmayınız. Robotun dönen kısımlarından uzak durunuz.

 Çocukların robotu kullanmasına ve oynamasına izin vermeyiniz. Temizlik ve kullanıcı

bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

 Fişi prizden çekerken kordonundan çekerek değil, fişten tutarak çekiniz.

Aşağıdaki cisim, madde veya pislikleri temizlemek için cihazı kullanmayınız.

 Haşereler, cihaz ile emilebilecek küçük canlılar
 Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya akkorlaşmış maddeler, 
 Kolay alevlenen asitler, patlayıcı maddeler veya gazlar.

Elektrik çarpmasını riskini azaltmak için:

 Suya düşmüş ve ıslanmış robotu tutmayın. Prizden fişi hemen çekin.

 Robotu temizlemeden önce, kablosunu prizden çekin.

 Yanıcı gazların bulunduğu ortamda kullanıldığında yangın riski vardır.
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 Robotun hava girişine tıkanmasına neden olan her hangi bir cisim girdiğinde, robotu 

hemen kapatın.

5) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 Güvenlik Önlemleri

Robota zarar vermemek için, lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini  okuyun ve robotu

doğru ve güvenli bir şekilde kullanın.

Temel güvenlik önlemleri

Lütfen kullanım kılavuzunu, kolayca bulabileceğiniz bir yere yerleştirin.

  Dikkat!

• Güvenlik nedeniyle, çocukların robotu sökmelerine izin vermeyin.

Yukarıdaki uyarıya uymazsanız, robotun bozulmasına neden olabilirsiniz.

• Lütfen orijinal batarya ve şarj cihazını kullanın.

Yukarıdaki  uyarıya  uymazsanız,  robotun hasar  görmesine,  elektrik  çarpmasına veya

yangına neden olabilirsiniz.

• Lütfen güç kablosunu ezmeyin ve delmeyin.

Yukarıdaki  uyarıya  uymazsanız,  elektrik  kablosu  hasarına,  elektrik  çarpması  veya

yangına neden olabilirsiniz.

•  Zeminde  mum,  sivrisinek  kovucu  veya  kırılgan  bir  nesne  varsa  lütfen  robotu

kullanmayın.

Yukarıdaki uyarıya uymazsanız, temizleyici hasarı veya yangına neden olabilir.

• Lütfen robotu ve şarj istasyonunu ısıtma ekipmanlarından ve yanıcı malzemelerden

uzak tutun.

Yukarıdaki  uyarıya  uymazsanız,  robotun  deformasyonuna  veya  yangına  neden

olabilirsiniz.

• Lütfen özel bir priz kullandığınızdan emin olun.

Birkaç cihaza bağlı bir soket aşırı ısı üretebilir ve yangına neden olabilir.

• Lütfen fişi bükmeyin ve hasarlı veya gevşek fiş kullanmayın.
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Aksi  takdirde,  elektrik  çarpmasına,  yangına  veya  robotun  zarar  görmesine  neden

olabilir.

• Elektrik fişini çekerken elektrik kablosunu çekmeyin ve elektrik fişine dokunmayın.

Aksi takdirde, elektrik çarpmasına neden olabilir.

•  Lütfen fişe ıslak ellerle dokunmayın.

Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

• Lütfen bu robotu çocuk veya evcil  hayvan oyuncağı olarak kullanmayın ve üzerine

dayanmayın veya oturmayın.

Aksi takdirde, kişisel yaralanmalar veya cihaz hasarına neden olabilir.

•  Lütfen  cihaz  üzerine  yanıcı  maddeler  (benzin,  seyrelticiler,  vb.),  yüzey  temizleyici

madde (deterjan, yağlayıcı vb.) ve içecek püskürtmeyin veya koymayın.

Aksi takdirde, yangına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

•  Vücudunuzun  herhangi  bir  bölümünü  (el,  ayak,  saç  vb.)  fırçaların  içine  veya

tekerleklerin altına koymayın.

Aksi takdirde, kişisel yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

•  Lütfen  robotu,  dolap,  buzdolabı,  çalışma  masası  vb.  gibi  yüksekliğe  sahip  küçük

mobilyaların üzerine koymayın.

