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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıda verilen yönergeler de dâhil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine her zaman uyulmalıdır.

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ. Uyarılara ve verilen talimatlara
uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve / veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

DİKKAT!
Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için verilen talimatlar:
1. Dışarıda veya ıslak yüzeylerde kullanmayınız.
2. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyiniz. Cihaz; çocukların, evcil hayvanların veya bitkilerin
yakınındayken lütfen dikkatinizi cihaza veriniz.
3. Yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Yalnızca üreticinin önerdiği ek yönelgeleri kullanın
4. Hasarlı kablo veya fiş ile kullanmayın. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse,
dışarıda bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse, bir servis merkezine götürün
5. Süpürgeyi kablosuyla çekmeyin veya taşımayın, kabloyu tutacak olarak kullanmayın, arada kablo varken
kapıyı kapatmayın kabl,oyu keskin kenarlar veya köşelerden çekmeyin. Cihazı kablo üzerinden çalıştırmayın.
Kabloları sıcak yüzeylerden uzak tutun.
6. Kabloyu fişten çıkarırken kabloyu değil fişi tutarak çekin
7. Şarj cihazının fişi dahil şarj cihazını ve şarj cihazının ucunu ıslak elle tutmayın
8. Cihazın boşluklarına herhangi bir nesne koymayın. Herhangi bir boşluk tıkalıyken cihazı kullanmayın; toz,
tüy, saç ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
9. Saçı, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını cihazın boşluklarından ve hareketli parçalarından
uzak tutun.
10. Benzin gibi yanıcı sıvıları çekmek için veya bu tür sıvıların bulunabilecekleri alanlarda kullanmayınız.
11. Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi çekmeyin.
12. Toz haznesi olmadan kullanmayın.
13. İstenmeyen başlatmayı önleyin. Pil takımına bağlamadan, cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce
şartelin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı parmağınızla şalter üzerinde taşımak veya şalteri
açık olan cihaza enerji vermek kazalara davetiye çıkarır.
14. Yaralanma Riski. Fırça Beklenmedik Şekilde Başlayabilir. Temizlemeden veya Bakım Yapmadan Önce
Fırçayı Çıkarın.
15. Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile şarj edin. Bir tür batarya için uygun bir şarj cihazı,
başka bir batarya ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir
16. Cihazları sadece özel olarak belirlenmiş batarya ile kullanın. Diğer bataryaların kullanılması yaralanma
ve yangın riski oluşturabilir.
17. Batarya kullanılmadığında, bir ucundan diğerine bağlantı kurabilen ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida
veya diğer küçük metal nesneler gibi diğer metal nesnelerden uzak tutun. Akü bağlantı uçlarının birlikte kısa
devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
18. Kötüye kullanım koşulları altında bataryadan sıvı çıkabilir, bu durumda temastan kaçının. Sıvı, gözlere
temas ederse hemen tıbbi yardım alın. Bataryadan çıkan sıvı tahrişe ve/veya yanıklara neden olabilir.
19. Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış bir pil takımı veya cihazı kullanmayın. Hasar görmüş veya
değiştirilmiş piller, yangın, patlama veya yaralanma riskiyle sonuçlanan ve öngörülemeyen olaylara neden
olabilir
20. Bataryayı ve cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. 130 ° C'nin üzerindeki ateşe veya sıcaklığa
maruz kalması patlamaya neden olabilir

21. Tüm şarj talimatlarına uyun ve pil takımını veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj
etmeyin. Yanlış veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yaralanma riskini
artırabilir.
22. Yalnızca aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir onarım personeline servis işlemi yaptırın. Bu, ürünün
güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
23. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenlerin dışında cihazı veya pil takımını değiştirmeyiniz veya
onarmaya çalışmayınız.
24. Başka cihazların kablolarını temizlenecek olan alanın dışına yerleştiriniz.
25. İçinde bir çocuğun veya bir bebeğin uyuduğu odalarda süpürgeyi çalıştırmayınız.
26. Temizlenecek zeminde yanan mumlar veya kırılgan nesneler bulunuyorsa o zeminde süpürgeyi
çalıştırmayınız.
27. Süpürgeyi, üzerinde yanan mumlar olan mobilyalı odalarda eğer süpürgenin mobilyalara çarpma ihtimali
varsa süpürgeyi orada çalıştırmayınız
28. Çocukların süpürgenin üzerinde oturmasına izin vermeyiniz
29. Süpürgeyi ıslak yüzeylerin üzerinde kullanmayınız

BU YÖNERGELERİ KAYDEDİN
Yalnızca ev kullanımı içindir

FCC Uyarı Beyanı
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir:
Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir ve (2) Bu cihaz
istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan parazitleri kabul etmelidir.
Dikkat: Bu ünitede, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital
cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı
parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı
enerjisi üretir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo
iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit
olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanın
kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki
önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
•Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
•Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
•Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
•Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

1. Güvenlik talimatı
1.1 Kullanım bildirimi
Kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun:
Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.
Bu kılavuzda uymayan herhangi bir işlem ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir veya
Cihazın kendisine zarar verebilir.

