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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. 

  
Robogil Akıllı Robot Ailesi ilginize teşekkür eder... 

  

Robotunuzu iyi günlerde kullanmanızı dileriz. 

 

 

 

 

 

 

http://www.robogil.com/
http://www.robogil.com/
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Değerli müşterimiz, robotunuzu kullanmadan önce aşağıda belirtilen hususlara riayet ediniz. 

 
1. Satış Sonrası Destek ve Yıllık Periyodik Bakım hizmetlerimizden tam ve zamanında 

yararlanmak için, satın almış olduğunuz robotun ürün etiketinde barkod üzerinde 

bulunan “Seri No (SN)” bilgisini 0554 177 44 81 / 82 numaralı telefonlardan ROBOGİL 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ’ne iletiniz. 

2. Robotunuzun TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU’nu https://www.robogil.com/kullanim-

kilavuzlari adresinden indirerek, kılavuzda belirtilen talimatlara uyunuz! 

3. Robotunuzun kullanımı ile ilgili https://www.robogil.com/videolar_kullanim adresinde 

bulunan KULLANIM VİDEOLARI’nı izlemenizi tavsiye ederiz. 

4. Robotunuz CEP TELEFONU UYGULAMA (APP) özelliğine sahipse, ilgili uygulamayı 

https://www.robogil.com/uygulamalar adresinde bulunan videoları izleyerek cep 

telefonunuza indirebilir ve robotunuzun cep telefonu uygulaması ile kullanımını 

öğrenebilirsiniz.  

5. Robotunuzu kullanmadan önce, ilk şarj için robot kapalı durumda en az 6-7 saat 

şarj ediniz! Şarj işlemini robotu şarj istasyonuna oturtarak veya şarj adaptörü soketini 

robotun soket yuvasına takarak gerçekleştiriniz. Robotunuz tamamen şarj olduktan 

sonra, robotun açma/kapama düğmesini kullanarak robotunuzu açınız! 

6. Robotunuzun şarj istasyonunu; sağında,  solunda ve üstünde en az 50-100’er cm 

boşluk bulunan uygun bir yere yerleştiriniz! Robot istasyona dönerken istasyonun 

yaydığı kızılötesi (infrared) ışık sinyallerini takip ettiği için istasyonun yakınında ışık 

sinyallerini yansıtabilecek kalorifer peteği, metal obje, ayna, lake mobilya, vb. nesnelerin 

bulunmamasına özen gösteriniz. Robot şarj istasyonunu bulmakta zorlanıyorsa, 

istasyonun yerini değiştiriniz! 

7. Robotunuzun etkin kullanımı için yaklaşık 10-15 gün öğrenme süresine ihtiyaç 

duyabilirsiniz. Bu süre içerisinde karşılaşması muhtemel problemler, robotun 

kullanımını öğrenmenizle birlikte aşılacaktır! Robot, bazı alanların temizliğini sonraya 

bırakarak kendi algoritmasına göre temizlik yapmaktadır. Robotun oryantasyonunun 

bozulmaması için temizlik sırasında lütfen robota müdahale etmeyiniz! Robotu çalışması 

sırasında gözlemleyerek, zorlandığı bölgelerde bulunan eşyalarınızı robota engel 

olmayacak şekilde düzenleyiniz. Her temizlik sonrası toz haznesi, filtreler ve sensörler 

dahil robotun genel temizliğini yapmanızı tavsiye ederiz. Robotun kullanımında zorluk 

çekiyorsanız Müşteri Hizmetleri’nden veya arıza durumunda Robogil Teknik Servisi’nden 

yardım isteyebilirsiniz! 

8. KULLANILMIŞ, ZARAR GÖRMÜŞ veya TEKRAR SATIŞA UYGUN OLMAYAN 

ÜRÜNLERİN “İADE/DEĞİŞİM” TALEPLERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR! 

İade/Değişim işlemleri “Robogil Teknik Servis Raporu” doğrultusunda, ürünün satıldığı 

mağaza tarafından gerçekleştirilmektedir. Ürünün https://www.robogil.com/garanti-iade-

iptal-ve-degisim adresinde belirtilen şartları sağladığından emin olunuz! İade/Değişim 

talebinin kabulü halinde; ürünü orjinal kutusu hasarsız ve kutu içerikleri eksiksiz 

olarak kargo kutusu içerisinde iade ediniz! 