Aksi takdirde, kişisel yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

•  Etrafta  yetişkin  yoksa,  çocukların  veya evcil  hayvanların  robota  yaklaşmasına izin

vermeyin.

Aksi takdirde, kişisel yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

  Dikkat!

• Toz haznesini sık sık boşaltın ve temiz tutun.

Toz haznesinde toplanan toz bakteri içerir ve ciltte alerjiye neden olabilir.

• Robotun düşmesine veya ağır darbe almasına izin vermeyin.

Aksi takdirde, robot zarar görür veya bozulur.

• Robot sadece iç mekan kullanımı içindir.

Dış mekanda çalışırken, robot onarılamaz şekilde hasar görebilir.

• Robotu düşük sıcaklıktaki ortamlara uzun süre maruz bırakmayın (-5 C'nin altında).

Aksi takdirde, ürüne zarar verebilir.

• Robotu sıvı, bıçak, raptiye, yakma vb. aletlerle temizlemek için kullanmayın.

• Şarj İstasyonuna ve şarj terminallerine metal nesnelerle temas etmeyin.
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Aksi takdirde, ürünün hasar görmesine neden olabilirler.

• Robotun içine su, deterjan veya herhangi bir sıvı dökmeyin.

Aksi takdirde kısa devreye yol açabilir.

• Toz haznesi dolduğunda robotu kullanmayın. Aksi takdirde, ürüne zarar verebilir.

 Lütfen aşağıdaki ipuçlarına dikkat edin:

• Herhangi bir kırılgan veya robota zarar verebilecek eşyayı temizleyeceğiniz odadan

uzaklaştırın. Örneğin, zeminde pahalı vazo vb.

• Robotu, çocuklar odada yalnız uyurken kullanmayın. Robot çocuğa zarar verebilir.

• Pil gücünü kontrol edin, düşükse, lütfen tekrar şarj edin.

• Toz haznesi doluysa, lütfen boşaltın.

Not: Bu ürünün garajda, alışveriş merkezinde, fabrika veya diğer dış mekanlarda

kullanılmasına izin verilmez.
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6) ÜRÜNE GİRİŞ

Parça Listesi

ANA GÖVDE                                         KULLANIM KLAVUZU

                                      

SANAL DUVAR(X1)             ŞARJ İSTASYONU(X1)                     ADAPTÖR(1)

                                                                         

UZAKTAN KUMANDA(X1)              YAN FIRÇA(X2)                       TEMİZ FIRÇA (X1)

                                                                             

PASPAS (X1)                                   PASPAS TABANI (X1)                             FİLTRE(X1)
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Ana Gövdenin Üstü

 
Ana Gövdenin Tabanı
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7) TEKNİK DETAYLAR

 Toz haznesinin kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilmesi

 Mobilyaların etrafında bile kolay temizlik

 Açma-kapama düğmesi

 Güç ayarı

 Polikarbon dış gövde  

 Yüksek emiş gücü

 Şık tasarım

 Giren havanın çıkışını sağlayan hava çıkış kanalları

 Temizlik esnasında makinenin kolaylıkla hareket etmesini sağlayan tekerler
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ANA GÖVDE
Boyut 330*88mm 
Ağırlık 2. 8kg
Anma Gücü 35W 
Anma Gerilimi 90-120mins
Çalışma Süresi DC14. 8V 
Şarj Gerilimi/ Akım DC24V 1000mA 
Gürültü Seviyesi <45dB 
Toz Haznesi Kapasitesi Yaklaşık 600ml 
Batarya Kapasitesi 2200mAh 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -5 ° C ~ 40 ° C 
Çalışma Nemi Aralığı <85RH

UZAKTAN KUMANDA
Boyut 126 * 35mm
Pil Boyutu 1 adet 2025 düğme pil
Kontrol Mesafesi yaklaşık 7m
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -5 ° C ~ 40 ° C
Çalışma Nemi Aralığı <85RH

ŞARJ İSTASYONU
Boyut 165 * 135 * 103mm
Giriş Voltajı AC 100-240V 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -5 ° C ~ 40 ° C
Çalışma Nemi Aralığı <85RH



8) İŞLEV VE YEDEK PARÇALARA GİRİŞ

Temizleme Modları

1. Otomatik Temizlik Modu

             

2. NoktaTemizlik Modu              

3. Kenar Temizlik Modu

 
4. Zamanlanmış Temizleme Modu

  

5. Zik-Zak Temizleme Modu
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Otomatik temizleme modu, çeşitli temizleme yollarını birleştirir.
Robot, şarj için şarj istasyonuna geri dönene kadar farklı rotalarda 
otomatik olarak temizlik yapar.