1.1Dikkat edilmesi gereken konular
Bu cihaz, yalnızca bu cihaza taahhüt edilen paket ile birlikte
adaptör, pil ve şarj istasyonu ile birlikte çalışabilir, aksi takdirde
makineye zarar verebilir veya elektrik çarpabilir veya yangına
neden olabilir.

Makine veya aksesuarlar kırılırsa lütfen bu cihazı kullanmayın.
Sorunla karşılaştığınızda lütfen satış sonrası servisimizle
iletişime geçin.
Lütfen fişe veya cihaza ıslak ellerle dokunmayın, aksi takdirde
elektrik çarpmasına neden olabilir..
Kablo kırılırsa tehlikeyi önlemek için lütfen müşteri hizmetlerimizle
iletişime geçin.
Robotun kazara düşmesini önlemek için bu cihazı çit olmadan kullanmayın.
Lütfen orijinal olmayan pili kendiniz değiştirmeyin.

Cihazın fırçasına veya tekerleğine giysi veya vücudunuzun herhangi
bir bölümünü (saç, parmak vb.) Bulaştırmayın, aksi takdirde tehlikeye
neden olabilir.
Cihaz ve Parçalarını ateşe, yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı
malzemelerin yakınına koymayın. El kitabınız kaybolursa, e-baskı el
kitabını almak için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
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Bu cihaz sadece iç
mekânda kullanılabilir.

Su,yağ veya diğer sıvıları
süpürmeyin,aksi takdirde
cihaza zarar verir.

Cihazın engellememek için
kullanmadan önce kabloları
zeminden toplayın.

Tehlike! Elektrik! Ellerinizi
Kuru tutunuz.

Lütfen kullanmadan önce
savunmasız öğeleri kaldırın

Cihaz çalışırken şarj
istasyonunu çıkarmayın,
aksi takdirde yeniden
dönüp şarj olmayabilir

Şarj istasyonunu yerleştirin
Zemini duvarla dik tutun.
Cihazın işlevini etkilemekten
kaçının.

Cihaza zarar vermemek
için cam levha, demir çivi
vb. Keskin nesneleri
süpürmeyin

Tehlike! Elektrik! Lütfen işlem
sırasında ellerinizi kuru tutun!

Cihazı nemli veya yanıcı,
patlayıcı, dayanıksız
ortamlarda kullanmayın.

1.1 Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
1) Bu cihaz, kullanıcının güvenliğinden sorumlu olabilecek kişilerin rehberliği ve gözetimi
altında olmadığı sürece, 8 yaşın altındaki çocuklar veya fiziksel veya zihinsel engelli veya
ilgili deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından çalıştırılmamalıdır.
2) Çocukların cihaz torbaları ile oynamasını yasaklayın, aksi takdirde boğulmaya neden olabilir
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1.2 Batarya
1) Bu ürün, üretici tarafından sağlanan pil ile sınırlıdır.
2) Lütfen cihazı atmadan önce bataryayı çıkartın.
3) Bataryayı değiştirmek isterseniz lütfen satış sonrası servisimiz ile iletişime geçiniz.
Batarya takımını şarj etmek için başka bir şarj cihazı kullanmayın.
4) Batarya sızarsa, sıvının cildinize veya giysilerinize bulaşmasına izin vermeyin,
hemen kuru bezle temizleyin ve geri dönüşüm kutusuna koyun, atmayın.
5) Lütfen cihazın atık pilini uygun şekilde atın.
Piller, çevre için tehlikeli olan tehlikeli maddeler içerir. Lütfen yerel çevre düzenlemelerinizi
takip edin ve gerekli geri dönüşüm alanlarına yerleştirin
.