9.  ROBOGİL MÜŞTERİ HİZMETLERİ’ne 0554 177 44 81 / 82, ROBOGİL TEKNİK 

SERVİSİ’ne 0554 177 44 83 / 85 numaralı telefonlardan veya info@robogil.com eposta 

adresinden pazar günleri hariç hergün 09:00-18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. 

 
Robogil, robotunuzu iyi günlerde kullanmanızı diler... 

https://www.robogil.com/kullanim-kilavuzlari
https://www.robogil.com/kullanim-kilavuzlari
https://www.robogil.com/videolar_kullanim
https://www.robogil.com/uygulamalar
https://www.robogil.com/garanti-iade-iptal-ve-degisim
https://www.robogil.com/garanti-iade-iptal-ve-degisim
mailto:info@robogil.com
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1) FİRMA BİLGİLERİ 

  

İthalaçı Firma :  

Robogil Dayanıklı Tüketim Malları Güvenlik Sistemleri Hediyelik Eşya Tekstil Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi  
 
 
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 0554 177 44 81 / 82 (2 Hat)  
 
Telefon : 0286 217 44 84  
Faks:   0286 217 44 85  
E-posta:  info@robogil.com 
Web:   www.robogil.com 
 
Adres:  İsmetpaşa Mah. Küçük Sanayi 27. Sok. No 1-8 PK 17010  

Merkez ÇANAKKALE  
 
YETKİLİ TEKNİK SERVİS: 0554 177 44 83 / 85 (2 Hat) 
 
Adres:  İsmetpaşa Mah. Küçük Sanayi 27. Sok. No 1-9 PK 17010  

Merkez ÇANAKKALE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://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 

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

verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı 

olarak saklayın. Ürünü 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: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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1) ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI 

 
1.2 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 
 

 
 
 
 
 
1.3 Ambalaj bilgisi  
 

 
 
 
1.4 Piller 
 

 
 

 

 

 

 

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. 
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2) ÖNEMLİ GÜVENLİK SEMBOLLERİ 

 
Kullanıcı kılavuzunda kullanılan tüm simgelerin ve işaretlerin açıklaması 
 

   
 

   
 

    
 

 

   

   

  

    

   
 

 

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 
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3) BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 Ürünü kullanmadan önce, lütfen kılavuzu dikkatle okuyunuz. 

 Kılavuzu saklayın. 

 Bu ürünün 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 ürünü çatlama izleri bulunan kırılabilecek camın üzerinde kullanmayınız.  

 Bu ürünü yüzeyi pütürlü veya düz olmayan yüzeylerde kullanmayın. 

 Ürünün üzerine basmayın ve oturmayın 

 Ürünü açık alanda kullanmayın, yağmur gibi meteorolojik olaylardan koruyun. 

 Bu ürünü 5mm’den küçük çerçeveli camda kullanmayın. 

 Islak veya yağlı yüzeyde ürünün kaymamasına dikkat edin. 

 Kullanımdan sonra, robotu deterjanla ve temizleme beziyle temizleyerek 

kurulayınız. 

 Filtreleri 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. 

 Ürünü 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. 

 Ürün ciddi bir hasar aldıysa, ürünün bataryası patlayabilir. 

 Emniyet vantuzu ve halatını sabitlemeden bu ürünü kesinlikle kullanmayın. 
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a. Bu ürün öncelikle aşağıdaki koşulların farkında olunarak kullanılmalıdır: 

 Ürünleri dışarıda 0-40 derece arasında, yoğun rüzgar, yağmur veya kuru 

havalarda kullanılmamalıdır. Ürünü kullanırken emniyet vantuzu ve emniyet 

halatı düzgün bir şekilde bağlı olmalıdır. 

 Ürün çalışırken daima gücü bağlı tutun, elektiriği aniden kesmeniz cihaza 

zarar verebilir. Ürünlerimiz güvenli batarya sistemine sahiptir, ani güç 

kesiliminde yedek batarya devreye girerek cihaza verilebilecek zararın 

minimuma indirilmesini sağlar. 

 Ürünü 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 cihazdan 

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 elektirik 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.  
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 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. 

 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 robotu prizden çekip yetkili servise başvurunuz. Bu 

durum cihazın bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu gösterir. 

 
 Güç kablosu yıprandığında veya hasar gördüğünde, 

 
 Robottan duman çıktığında veya koku duyulduğunda, 

 
 Robot belirgin bir performans değişimi gösterdiğinde.  

 

ÖNEMLİ NOT : Güç kablosu, gücü kesmek için en temel aygıttır. Elektiriği kesmek 

için güç kablosunu elektirik prizinden ayırınız.  