Robot, 2 metrekarelik çalışma alanı içinde spiral olarak çalışacak. 
Alandaki çalışmaları bitirdikten sonra programlandığı şekilde durur.

Robot duvar veya mobilya sınırları boyunca çalışacaktır. Bu mod, 
kanepe, yatak, duvar vb. köşelerindeki tozu etkin bir şekilde 
temizleyebilir.

Temizleme zamanını gereksinimlerinize göre önceden 
ayarlayabilirsiniz. Robot planlanan zamanda otomatik olarak 
çalışacaktır.

Robot, manuel süpürme gibi Zik-Zak güzergahı olarak çalışacak ve
temizleme alanı programlandığı bir metrekareye ulaştığında 
duracaktır.



9) EKRAN GÖSTERGESİ

Gösterge ışığı

Nokta temizleme butonu ışığı

Otomatik temizleme butonu ışığı

Otomatik şarj butonu ışığı

Güç ışığı

Zaman/Hata kodu ışığı

Zaman ayar ışığı

Butonların İşlevleri

Nokta temizleme butonu 
ışığı

A. Bu düğmeye bastığınızda, robot 
NoktaTemizlik Moduna girecektir. Çıkmak için 
tekrar basın.
B. Bu ayar modunda, doğru numarayı seçmek 
için sürekli olarak bu düğmeye basın.

Otomatik temizleme 
butonu ışığı

A. Bu düğmeye bastığınızda, robot Otomatik 
Temizlik Moduna girecektir. Çıkmak için tekrar 
basın.
B. Bu ayar modunda, ayarı kaydetmek ve ayar 
modundan çıkmak için bu düğmeye basın.

Otomatik şarj butonu ışığı Bu düğmeye basın, robot etkili alanda otomatik
olarak şarj olmak için şarj istasyonuna geri 
dönecektir.

Zaman/Hata kodu ışığı A. Bu düğmeye bastığınızda, robot geçerli 
zaman ayar moduna girecektir.
B. Geçerli zaman ayarının sayısını artırmak 
için bu düğmeye sürekli basın.

Zaman ayar ışığı A. Bu düğmeye bastığınızda, robot planlanan 
zaman ayar moduna girecektir.
B. Planlanmış zaman ayarının sayısını 
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azaltmak için bu düğmeye sürekli basın.

10) UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

1. Pil değiştirme

Pil tepsisini uzaktan kumandadan çıkarın ve pili üzerine yerleştirin, ardından tepsiyi 
yuvanın içine doğru itin.

