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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.

 Uygulama Desteği indirme işlemi için, www.robogil.com sitesi uygulama desteği 
menüsünü ziyaret ediniz.
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a. Bu ürün öncelikle aşağıdaki koşulların farkında olunarak kullanılmalıdır:

 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. 
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 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 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.
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 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

 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 içim 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.

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

hemen kapatın.
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5) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyunuz!

1.Yetkili teknik servisler haricinde, hiç kimse sökemez veya tamir edemez.
Tamirinin mümkün olmadığı durumda robotu değiştirin, aksi takdirde yangına, elektrik 
çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
2. Diğer şarj cihazlarını kullanmayın ve sadece robotla birlikte verilen şarj cihazını 
kullanın, aksi takdirde, yüksek voltaj sebebiyle ürünün zarar görmesine veya elektrik 
çarpmasına sebep olabilir.
3.Eliniz ıslakken, yüksek voltajlı güç kaynağı kablosuna dokunmayınız, aksi takdirde 
cihaz, elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. Güç kaynağı kablosunu çok fazla bükmeyiniz veya ağır şeyi güç kaynağı kablosuna 
koymayınız, aksi takdirde kablonun hasar görmesine, yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
5. Isı kaynaklarına veya yanıcı maddelere (benzin gibi) yaklaştırmayınız ve robotu 
temizlemek için benzin kullanmayınız.

Kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyunuz!

1.Uzun süre nakliye veya depolama halinde, robotun kapatılması gerekir, aksi takdirde 
aküsü tahrip olabilir.
2. Şarj cihazının güç kablosu sıkıca sabitlenmelidir, aksi takdirde elektrik çarpması, kısa 
devre, duman veya yangına neden olabilir.
3. Lütfen şarj cihazının ve prizin sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin, aksi takdirde 
robotun şarj olmamasına ve yangına neden olabilir.
4. Bataryanın ömrünü uzatmak için, ilk kullanım ya da uzun süreli boşta çalışma 
durumunda, en az 12 saat şarj etmeniz ve daha sonra kullanmanız gerekir, en iyi 
performans için genel olarak, bataryanın 2-3 kez tamamen boşalması gerekir.
5. Robot uzun süre boşta kalırsa, lütfen pili tamamen şarj edin, ardından pili serin bir 
yere koyun ve robotun kuru kalmasını sağlayın.
6. Kullanımdan önce robota zarar verebilecek eşyaları ortadan kaldırın, aksi takdirde bu 
eşyalar robota zarar verebilir veya kullanımını etkiler.
7. Robota basmayın ya da oturmayın, aksi takdirde robota ya da kendinize zarar 
verirsiniz.
8. Robotun su vb. sıvıları emmesine izin vermeyin, aksi takdirde robota zarar 
verebilirsiniz.
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Uyarı: Güvenlik talimatlarını ihlal ederseniz,
insan vücudunda ciddi yaralanmalar veya ürün hasarı 
meydana gelebilir.

Dikkat: Güvenlik talimatlarını ihlal ederseniz, ürünün hasar
görmesi veya insan vücudunda ağır yaralanmalara neden 
olabilir.



6) TANITIM

Ekran Arabiriminin İşlev Bilgisi:

5/6 saat tam şarj olduğundan emin olun (en iyi performansa ulaşmak için pil yaklaşık 2 
veya 3 kez şarj edilmeli ve deşarj edilmelidir). 
Güç düğmesini açın.
Uyarı zili bir kez çalacak ve ekran aşağıdaki gibi görünecektir ：

  tarihe göre otomatik olarak haftalık geçerli tarihi gösterir ：

 Arıza durumunda “ ”, hata kodunu E001 - 033 arasında gösterir.

  Bataryayı görüntüler, üç çizgi tam güç, daha az çizgi daha düşük güç 
anlamına gelir.

  Temizleyicinin şarj olduğu, simge titriyorsa pilin yeterli olmadığını veya ekler 
titriyorsa tam olduğu gösterir.
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LCD 
Göstergesi

Gün ayarını gösterir.