 

 

Dikkat: Cam temizleme robotunuzu maksimum 2 saat 
kullandıktan sonra en az 1 saat dinlendirmenizi tavsiye 
ederiz. 
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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. 

 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. 

 

 Üründe herhangi bir mekanik veya elektriksel değişiklik yapmayınız.  

 Lütfen prizinizin veya elektrik kablolarınızın ürünün toplam elektrik ve güç değerlerini 

taşıyabileceğinden emin olunuz.  

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

elektirik kablolarını bağlamayın ve robotu çalıştırmayın. 

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

gerçekleştirilmelidir. 

 Fişe ve prize her zaman erişilebilmelidir, acil durumlarda elektiriği kesmek için fişi 

prizden çekıniz veya mekanın sigortalarını kapatınız. 

 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. 
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Aşağıdaki cisim, madde veya pislikleri temizlemek içim robotu 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. 

 Robotun hava girişine tıkanmasına neden olan her hangi bir cisim girdiğinde, robotu 

hemen kapatın. 
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4) ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI ÖZELLİKLER 

 
Paketin İçeriği 

 

 
              Robot                    Adaptör bileşenleri            Ürün Kılavuzu 
 
 

 
     Emniyet tertibatı                  Kumanda                    Temizleme bezi              
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5) TEKNİK DETAYLAR 

 

ROBOT 

Çalışma Gerilimi (V) 24 V (DC) 

Gücü 80 W (DC) 

KUMANDA 

Giriş Gerilimi (V) 3 V (DC) 

BATARYA 

Giriş Değerleri 110-240 V (AC) 

Çalışma Frekansı 50/60 Hz 

Çıkış Değerleri 24 V (DC) – 3,75 A 

Batarya Tipi WT-2403750 

 

 Güç: 80 W  

 Emiş gücü:2800 Pa 

 Uzatma kablosu  

 Gürültü seviyesi: 55 dB 

 Açma-kapama düğmesi 

 Güç ayarı 

 Polikarbon dış gövde   

 Yüksek emiş gücü 

 Şık tasarım 

 Temizliği kolaylaştıran aparatlar 

 Hava çıkış kanalları 

 Taşıma kolu 

 Kolay hareket sağlayan tekerler 

 Brüt ağırlık: 3.3 kg 
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6) PARÇA İSİMLERİ 

 
 
 

1. Durdurma/Başlatma butonu 

2. Taşıma kolu 

3. Güç düğmesi 

4. Durum göstergesi 

5. Batarya göstergesi 

6. Adaptör girişi 

7. Hava çıkışı 

8. Yan tekerlek 

9. Silme şasisi 

10. Boşluk sensörü 

11. Yürüme Bandı 

12. Emiş sensörü 

13. Hava girişi 

14. Yan paspas 

15. Orta paspas 
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7) KULLANIM ÖNCESİ ÖNLEMLER 

Bu robotu 5mm’den küçük çerçeveli camda kullanmayın.                       

 

Bu robotu çerçeveli veya çerçevesiz 60*60 cm’den büyük camlarda kullanın. 

 

Camın yüzeyinde robotun tutunmasını engelleyen yoğun toz varsa silin. 

 

Bu robot ters konumdayken (baş aşağı) kullanılamaz. 
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Temizlik öncesinde paspasları takın 

 
Robotun silme şasisinin sağ ve sol tarafına yan paspasları yerleştirin. Kare şeklindeki 
orta paspası silme şasisinin ortasına yerleştirin. Kullanmadan önce hafifçe 
nemlendirmek için paspaslara ve cama az miktarda su püskürtün. 
 
Adaptörü bağlayın 

 

Güç kablosunu adaptörün güç girişine takın. 
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Emniyet vantuzu ve emniyet halatını robota bağlayın 

Robotu kullanmadan önce emniyet vantuzunu camın uygun bir yerine sabitleyerek 
emniyet halatını robotun taşıma koluna bağlayın.  
 
Elektiriğinin kesilmesi durumunda, robot temizlik işlemini durdurur ve dahili pili 
vasıtasıyla bulunduğu pozisyonu yaklaşık 30 dakika muhafaza ederek alarm sesi ile sizi 
uyarır. 
 
Bu durumda derhal robotu emniyete alarak, elektirik kaynağını ve bağlantılarını kontrol 
ediniz.  
 
Belirtilen süre içerisinde robota müdahale edilmezse, robotun dahili pil enerjisi 
tükenerek bulunduğu pozisyonda tutunamayacak ve düşecektir. 
 