2. Uzaktan Kumanda Fonksiyonu
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şarj

Otomatik
temizleme

ileri

Sağa doğru

geri

Zik-zak modu

Açma/Kapama

Nokta
Temizleme

Sola doğru

Kenar Modu



Bu düğmeye bastığınızda, robot hareketsiz duruma girecektir. Bekleme 
durumuna girmek için tekrar basın.
Bu düğmeye bastığınızda, robot otomatik olarak şarj olmak için şarj 
istasyonunu aramaya başlar.
Bu düğmeye bastığınızda, robot nokta temizlik moduna girecektir.
Moddan çıkıp çalışmayı durdurmak için tekrar basın.
Bu düğmeye bastığınızda, robot otomatik temizleme moduna girecektir.
Moddan çıkıp çalışmayı durdurmak için tekrar basın.
Düğmeye bastıktan sonra bırakın, robot herhangi bir engele dokunana 
kadar ilerlemeye devam edecek ve sonra çalışmayı durduracaktır.
Bu düğmeye bastığınızda, siz düğmeyi bırakana kadar robot geriye doğru 
hareketine devam eder.
Bu düğmeyi basılı tuttuğunuzda, robot saat yönünde dönmeye devam 
edecektir.Düğmeyi bıraktığınızda, robot herhangi bir engele dokunana 
kadar düz bir çizgi boyunca ilerlemeye devam eder ve sonra yerinde kalır.
Bu düğmeyi basılı tuttuğunuzda, robot saatin tersi yönde dönmeye devam 
edecektir.Düğmeyi bıraktığınızda, robot herhangi bir engele dokunana 
kadar düz bir çizgi boyunca ilerlemeye devam eder ve sonra yerinde kalır.
Bu düğmeye bastığınızda, robot kenar temizlik moduna girecektir.
Moddan çıkıp çalışmayı durdurmak için tekrar basın.
Bu düğmeye bastığınızda, robot zik-zak temizlik moduna girecektir.
Moddan çıkıp çalışmayı durdurmak için tekrar basın.

11) ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU

1. Adaptörün çıkış terminalini, şarj istasyonunun DC soketine bağlayın.

2. Şarj istasyonunu düz zemine yerleştirin ve duvara yaslayın. Şarj istasyonunun 
3m önü ve 1’er m sağı ve solu boş olmalıdır.
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12) SANAL DUVAR KURULUMU

1. Sanal duvarın pil kapağını açın, pilleri yerleştirin, pil kapağını tekrar takın.

                   

2. Sanal duvarı, ihtiyaç duyduğunuz yere ve resimde gösterildiği gibi duvara dayayın.

13) KULLANIM YÖNTEMİ

Start & Stop Temizleme

A. Temizlemeye Başlayın
1. Güç Düğmesini açın.
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B. Temizlemeyi Durdur
1. Gösterildiği gibi herhangi bir tuşa dokunun, robot hareketsiz duruma geçecek ve 
temizliği durduracaktır.

2. Nokta veya Otomatik temizlik düğmesine dokunun, robot buna göre Nokta veya 
Otomatik temizleme moduna girecektir.
Otomatik şarj düğmesine dokunun, robot otomatik olarak şarj etmek için şarj 
istasyonunu aramaya başlayacaktır.

2. Güç Düğmesini kapatın.
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14) ŞARJ ETME

1. Otomatik Şarj
Batarya zayıfladığında robot, otomatik şarj için şarj istasyonuna geri döner.

Not: Engellerden, düşük güçten veya karmaşık ortamlardan etkilenen robot, şarj olmak 
için şarj istasyonuna geri dönemeyebilir. Bu durumda, lütfen manuel olarak şarj edin.

2. Manuel Şarj

Robot ilk kez kullanılıyorsa veya Şar istasyonu olmadan şarj etmek istiyorsanız, manuel 
olarak şarj edebilirsiniz.

A. Robotu doğrudan şarj istasyonuna koyun, bir bip sesinden sonra, ekrandaki güç 
ışığı alternatif olarak yanıp sönmeye başlar ve bu da robotun şarj olduğunu 
gösterir.

B. Ekrandaki veya uzaktan kumandadaki Şarj düğmesine basın, robot etkili alanda 
otomatik olarak şarj olmak için istasyona geri döner.
C. Robotu doğrudan güç adaptörü ile şarj edin.
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15) GEÇERLİ & PLANLANAN ZAMAN AYARI

1. Geçerli Zaman Ayarı

Ayar moduna girmek için  düğmesine basın. 

Düğmesine bastığınızda, sayı yanıp sönmeye başlar, ardından doğru sayıyı seçmek 

için  düğmesine basın ve ayarlamak için  veya  düğmesine basın.

Zaman ayarı tamamlandığında, kaydetmek ve çıkmak için  düğmesine basın.

2. Planlanmış Zaman Ayarı

Ayar moduna girmek için  düğmesine basın.

 düğmesine bastığınızda, numara yanıp sönmeye başlar, ardından doğru numarayı 

seçmek için  düğmesine basın ve ayarlamak için  veya  düğmesine basın.