Tekerleğin yönü ve hızını gösterir.

Sessiz temizlik modunu gösterir

Otomatik temizleme modunu gösterir.

Nokta temizlik modunu  gösterir.

Mevcut haftayı gösterir.

Hata bakımını gösterir.

Şarjı/gücü gösterir.

Zamanı/hata kodunu gösterir.

Dokunmatik

Sessiz temizlik butonu

Otomatik temizlik butonu

Nokta temizleme butonu



  zamanlama temizleme programını, günün geçerli saatini ve arıza kodunu 
gösterir.

  çalışma hızını gösterir. Hız 1'de hızlı ve hız 2'de yavaş demektir

  Temizleyicinin sessiz temizleme modunda temizlik yaptığını gösterir ：

  Temizleyici otomatik temizleme modunda temizlik yapıyor

  Temizleyicinin nokta temizlik modunda temizlik yaptığını gösterir

Aşağıdaki ekran işlevleri yalnızca uzaktan kumandadan seçilip ayarlanabilir.

  temizlik için seçilen günleri gösterir.

  robotun hız ayarını gösterir.

  zamanı ve zamanlanmış temizleme ayarını gösterir

  hangi haftada olunduğunu gösterir

7) BAŞLANGIÇ

1.Uygulanabilirlik: Robot ev, ofis ve otel odaları gibi alanlarda kullanılmalıdır. 
Kısa saçaklı halı, parke, mermer ve seramik karo vs. gibi alanlarda da 
kullanabilir.

2.Fonksiyon Tanıtımı: Robot Süpürge ve Paspasla yeni çağa ayak uydurun! 
Akıllı programıyla; otomatik vakum temizleme, paspas, mikroplardan ayırma, 
zamanlı temizleme, kablosuz uzaktan kumanda, hız seçimiyle her türlü kolaylığı 
size sunar.

3.Ürünün Aksesuarları:

                                      
    Robot Süpürge ve Paspas                           Şarj İstasyonu

                                                            
    Sanal duvar                                                   Uzaktan kumanda
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          AC/DC Adaptörü                                                    Batarya paketi

                                                               
  Su haznesi                                                           Mikrofiber paspas(2 adet)

                                                           
Filtre (2 adet)                                                                Toz fırçası

                                                                    
 Yan fırça                                                                       Kılavuz

8) SANAL DUVAR

Sanal Duvarın İşlev Tanıtımı:

Robotun bir aksesuarı olan sanal duvar, robotun istenmeyen alanlara girmesini 
engellemek için özel kızılötesi sinyal gönderir.

Sanal Duvar Ekranı ve Kontrol Paneli:
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1

Geçiş anahtarı Kaydırarak seçimi değiştirebilirsiniz: Kapalı, Düşük, Orta ve 
yüksek.

Kapalı Sanal duvar kapalı.

Düşük
3m mesafe için seçilir.

Orta 5m mesafe için seçilir.

Yüksek 7m mesafe için seçilir.

2 Kızılötesi duvar 
verici sinyal kafası

Sanal duvarın kızılötesi sinyali

3 Yakın kızılötesi 
verici kafa

Sinyal, Robotun 50-100 cm'lik sanal duvar kapsamı dışında 
çalışmasını sağlar.

4 Güç LED’i Pil seviyesini gösterir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler!

1.Pilleri koymadan önce batarya kapağını açın ve yuvaya düzgünce yerleştirin.

2.Batarya ömrü seçilen iletim mesafesi ve çalışma süresine göre değişiklik gösterebilir. 
Aynı şekilde cihazla işiniz bittiğinde düğmeyi kapatmayı unutmayın.

Sanal Duvarın Kurulumu

1. Sanal duvarı merdivenin başlarına ya da robotun temizlik yapılan odadan 
çıkılması istenmiyorsa kapı eşiğine konulabilir.