Emniyet vantuzu ve emniyet halatı robota düzgün şekilde irtibatlandırılmış durumda ise, 
düşme halinde robotun hasar alması ve çevresine hasar vermesini önlenecektir. 
 
Lütfen her kullanımdan önce robotu vantuzu ve halatı ile emniyete almayı 
unutmayınız! 

 
 

      
 

                   Robot             Emniyet Halatı                  Emniyet Vantuzu 
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8) ROBOTUN ÇALIŞTIRILMASI 

Güç kablosunu prize takın ve emniyet vantuzu ile halatının robota bağlandığından emin 

olun. 

    UYARI: Robot çalışırken güç düğmesini kapatmadan fişini çekmeyin, aksi 
takdirde robota hasar verebilirsiniz. 
 

 
 
Güç düğmesini açın 

 

   Robot açıkken, fanların emebileceği küçük objeleri veya saçlarınızı fanlara 
yaklaştırmayın. Fanların tıkanması robota zarar verebilir. 

 
Güvenli yerleştirme 

   Robotun normal çalışma konumunda olmasına dikkat edin. Robotu temizlenecek 

cam yüzeye yerleştirin ve yüzeye tamamen yapıştığından emin olun. Robotun yüzeye 

yapıştığına emin olduktan sonra, taşıma kolunu dikkatlice bırakın.
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9) ÇALIŞMAYI BAŞLATMA 

 

Otomatik Mod: 
Çalışmayı başlatmak için iki yol vardır: 

Robotun üzerindeki  başlatma tuşuna ya da uzaktan kumanda üzerindeki otomatik 
mod başlatma tuşuna basın. 

 
N Modu: 

Kumanda üzerindeki N tuşu, resimdeki gibi camın yüzeyinde N şeklinde temizleme 
yapması için kullanılır. 
 

 
 
Z Modu: Kumanda üzerindeki Z tuşu, resimdeki gibi camın yüzeyinde Z şeklinde 
temizleme yapması için kullanılır. 
 

 
 
Manuel Modu: 
Uzaktan kumanda üzerindeki yönlendirme tuşlarıyla robotu yönlendirebilirsiniz. 
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10) ROBOTUN DURDURULMASI 

Ürünün çalıştığı sırada kumanda üzerindeki  tuşuna basarak cihazı durdurabilirsiniz. 
Tekrar çalıştırmak için tekrar durdurma tuşuna basarak işlemi devam ettirebilirsiniz. 
 

 
 
Duraklama durumunda, ürünün yönü uzaktan kumandadaki yön tuşu ile değiştirilebilir. 
(Robot bundan önceki rotayı artık hafızasında tutmaz) 
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11)  ÇALIŞMAYI SONLANDIRMA 

 

Cam temizliğini bitirdiğinizde, ürün başlangıç pozisyonuna döner, bip sesi duyulur. 
 
1.Ürünü kaldırma 
Ürün taşıma kolunu tutun, yaklaşık 5 saniye durdurma düğmesine basın. Fan çalışmayı 
durdurur. Ardından robotu pencereden ayırın. Kuru bir bez kullanarak, cam üzerinde 
kalabilecek robotun izini yavaşça silin. 
 

 
 
2. Kapatma 
 

 tuşuna basarak ürünü kapatabilirsiniz. 
 

 
 
3.Gücü kesme 

Güvenlik klipsini çıkarın ve güç kaynağını kesin. 
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12)  YÜRÜME BANDININ TEMİZLİĞİ 

 Yürüyüş bandını ve silme şasisini temizlerken, gücü kesin ve cihazı kapatın. 
 

 
 
1. Parçalı Paspaslar 
 
Parçalı paspasları çıkarın, 20 derece suda yaklaşık 2 dakika bekletin, sonra yumuşak 
bir fırça ile temizleyin. 
Kullanmadan önce paspasları ovalamayın ya da sıkmayın, doğal olarak kurutun. 
 

 
 
2. Robotun silme şasisi 
 
Fan: Ürün emişine zarar vermeyecek şekilde kuru bir bezle temizleyin. 
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13)  BAKIM 

Yürüme bandı:  

Ürünün emişine zarar vermeyecek şekilde kuru bir bezle temizleyin. 
 