Zaman ayarı tamamlandığında, kaydetmek ve çıkmak için  düğmesine basın.
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16) PASPAS KULLANIMI

1. Paspasın ıslanmasını sağlayın.                  2. Paspası plaka üzerine yapıştırın. 

                                                                    

3. Paspas plakasını robotun üzerine yerleştirin. 4.Temizlemek için  veya  tuşuna bas. 

                                              
Not : Lütfen paspası halı üzerinde kullanmayın.             

17) BAKIM

Batarya Değişimi
Batarya nasıl değiştirilir?
1. Pil kutusu kapağındaki vidayı gevşetin ve kapağı çıkarın.
2. Batarya konektörünü PCB terminalinden dışarı çekin ve ardından yeni bataryayı 
bağlayın.
3. Batarya değişimini tamamlayın ve ardından kapağın vidasını sıkın.

     Not: Lütfen değiştirmek için orijinal üreticiden alınan bataryayı kullanın. Aksi 
takdirde, cihazda hasar veya kaza meydana gelebilir.

27



     

             

18) TOZ HAZNESİ TEMIZLIĞI

Toz haznesi doluysa, emiş zayıflar. Temizleme işleminden önce ve sonra toz haznesini 
temizlemeniz gerekir.

Toz haznesini aşağıdaki sırayla temizleyin:

1.Toz haznesi düğmesine basın, toz torbasını açın.

2. Toz haznesini iki parmak ile tutun ve her iki taraftaki toz haznesi düğmelerine basın. 
Daha sonra toz haznesini aynı anda diğer parmaklarınız ile tamamen açın. Toz 
haznesini fırça veya bez ile temizleyin.
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3.  Toz hanesi taban plakasını kapatın.

4. Toz haznesini robota takın.

19) RULO FIRÇA TEMIZLIĞI

Saç ve diğer yabancı maddeler rulo fırçaya ve toz alma fırçasına kolayca yapışabilir.
Fırçalara çok fazla yabancı madde yapışırsa, fırça büyük olasılıkla zarar görecektir. 
Fırçaların haftada bir kez temizlenmesi önerilir.

1.Robotu ters çevirin, düz ve yumuşak bir yere koyun.
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2. Orta süpürme braketi tokalarının her iki tarafını yukarı kaldırın, süpürme braketini 
sökün. Fırçanın sağ tarafını yukarı kaldırın.

3. Fırçalardaki toz ve kılları makas gibi aletlerle temizleyin. Zarar görmesini engellemek 
amacıyla yıkamayın.

4. Rulo fırçayı ve toz fırçasını tekrar takın.
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5. Orta süpürme braketinin flanşını ana çerçevedeki yuvaya doğru tutun.

Lütfen kurulum sırasında aşağıdaki talimatlara dikkat edin:

1. Orta süpürme braketinin flanşının yuvaya yönlendirildiğinden emin olun.
2. Döner fırça yanlarının orta süpürme braketinin altına sıkışmamasına dikkat edin.

20) SENSÖRLER VE MANYETIK ŞARJ FILMLERININ TEMIZLIĞI

Robotu ters çevirin, düz ve yumuşak bir yere koyun. Aşağıdaki talimatlara göre sensör 
ve manyetik filmlerden gelen tozu silmek için yumuşak  ve temiz bir bez veya fırça 
kullanın.
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21) YAN FIRÇA TEMIZLIĞI

Saç ve diğer yabancı maddeler yan fırçalara kolayca yapışabilir.
Çok fazla yabancı madde fırçalara dolanırsa, büyük olasılıkla fırça zarar görecektir.
Bunların haftada bir kez temizlenmesi önerilir.

1.Robotu ters çevirin ve düz ve yumuşak bir yere koyun. Sabitleme vidalarını yan 
fırçalardan sökmek için bir tornavida kullanın.

2. Yan fırçaları çıkarın ve temiz suyla yıkayın.

3. Fırçaları iyi havalandırılan yerlerde kurutun, lütfen doğrudan güneş ışığından kaçının.
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22) PASPAS TEMIZLIĞI

Kullanımdan sonra, paspasın kokmasını önlemek için lütfen zamanında temizleyin.