2. Sanal duvarı robotun istemediğiniz  kısımlara geçmemesi için engel olarak 
kullanabilirsiniz.

3. Sanal duvar robotun çalıştığı zeminle aynı yükseklikte bulunmalıdır.
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9) OTOMATİK ŞARJ İSTASYONU

Şarj istasyonunun işlevsel kullanımı:

Güç göstergesi Şarj istasyonuna adaptörü takın, eğer elektrik geliyorsa 
güç göstergesinin ışığı yanar.

Şarj göstergesi Şarj istasyonuna robot bağlandığında gösterge yanıp 
söner.

Sinyal iletimi Sinyal iletim penceresi , şarj olmak için şarj istasyonuna  
geri dönmek isteyen robotu yönlendiren tek yoldur. Bu 
nedenle, iletim sinyali sürekli olarak temiz tutulmalı, 
sinyal etkisini bozmamak için üstünü kapatılmamalıdır.

Pozitif ve negatif şarj
elektrotları

Robotu şarj olabilmesi için İki elektrot robot üstündeki 
kontak elektrotları ile temas etmelidir.

Güç adaptörü girişi Şarj İstasyonu duvarın kenarına yakın olmalıdır. Aynı 
zamanda, güç adaptörü şarj istasyonundan yüksekte 
olması gerekir, aksi taktirde robot şarj istasyonuna 
girerken kabloya dolanabilir. 
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Kızılötesi sinyal iletim
penceresi

Güç adaptörü şarj
soketi

Şarj elektroru

Şarj göstergesi

Güç göstergesi

Kızılötesi sinyal iletim
penceresi

Şarj elektrotu



10) GİRİŞ

Dokunmatik Tuşların Çalışma
Fonksiyonu

İşlev Açıklaması

Otomatik Temizleme Tuşu a. Temizliğe başlamadan robotun çalışmasına 
engel olabilecek odadaki eşyaları kaldırın ve 
ardından Otomatik Temizleme Tuşuna basın.

b. Temizleme sırasında hızlı veya yavaş çalışmayı 
seçebilirsiniz.

c. Robot düşük pil durumunda çalışmayı durdurur, 
ve şarj istasyonuna otomatik olarak şarj olmak için 
gidecektir.

d. Temizlik sırasında herhangi bir tuşa basarsanız, 
robot temizliği durduracaktır.

Nokta Temizlik Tuşu a. Nokta Temizlik tuşuna basın, yaklaşık 1 m2 alanı 
spiral modla temizleyecektir.

b. Hızlı temizleme süresini yaklaşık 2 dakika ve 
düşük temizleme süresini yaklaşık 4 dakika seçin 
ve temizleme işleminden sonra cihaz otomatik 
olarak duracaktır.

c. Temizleme sırasında herhangi bir tuşa 
basarsanız, robot temizliği durduracaktır.
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Bazı maddeler plastik yüzeye zarar verebilir, bu yüzden lütfen 
bu durumu dikkate aldıktan sonra kullanın.

Kullanırken parmağınızla hafifçe dokunun. Ayrıca, su veya 
yağ lekelerini gidermek için hafif nemli bezle temizleyin, aksi 
takdirde dokunmatik panel arızalanabilir.



● Ana gövdenin üstü

t

● Ana gövdenin altı
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Kızılötesi alıcı

Ön tampon

Sensör camı

Gösterge

Dokunmatik anahtar

Güç düğmesi DC

Toz haznesi düğmesi

Toz haznesi

Ön tekerlek

Otomatik şarj elektrotu



11)  KUMANDA
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Sol taraf yan  fırça

Paspas 

Toz haznesi

Rulo fırçalar

Sol tekerlek

Boşluk sensörü

Batarya kapağı

Batarya kapağı

Boşluk sensörü

Otomatik şarj elektrotu

Sağ taraf yan 

Boşluk sensörü

Sağ tekerlek

Kapatma

Sol Tuş

Onaylama Tuşu

Otomatik Tem/Cuma

Nokta Tem. / Cumartesi

Yeniden Şarj/Pazar

Pazartesi / Hız

İleri / Salı

Sağ Tuş

Geri/Çarşamba

Saat/Perşembe

Zaman Ayarlama

D Clean /Tam otomatik temizlik



Akıllı robot süpürge fabrikada uzaktan kumanda ile birlikte tasarlanmıştır, eğer 
uzaktan kumanda kullanılamıyorsa kontrol etmek için lütfen aşağıdaki yöntemi 
uygulayın:

1. Robotu kapatın.
2. Uzaktan kumandayı "OK" düğmesini basılı tutup bırakmayın, uzaktan kumanda ışığı 
yanıp söner.
3. Açma / kapama düğmesini açın.
4. İki zil sesi duyulacak, eşleştirme başarılı kodu göründüğünde, uzaktan kumandadaki 
"OK" düğmesini bırakın.

Not: Eğer iki zil sesini duyamıyorsanız eşleşme olmamıştır, lütfen yukarıdaki işlemi 
tekrarlayın.

1.Başlatma

Robotun sağ tarafındaki güç anahtarını açın. Robotun ekranı açıldığında, güç açık ve 
robot bekleme durumundadır.

2. Temizlik modu seçme

Başladıktan sonra, temizlik modunu seçin, Robot çalışmaya başlar. Temizlik modu 
seçme işlemi aşağıdaki gibidir:

(1) Nokta temizlik modu: Başlatmadan sonra, ana ekranın monitör ekranındaki "  " 
tuşuna basın,  nokta temizleme modunu aktif hale getirin, robot yaklaşık 3 dakika 
boyunca 1 m2 aralığında temizlik yapacak ve sonra otomatik olarak duracaktır.
Bu modda temizlik, özellikle küçük ölçekli temizlik için kullanılır.

(2) Otomatik temizleme modu: Otomatik temizleme modunu açmak için başlangıçtan 

sonra, robotun ekranındaki "  " düğmesine basın veya uzaktan kumandadaki "auto" 
düğmesine basın, robot şarjı tükenene kadar çalışacaktır.Bu temizlik modu, geniş alan 
temizliğine yöneliktir.

(3) Temizleme modu düğmesi: Robot nokta temizlik modunda ise ve otomatik temizlik 
moduna geçmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki "auto" düğmesine veya robotun 

ekranındaki " " tuşuna iki kez basın, robot nokta temizlik modundan otomatik moda 
geçer. Eğer robot otomatik temizlik modunda çalışıyorsa, ancak nokta temizlik moduna 

geçmek istiyorsanız, ana ekranda " " tuşuna iki kez tıklandığınızda, otomatik temizlik 
modundan, nokta temizlik moduna geçer.
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(4) Temizlik saatini belirleyin: Robotun çalışacağı gün ve saati ayarlayın.

İlk adım bir haftayı ayarlamaktır:

Robotun açın, uzaktan kumandadaki "zaman ayarlama" tuşuna basın ve ardından 
uzaktan kumandadaki "Monday / Velocity" düğmesine basın, "  " ikonu ve “1 
" sayısı yanıp sönmeye başlar. Seçmek için "OK" düğmesini tıklayın, ardından "1" sayısı
artık yanıp sönmeyecektir, pazartesi günü zamanlandı, robot otomatik olarak pazartesi 
günü çalışmaya başlar.

Ayarları iptal etmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki "zaman ayarlama" tuşuna 
tıklayın ve rezervasyon simgesinin " "  ve "1" sayısının ekranda yanıp 
sönmeye başladığını görün, uzaktan kumandadaki " ： düğmesini tıklayın "

" simgesi karardığında " 1 "ikonunda olan numarayı tuşlayın, daha sonra" 
OK "tuşuna basın, pazartesi günü için ayarlanmış temizlik zamanlaması iptal edilmiş 
olur.

      Geçerli haftayı ayarla               Geçerli saati ayarla                       Tamamlandı

Not: Haftanın her günü için yukarıdaki yöntem ile zamanlama ya da iptal işlemi 
yapabilirsiniz.