1.3 Kullanım Aralığı
Bu cihazlar aşağıdaki yüzeyler için uygundur

Ahşap Zemin

Fayans

Kısa Tüylü Halılar

İlk kullanımdan önce dikkat:
Farklı yaşam ortamları nedeniyle, masa veya kanepenin tabanı robottan daha düşük
veya çok az yüksekteyse, robot sıkışabilir, çünkü çarpışma önleyici radarın üstünde
birkaç milimetrelik bir solma alanı vardır
Haritayı taradıktan sonra ilk kullanımdan önce sıkışmayı önlemek için bu alanın yasak
alan olarak ayarlanması önerilir.
"Yasak alan" ayarı kılavuzda " 4.4 uygulamayı indirin ve kullanın"

YASAK ALAN
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2. Ürün
2.1 Kutu İçerik Bildirimi

Ana Bölüm

Şarj İstasyonu

Adaptör

Su Tankı

Paspas

Filtre Paketi

Yan Fırça

Kullanım
Kılavuzu
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Temizleme Fırçası

Torna Vida

2.2 Parçaların Adlandırılması
Makinenin Önden Görünümü

Radar
Kapak

Toz Haznesi
Toz Haznesi Açma Butonu

Ön Kapak
Aç / Kapa Butonu

Şarj Yönlendirme

Çarpma Engelleyici

Makinenin Alttan görünümü
Düşme Önleyici Sensörler

Şarj Bölümü
Ön Tekerlek
Yan Fırçalar
Rulo Fırça
Ana Gövde Kapağı ve
Geçmeli Bağlantı
Sağ/Sol Tekerlek
Su Deposu Ayakları

05

Makinenin Yandan Görünümü
Radar Çarpışma Sensörü

PSD Duvar Sensörü
Kızıl Ötesi Sensörü
Retour ve Şarj Sensörü

Su Tankı

Su Doldurma Yuvası

Su Sızıntı Yuvası
Su Deposu Askısı
Paspas Yapıştırma Alanı

Şarj İstasyonu

Güç Göstergesi
Sinyal İletim Alanı

Şarj Kontaktörü
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Toz Haznesi Demonte Şekli

Güç Düğmesi

Filtre Paketi

Filtre Süngeri

HEPA Filtre

Toz Haznesi
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3. Ürün Montajı
3.1 Şarj İstasyonu Montaj
Güç Göstergesi

Güç Adaptörü
Yuvası

Duvar

zemin

Temas N.

1) Şarj istasyonunu duvara dik olan zemine yerleştirin. Soldan sağa 1m ve istasyonun önünde 1.5m
mesafede engel yok. Zemine yapışmak için istasyona basın..
2) Ana gövdenin iyi çalıştığından ve başarılı bir şekilde şarj edildiğinden emin olmak için, lütfen şarj

istasyonunu rastgele veya sık sık hareket ettirmeyin, istasyon hareket ettirilirse, ana gövde harita
bilgilerini bulamayabilir ve kaybedebilir ve haritayı yeniden oluşturacak ve ezberleyecektir. Tekrar
çalışmadan önce bilgi. Not: Haritanın yeniden oluşturulması, temizlik alanının ve yasak alan bilgilerinin
kaybolmasına neden olabilir. Doğrudan güneş ışığından kaçının
3) Robotun iyi çalıştığından emin olmak için ön döngü kabuğundaki koruma çubuğunu çıkarın..
Tehlike! Elektrik!
Lütfen Ellerinizi kuru tutun
Şarj İstasyonu

Ana gövde

Şarj kontaktörü

4) Şarj istasyonunu ve güç kablosunu bağlayın ve robot tarafından bükülme ihtimaline karşı güç
kablosunu toplayın.
5) Şarj Etme.
Yöntem 1: Ana gövdeyi istasyona yerleştirin ve şarj kontaktörlerini eşleştirin, istasyondaki güç
göstergesi kapanır, şarj olmaya başlar. Ana gövde açılamadığında veya düşük güçte yeniden şarj
etmek için geri dönmediğinde bu yolu kullanın.
Yöntem 2: Toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın
, toz haznesini çıkarın, güç düğmesine basın
"açık" konuma getirin, robot açıldıktan sonra toz haznesine koyun, 1 metre mesafedeki şarj istasyonunun önüne
koyun meter, ölçer, retour ve recharge düğmesine basın
, otomatik olarak yeniden dönecek ve yeniden şarj
edilecektir.
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3.2 Su Deposu Kullanımı

Adım 1: Su doldurma ağzından su doldurun

Adım 2: Su doldurma ağzını kapatın

3. Adım: Paspası yapıştırın

Adım 4: Su haznesi ana gövdeye sıkışmış.

Not:
Şarj ederken su tankını çıkarın.
Su Tankının içerisine su harici başka bir şey koymayınız.( Deterjan ve benzeri)
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3.3 Açma
Ana bilgisayarı güç adaptörünün şarj standına yerleştirin, toz kutusunu çıkarmak için toz kutusunun
ortasındaki toz kutusu çıkarma düğmesine basın, ana ünitede bulunan anahtar düğmesini "açık"
konuma getirin, toz kutusu, uzun basın “
” Ana ünitedeki başlat düğmesine 3 saniye süreyle basın
ve cihaz açıldıktan sonra yaklaşık 20 saniye bekleyin çalıştırabilirsiniz.