 
 
Boşluk sensörü: 
Hassasiyetini korumak için sensörü kuru bir bezle temizleyin. 
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14)  DURUM GÖSTERGESİ 

 
1.Robotun mevcut çalışma durumunu gösteren ışıklar; “sarı/yeşil”, “mavi” ve “kırmızı” 
ışıklardır. 
                                                                 
Sarı ışık: Şarj oluyor 
Yeşil ışık: Şarj işlemi tamamlandı 
Mavi ışık: Robot kullanıma hazır 
Kırmızı ışık: Robot arızalı 

 
 
2. Robotun mevcut gücünün göstergesi (sıralı mavi ışıklar). 
 
1 mavi ışık: Akü elektriği % 25'den küçük veya ona eşittir 
2 mavi ışık: Akü elektriği % 50'den küçük veya ona eşittir 
3 mavi ışık: Akü elektriği % 75'den küçük veya ona eşittir 
4 mavi ışık: Akü elektriği % 100'den küçük veya ona eşittir 
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15)  TEMİZLİK PATERNİ 

 
“N” tuşu: N yönüne göre robot soldan sağa doğru siler. Otomatik silme 
tamamlandığında başlangıç pozisyonuna geri döner. 
 
“Z” tuşu: Z rota doğrultusunda robot yukarıdan aşağıya doğru siler. Otomatik silme 

tamamlandığında başlangıç pozisyonuna geri döner. 
 
Yukarı ve aşağı tuşları ileri / geri gidilir. 
 
Robot yönünü ayarlamak için sağ ve sol tuşlar kullanılır. 
 
 

16)  ARIZA AÇIKLAMALARI 

 
Sorun Giderme: 
 

NO GÖRÜNÜM ÇÖZÜM 

1 Robotun yüzeyde kayması Paspas çok ıslatılmış veya yüzeye fazla su 
püskürtülmüştür. 
Kuru paspaslar ile ıslak paspasları değiştirin 
veya yüzeydeki fazla sıvıyı silin. 

2 Yeşil veya sarı ışık yanmıyor Lütfen satıcıya veya yetkili teknik servise 
başvurun. 

3 Yeşil ışık yanıyor, ancak pil 
göstergesi dolu değil 

Lityum İyon pilin kullanım ömrü dolmuş, pili 
değiştirin. 

4 Kırmızı ışık yaklaşık 5 saniye 
sonra sönüyor 

Yetersiz hava basıncı. Lütfen paspasların 
robota takılı durumda olduğunu kontrol edin. 

5 Yüzeyin bir kısmına yağ 
bulaşmış. 

Boşluk sensörünü ve yürüme bandını kontrol 
edin. Yağ bulaşmışsa, lütfen nemli bir bezle 
silerek temizleyin. 

6 Robotun hareketi düzgün 
değil, salınımlı çalışıyor. 

Robotu yeniden kalibre edin. 

7 Robot camda ilerlemiyor, 
yürüme bandı boşa dönüyor. 

Yürüme bandının üzerindeki tozu ve kiri nemli 
bir bezle temizleyin. 

8 Adaptör takıldıktan sonra, 
robot aktive olmuyor ve fan 
çalışmıyor. 

Robotu güç kaynağına takarak pilini şarj edin, 
3 saat içinde lityum iyon pil tam olarak şarj 
olacaktır. Robot yine çalışmazsa lityum iyon 
pilin kullanım ömrü dolmuş veya pil hasar 
almıştır, pili değiştirin. 
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Cihaz Kalibrasyonu: 
 
Ürün fabrikada kalibre edilmiştir ve kullanıcının günlük normal kullanım sırasında kalibre 
etmesi gerekmez. 
 
Robotta ciddi bir hasar varsa veya robotu uzun süredir kullanmıyorsanız, kalibre 
etmeniz gerekebilir. 
 
Kalibrasyon adımları aşağıdaki gibidir; 
 
1. Robotu güç kaynağına bağladıktan sonra, güç düğmesini açın ve şarj göstergesinin 
yandığını görün, 
2. Robotu camın yüzeyine tutturun, 
3. Uzaktan kumandanın kalibrasyon düğmesine robot bir uyarı sesi verene kadar basın, 
4. N düğmesine robot “di di” şeklinde bir uyarı sesi verene kadar basın, 
5. Robotu 90 derece sola çevirerek tutun ve Z düğmesine “di di” şeklinde bir uyarı sesi 
verene kadar basın, kalibrasyon işlemi tamamlanacaktır. Gerektiğinde işlemi tekrar 
ediniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

17)  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. 

 

   Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, yetkili teknik 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. 
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18)  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. 

 Elektirik 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. 

 

   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 elektiriğini 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 elektirik 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. 

 Paspaslar sağlık açısından en çok 1 yılda bir değiştirilmelidir.  
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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. 
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