İkinci adım, zaman ayarıdır. Robotun açık olduğundan emin olun, uzaktan kumandadaki
" zaman ayarlama" tuşuna basın, ekrandaki hafta göstergesi yanıp sönmeye başlar. 
Uzaktan kumandadaki sağ tuşuna "  " basın, robot ekranında saat sayısı yanıp 
sönecektir. Son zamanlama saat 13 se ve siz saat 10 da çalışmasını istiyorsanız ’’
’’tuşuna  üç kez basarak, 13’ü   10 olarak ayarlayın.

Ardından uzaktan kumandanın sağ tuşuna "  " basın, robotun dakika ekran LED ışığı 
yanmaya başlar. Eğer son dakika ayarı 30 ise ve siz robotun 10:10 da çalışmasını 
istiyorsanız uzaktan kumandadaki aşağı tuşuna "  " 20 kez basın, değeri 30'dan 10'a 
getirin.

  Son olarak "OK" düğmesine tıklandığında, saat ayarlanır, makine otomatik olarak saat 
10: 10'da çalışmaya başlayacağını belirtir.

İpucu: Zamanlama sürecinde, zamanlama hatası durumunda veya zamanlama işlemini 
durdurmak istiyorsanız, zamanlama verilerini ilk durumuna geri getirmek için "  " 
tuşuna 5 saniyeden uzun basmalısınız. Böylece tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri 
döner.
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Yön ayarı

Kullanıcı robotun yönünü ayarlamak için uzaktan kumandadaki dört ok ” ” 
tuşuna tıklayabilir. 

(1) Sola " " basın, dönme işleminden sonra robot sola yaklaşık 22,5 derece dönerek 
otomatik temizlik modunda çalışmaya devam eder. Sol tuşa "  " dört kez art arda 
basılırsa, yaklaşık 90 derece döndükten sonra robot otomatik temizlik modunda 
çalışmaya devam eder.

 (2) Sağa " "basın dönme işleminden sonra robot sağa yaklaşık 22,5 derece dönerek 
otomatik temizlik modunda çalışmaya devam eder. Sağ tuşa "  " dört kez art arda 
basılırsa, yaklaşık 90 derece döndükten sonra robot otomatik temizlik modunda 
çalışmaya devam eder.

 (3) " " ileri düğmesini basılı tutun, robot dümdüz ilerleyecektir. İleri düğmesini " " 
bıraktığınızda robot otomatik temizleme modunda çalışacaktır.

(4) Geri " " düğmesini basılı tutun, makine geri dönecektir. Geri düğmesini " " 
bıraktığınızda robot otomatik temizleme modunda çalışacaktır.

Hızı ayarı

Robot çalışmaya başladığında, yürüme hızı "hız 1" ve "hız 2" olarak ayarlanabilir, "hız" 
tuşuna bastığınızda, robotun hızı hızlı veya yavaş olarak değişir.

D süpürme (tam otomatik temizleme)

"D temizlik" modunda, robot şarj olduktan sonra otomatik olarak şarj istasyonundan 
çıkıp temizliğe devam eder. 

Ayarlama aşağıdaki gibidir:

Robotu açık tutun. " zaman ayarlama" tuşuna basın ve ardından uzaktan kumandadaki 
"D clean" tuşuna veya ekrandaki "D clean" simgesine basın. "D clean" simgesi 
yandığında  "OK" düğmesine basın "D clean" ayarlarını kurulmuştur. Tam otomatik 
temizlik modunu iptal etmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki "D clean" tuşuna basın 
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ana ekranda "clean" simgesi görünecektir, ardından uzaktan kumandadaki "OK" tuşuna 
basın ekrandaki "D clean" düğmesi sönecektir ve işlem iptal edilecektir.

                  D clean kapalı                                           D clean açık

12) ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU VE ROBOTUN ŞARJ EDİLMESİ

Otomatik şarj:

1. Şarj İstasyonu'nu düz bir zemine sıkıca ve dikey olarak duvara yaslayın.
2. Şarj İstasyonunun önünden 3m uzakta, sağda ve solda 0,5m engel veya boşluk 
bırakmayın. 