                         

23) ÜNIVERSAL TEKERLEK TEMIZLİĞİ

Saç ve diğer yabancı maddeler üniversal tekerleğe kolayca yapışabilir. Ayda bir kez 
temizlenmesi önerilir.
Robotu ters çevirin ve saçları ve yabancı maddeleri fırça ile temizlemeden önce düz ve 
yumuşak bir yere koyun.

24) SOL VE SAĞ TEKERLEK TEMIZLIĞI

Saç ve diğer yabancı maddeler sol ve sağ tekerleklere kolayca yapışabilir. Bunların 
ayda bir kez temizlenmesi önerilir.

1.Robotu ters çevirin, düz ve yumuşak bir yere yerleştirin. Orta süpürme braketini 
sökünüz ve rulo fırça ile toz alma fırçasını çıkarınız.
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1. Paspası paspas 
plakasından ayırın. 

2. Suyla dikkatlice 
temizleyin. 

3. Kullanmadan 
önce kurulayın.



2. Yabancı maddeleri silmek için kuru ve temiz bir bez kullanın.

25) SORUN GİDERME

Hata kodu Arıza açıklaması Çözüm

E001
Robot sürekli geriye doğru 
hareket ediyor.

Lütfen çarpma önleme 
sensörünü kuru bir bezle silin.

E002
Rulo fırça veya toz alma 
fırçası sıkışmış.

Lütfen ana fırçayı ve toz 
fırçasını temizleyin.

E003
Batarya voltajı düşük Lütfen robotu manuel olarak 

şarj edin.

E004
Sol veya sağ tekerlek 
sıkışmış.

Lütfen sol ve sağ tekerleği 
temizleyin.

E005

Toz haznesi tıkalı. Lütfen toz haznesini 
temizleyin ve doğru şekilde 
takın.

E006
Sol ve sağ tekerlek 
yerinden çıkmış

Lütfen algılama sensörlerini 
kuru bir bezle silin ve robotu 
düz bir yüzeye yerleştirin
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26) SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORU ÇÖZÜM

Robot başlatılamıyor.
Lütfen robotun açık olduğundan veya pil gücünün 
yeterli olduğundan emin olun.

Düzensiz temizlik rotası izliyor.
Lütfen algılama sensörünü dikkatlice silin ve 
paspasın doğru şekilde takıldığından emin olun 

Emiş zayıf
Lütfen toz haznesini ve hava çıkış penceresini 
temizleyin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

Lütfen pili değiştirin ve uzaktan kumandanın yeterli 
gücü olduğundan emin olun.
 Lütfen uzaktan kumandayı 7 metre mesafede 
çalıştırın ve robotun kızılötesi sinyal alıcısına 
yönlendirin.

Gürültülü çalışıyor.
Lütfen toz haznesinin, fanın ve filtrenin doğru 
takıldığından emin olun ve rulo fırçayı ve toz fırçasını
temizleyin.

Toz alma fırçası sıkışmış.
Lütfen fırçayı temizleyin ve doğru yerleştirildiğinden 
emin olun.

Şarj olmuyor.

Lütfen şarj terminallerini temizleyin ve şarj 
istasyonunun prize doğru şekilde takıldığından emin 
olun.
Lütfen yakındaki engelleri kaldırın.

Robot otomatik olarak 
kapanıyor.

Bu bir hata değildir.
Robot enerji tasarrufu işlevine veya “uyku moduna” 
sahiptir.
Robot açıldıktan sonra 10 dakika boyunca 
kullanılmazsa otomatik olarak kapanacaktır.

 Not: Yukarıdaki önlemleri aldıktan sonra problemler devam ediyorsa, lütfen 
aşağıdaki adımları izleyin:
1. Gücü kapatın ve robotu yeniden başlatın. 
2. Lütfen robotu yetkili teknik servise gönderin veya hemen bizimle iletişime geçin.

 KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

 Robot çalışırken kesinlikle taşımaya ve yerini değiştirmeye çalışmayınız.  Robotla

sulu  veya ıslak  zeminleri  temizlemeyiniz.  Robotu  hassas kullanınız.  Kullanım hatası

sonucu  bozulan  cihazlara  firmanın  garantisi  yoktur.  Robotun  çizilebileceği  ve  hasar

alabileceği zeminlerde robotu kullanmayınız.
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 Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, yetkili teknik servis 

elemanlarının tamir etmesi için servisi arayın:

 Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde, robot yine de normal 

şekilde çalışmıyorsa,
 Robot düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
 Robot belirgin şekilde performans değişimi gösteriyorsa,

 Robotun  çalışması  esnasında  beklenmedik  bir  koku,  ısı  veya  duman

algılanıyorsa,

 Robotun çalışması esnasında normal olmayan gürültü, cızırtı ve bu tarzda

anormal sesler geliyorsa, yetkili teknik servise başvurunuz.

27) UYARILAR

 Yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma ve cilt yanığı riskini azaltmak için:

 Robot bir çocuk tarafından veya bir çocuk yanında kullanılıyorsa yakın gözlem 

gerektirir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından 

yapılmamalıdır.

 Robotu bu kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları için kullanın. Sadece 

üretici/ithalatçı firma tarafından tavsiye edilen aparatları kullanın.

 Elektrik kordonu veya fişi hasar görmüş robotu çalıştırmayın.

 Düzgün çalışmayan, yere düşmüş, hasar görmüş, suya girmiş ve ıslanmış robotu

çalıştırmayın.

 Robotun güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

 Robotu çok fazla hava almayan ya da havasız ortamlarda çok uzun süre 

çalıştırmayın.

 Robotu aşırı çalıştırarak fazla ısınmasına neden olmayın.

 Uygun priz voltajı için, şarj cihazı üzerindeki voltaj tablosuna bakın.
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Tüketicinin Yapabileceği Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

 Robota yalnızca bakım ve temizlik yapınız, robotu onarmaya kalkmayınız!

 Robota bakım ve temizlik yapmadan önce fişini çekerek elektriğini kesiniz. 

 Hasar ve arıza durumunda robota müdahale etmeyiniz, arıza durumunda onarım

için yetkili teknik servise başvurunuz.

 Robota yetkisiz müdahale durumunda robot garanti kapsamı dışına çıkar, dahili

pil elektrik şokuna neden olabilir, robot arızalanabilir.

 Robotun  dış  kısmı  ne  kadar  dayanıklı  olursa  olsun,  robotu  çizme  olasılığı

bulunan temizlik malzemelerini ya da ürünlerini kullanmayınız.

 Robot dikkatli kullanıldığında herhangi bir periyodik bakım gerektirmez.

 Filtreler ve paspaslar sağlık açısından en çok 1 yılda bir değiştirilmelidir. 



Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü;

Bakanlıkça tespit edilen garanti süresi 2 yıl (pil için 6 ay), kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

 Lütfen robot ile işlem yapmadığınız süre zarfında robotu kapalı muhafaza ediniz.

 Robotu  fazla  çalıştırarak  aşırı  ısıtmadığınız  sürece,  enerji  tasarrufu

sağlayabilirsiniz.

37


	1) FİRMA BİLGİLERİ
	2) ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI
	3) ÖNEMLİ GÜVENLİK SEMBOLLERİ
	4) BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
	5) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
	6) ÜRÜNE GİRİŞ
	7) TEKNİK DETAYLAR
	8) İŞLEV VE YEDEK PARÇALARA GİRİŞ
	9) EKRAN GÖSTERGESİ
	10) UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI
	11) ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU
	12) SANAL DUVAR KURULUMU
	13) KULLANIM YÖNTEMİ
	14) ŞARJ ETME
	15) GEÇERLİ & PLANLANAN ZAMAN AYARI
	16) PASPAS KULLANIMI
	17) BAKIM
	18) TOZ HAZNESİ TEMIZLIĞI
	19) RULO FIRÇA TEMIZLIĞI
	20) SENSÖRLER VE MANYETIK ŞARJ FILMLERININ TEMIZLIĞI
	21) YAN FIRÇA TEMIZLIĞI
	22) PASPAS TEMIZLIĞI
	23) ÜNIVERSAL TEKERLEK TEMIZLİĞİ
	24) SOL VE SAĞ TEKERLEK TEMIZLIĞI
	25) SORUN GİDERME
	26) SIKÇA SORULAN SORULAR
	27) UYARILAR