3.Robot, şarj istasyonunun kızılötesi sinyalini ileten penceresinin üzeri kapalıysa, şarj 
istasyonunu bulamaz;

4. Adaptörün çıkışını Şarj İstasyonunun adaptör girişine bağlayın. 
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5.Robotu şarj etmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki Charge düğmesine basın, 
Robot otomatik olarak şarj İstasyonunu arayacaktır.

                                                      

6. Robot şarj İstasyonunu ararken, kontrol panelindeki herhangi bir tuşa veya uzaktan 
kumandadaki POWER OFF ve tuşuna basın, robot istasyonu aramayı durduracaktır.
7. Robotu açın, tam üç kademe yeterli güç olduğunu gösterir, bir kademe eksik ise, 
azalmış güç anlamına gelir ve üç kademe eksildikten sonra cihaz şarj edilmelidir.

8. Temizleyici, temizlik sırasında pilin azalması durumunda, Şarj İstasyonunu otomatik 
olarak şarj etmek için arayacaktır.

Manuel şarj:

1. Ana gövdeyi doğrudan şarj etmek için adaptörü veya Robotun şarj İstasyonunu 
kullanabilirsiniz.
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Lütfen adaptörün güç kablosunu duvar boyunca yerleştirin, aksi 
takdirde fırça veya tekerleklere dolanabilir.

1.Temizleyici, engel, düşük pil ve karmaşık durum nedeniyle Şarj 
İstasyonunu bulamayabilir, bu nedenle Şarj İstasyonunun geniş bir 
alana yerleştirilmesi gerekir.
2. Süpürge temizliği bittiğinde, pilin sıcaklığı çok yüksektir; bu 
yüzden şarj süresi daha uzun olacaktır.



2. Şarj için adaptörü kullanırken adaptörü ana gövdenin adaptör girişine bağlayın. 

3.Şarj etmeden önce adaptörü şarj İstasyonuna bağlayın, temizleyicinin Şarj 
İstasyonuna bağlandığından emin olun. (Bkz. Şekil 4).

13)TOZ HAZNESİNİN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

1.Üstteki toz haznesi düğmesine basarak toz haznesini çıkarın.

2. Küçük düğmeye basın, ardından fan motoru otomatik olarak açılır.

3. Fan motorunu ters çevirin, 2 tespit elemanını serbest bırakın ve kapağı açın.
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Lütfen şarj etmeden önce robotunuzu kapatın.



4.Braketi açın, filtre görünecektir.

5.Filtreyi değiştirme: Bağlantı elemanını filtreden ayırmak için yarım daire braketine bir 
elinizle bastırın ve filtre ızgarasını diğer elinizle çıkarın ve sonra yeni filtreyi takın.

6. Toz haznesini ters çevirin, paspası çıkartın, arka çubuğu serbest bırakın ve ardından 
toz haznesinin altındaki sağ ve sol sabitleyicileri çıkarın. Tüm parçalar sökülmeden 
önceki gibi monte edilmelidir.

● Toz Haznesinin ve Hava Çıkşının Temizlenmesi

1. Önce tozu boşaltın ve ardından oz Fırçası ile temizleyin (Bkz. Şekil 1)
2. Fan motorunu açın ve ardından hava giriş / çıkışını toz fırçası ile temizleyin ：Bakınız 
Şekil 2 ve Şekil 3：
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Halı veya düz olmayan zeminlerde paspas ve arka çubuğu 
kullanmayın.



3. Fan motorunu suyla temizlemeyin.

Şekil 1                                      Şekil 2                                    Şekil 3

4. Fan motorunu açın, filtreyi çıkarın ve ardından toz haznesini su ile temizleyin (Bkz. 
Şekil 4).
5. Filtreyi, saç kurutma makinesi veya toz fırçası ile temizleyin (Bkz. Şekil 5 ve Şekil 6).
6. Temizledikten sonra, sökme işleminden önceki gibi sıkıca monte edebilirsiniz.

Şekil 4                                      Şekil 5                                    Şekil 6

14) RULO FIRÇA, LASTİK RULO FIRÇANIN, YAN FIRÇANIN MONTAJI VE 
SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

1. Kilitleme çubuğunu öne doğru bastırın ve kapağı sağ başparmakla kaldırın ve 
ardından ana fırçasının çubuğunu sağ elinizle kaldırın (Bkz. Şekil ve Şekil 2);
2. Rulo fırçası ve lastik rulo fırçayı çıkarın (Bkz. Şekil 3);
3. Kapağı monte etmeden önce, rulo fırçası ve lastik rulo fırçayı yuvalarına yerleştirin.

Şekil 1                                      Şekil 2                                    Şekil 3

● Yan Fırçanın Takılması ve Sökülmesi

1. Yan fırçayı değiştirmeden önce vidasını tornavida ile sökün.
2. Yan fırçayı yuvasına doğru bastırın ve vidayı sıkın. (Şekle bakın)
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                                   Şekil 4                                                      Şekil 5

● Saç Fırçası ve Lastik Fırçanın Temizlenmesi

1. Temizleme performansını artırmak için rulo fırça ve lastik rulo fırçadaki saçları veya 
büyük toz parçacıklarını düzenli olarak temizleyin.Hava girişindeki tozu temizleyin.
Fırçayı dikkatlice döndürün küçük partikülleri doğrudan toz fırçasıyla temizleyin ve saç, 
iplik gibi nesneleri çekinveya makasla kesin.
2. Rulo fırçasının ve lastik rulo fırçanın temizliği, montaj ve demontaj referans alınarak 
yapılabilir.

15) ÖN TEKERLEĞİN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

1. Ön tekerleği parmağınızla veya aletlerle çıkarın ve temizleyin. 
2. Takarken ön tekerleği yerleştirin ve doğru konuma bastırın.

                                 

16)SENSÖRLERİN VE KIZILÖTESİ ŞEFFAF PENCERENİN TEMİZLİĞİ

1. Sensörleri temizleyin ve kırmızı şeffaf pencereyi yumuşak bir bezle silin.
2. Boşluk algılama sensörü ve kızılötesi saydam pencere robotunn altındayken, çarpma 
önleme sensörü robotun önündedir. 
3.Lütfen Robotun daha iyi çalışmasını sağlamak için şeffaf pencereyi temiz tutun.
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17) BATARYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Cihazın pil değişimi
1. Vidayı tornavidayla gevşetin, taban plakasını açın ve sonra pili çıkarın. 
2.Lütfen pozitif ve negatif elektrotu doğru yerleştirin, elektrotların yanlış yerleşimi hasara
neden olabilir! 
3.Pilden en iyi şekilde yararlanmak için kullanmadığınız durumlarda robotu kapatın.

Sanal Duvarın Batarya Değişimi
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1. Batarya kapağı açın.
2. Pilleri doğru kutuplara (+/-) yerleştirin (bakınız Şekil 2).
4. Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pili çıkarın.

                         Şekil 1                                                                     Şekil 2

Uzaktan kumandanın pil değişimi

1. Pil kapağını açın ve sonra pili değiştirin.
2. Lütfen pilleri doğru kutuplara yerleştirin.
3. Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pili çıkarın.
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18) SORUN GİDERME

Kullanım sırasında ortaya çıkabilecek hata bilgisi:

Hata Kodu Hata Nedeni Çözümü
E001-E004 Boşluk sensörleri Robotun altındaki sensörleri temizleyin.
E005-E006 Çarpma önleme sensörleri Kızılötesi sinyal alıcısı ile mahfaza 

arasında yabancı cisim olup olmadığını 
kontrol edin.
Bastıktan sonra geri dönüp 
dönemediğini kontrol edin.

E007-E015
E027-E030

Donanım arızası Lütfen yetkili teknik servise gönderin.

E016 Rulo fırça Saç gibi çöpleri, fırçanın üzerine sarılmış
iplikleri temizleyin.

E017 Fan sistemi Fanlardaki yabancı nesneyi temizleyin 
veya kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
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1. Lütfen Robotu atmadan önce pili çıkarmayı unutmayın.
2.Lütfen Robotu ve Sanal duvardan pili çıkarmadan önce düğmeyi 
kapatmayı unutmayın.
3.Lütfen pili 45 ° üzerindeki yüksek sıcaklıktaki ortama veya suya 
koymayın.
4.Lütfen bataryaya harici kuvvet uygulamayın ya da yüksek 
yerlerden düşürmeyin.
5. Pil güvenli imha ile geri dönüştürülmelidir. Lütfen herhangi bir 
yere veya patlamaya sebep olabilecek ateşe atmayın.
6.Pil sızıntısı varsa, cildi veya giysileri sızıntıdan koruyun, temas 
halinde temizleyin ve pilleri geri dönüşüm kutusuna atın veya bakım
hizmetine gönderin. Hiçbir yere atmayın.
hiçbir yere atmayın：



E018 Düşük pil Tekrar kullanmadan önce şarj etmek için
adaptörü kullanın.

E019-E020 Sol ve sağ tekerlek Sol ve sağ tekerlek arızası, lütfen yetkili 
teknik servise gönderin.

E022-E023 Sol ve sağ tekerlek 
dönmüyor

Tekerleğin yere temas edip etmediğini 
kontrol edin.

E031-E032 Standart dışı tekerlek 
elektrik akımı

Temizleyicinin altını kontrol edin, çöpü 
temizleyin.

E033 Toz haznesi kısa veya hatalı
kontak

Toz haznesini kontrol edin, tekrar monte 
edin.

  

Robot çalışmıyorsa veya kötü temizliyorsa;

1.Güç düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin.

2.Toz kutusunu, filtre ve girişinin temiz olduğunu, yan fırçanın çalıştığını kontrol edin.

3.Akü voltajının büyük ölçüde düşmediğinden emin olun.

 

Uzaktan kumanda çalışmıyorsa;

1.Uzaktan kumandanın pilini kontrol edin.

2.Robotun pilini kontrol edin.

3.Ana gövde ve uzaktan kumanda arasındaki kodu kontrol edin.

4.Uzaktan kumandanın cihaza olan mesafesini kontrol edin ve uzaktan kumandaya 
sinyal geldiğinden emin olun.

Robot otomatik şarj olmuyorsa;

1.Adaptörün takıldığından ve şarj cihazının LED ışığının yandığından emin olun.

2.Bataryanın çok düşük olmadığından emin olun eğer öyleyse batarya takılı iken robotu 
şarj edin.

3.Şarj istasyonun önünde engel olmadığından emin olun.

Temizlik esnasında ses artışı oluyorsa;

1.Toz haznesi ve filtreyi temizleyin.
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Arıza yukarıdaki kontrolden sonra da devam ediyorsa, yetkili 
teknik servis personeli ile irtibata geçin.
Parçalarına ayırmayın.



2.Yan fırçanın kirli olup olmadığını kontrol edin.

3.Eğer ses hala fazlaysa, lütfen yetkili teknik servise başvurun.

Robot aniden durup ötmeye başlarsa;

1.Temizlik zamanlayıcısının bitmediğine emin olun.

2.Görüntü ekranında açıklanmış hata kodlarının çıkmadığına emin olun.

Robot sürekli geri gidiyorsa;

1.Gün ışığından ve koyu renkli halılarda kullanmamaya özen gösterin.

2.Ön tamponuna bir-iki kez vurun

Robot boşluk algılamıyorsa;

Temizleyicinin ön tamponda ki boşluk algılama sensörlerini temizleyin.

Robot uzun bir sürenin kullanılmadığında Otomatik Şarj olmuyorsa;

Adaptörle tam şarj edin.

Robot çalışmayı durduruysa ve ekranda hata kodu çıkmıyorsa

Ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın, lütfen yetkili teknik servise başvurun.

19) 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, nitelikli servis 

elemanlarının tamir etmesi için servisi arayın:

 Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
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 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.

20) 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!
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 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.
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