Not:
Güç düğmesini "açık" konuma getirdikten sonra ana gövde çalışamazsa, lütfen açma / kapama
düğmesine basın
başlat

1) Temizleme: Açma / kapama düğmesine basın

açıldıktan sonra haritayı tarayacak ve temizleyecektir.
tekrar durdurmak için tekrar basın ,10 dakika sonra Robot uyku moduna geçecektir. Herhangi bir düğmeye
basarak uyku modundan çıkartabilirsiniz.
2) Şarj düğmesine basın
olacaktır.

ana gövde durduğunda, şarj istasyonunu arayacak ve otomatik olarak şarj

3) Derin uyku modu: Uzun basış
3 saniye boyunca kırmızı ışıklar yanıp sönecek ve verileri
kaydedecek ve ana gövde, kırmızı ışıklar söndükten sonra derin uyku moduna geçecektir.
4) Ana gövdeyi uyandır: Basın
ana gövdeyi uyandırmak için mavi ışıklar 20 saniye yanıp söner, ve mor
ışıklar yanar, başarılı bir şekilde cihazın çalıştığı anlamına gelir.
APP ve Wi-Fi ayarını indirmek için lütfen “4.4 Uygulamayı indirin ve kullanın” bölümüne bakın.

4. Ürün Kullanımı
Düğmeler ve Göstergeler
Numara

Kategori

İsim

Yer

Durum

1

Ana Gövde
Düğmeler

Güç Düğmesi

Toz haznesini çıkarın,
düğme robotun içindedir

Başlat / duraklat
düğmesi
Yeniden dön ve
yeniden doldur
düğmesi

Ana gövde kapağı

Düğmeyi "AÇIK" konuma getirin ve
ana ünitedeki "" başlatma düğmesini 3
saniye basılı tutun. Yaklaşık 20 saniye
sonra ana ünite çalışmaya
başlayacaktır. Kapatmak için "kapalı"
ana bilgisayara itin ve kaydedilmemiş
haritaları ve ayarları siler
Eliptik döngü ışığı ile

Toz haznesi serbest
bırakma düğmesi

Toz haznesinin ortasında

Basın
için

İş

Başlatma / duraklatma
civarında buton

Mavi ışık, normal durum, ışık d
anlamına gelir:

Arıza

Başlatma / duraklatma
civarında buton

Kırmızı ışık, arıza veya düşük güç,
anlamına gelir:

WİFİ

Başlatma / duraklatma
civarında buton

Mor ışık, WIFI bağlantısı, Zayıf
anlamına gelir

2
3

4

Toz Haznesi
Düğmeleri

5
6

Göstergeler

7

Ana gövde kapağı

Eliptik döngü ışığı ile

toz kabını serbest bırakmak

Düğmeler nasıl çalışır?
Düğme tipi

Operasyon

İşlev Açıklaması

Güç Düğmesi

Açık

Düğmeyi "AÇIK" konuma getirin ve ana ünitedeki ""
başlatma düğmesini 3 saniye basılı tutun. Yaklaşık 20
saniye sonra, toplantı sahibi başlayacak ve bir sesli
uyarı alacaktır.

Kapalı

Gücü kesmek, kaydedilmemiş haritayı ve ayarları
temizlemek için düğmeyi "kapalı" konuma getirin.

Ana gövde durakladığında basın

Temizlemeye başlayın (bitmemiş işle devam edin veya
otomatik temizleme modunu başlat)

Ana gövde çalışırken basın

Duraklat / durdur: temizliği durdurun veya yeniden şarj
edin

Ana gövde durakladığında 3
saniye boyunca uzun basın

Derin uyku modu

Başlat / Durdur

Yeniden turlayın ve yeniden Ana gövde durakladığında basın
Şarj Edin
Ana gövde çalışırken basın

Başlat / duraklat +Yeniden
turlayın ve yenide doldurun

Yeniden turlayın ve yeniden Şarj
Duraklat

3 saniye veya daha uzun süre
basılı tutun

Kısmi temizlik, 2 * 2 metre temizleyin
işleme merkezli kare alan

Ana gövde durakladığında 3
saniye boyunca uzun basın

Wİ-Fİ'ı sıfırla (Temizleme yapılıyorsa işleme durur
veya yeniden turlayın ve yeniden doldurun

4.1 Gösterge ve Işıklar
Numara

Durum

Gösterge

1

Başla

Mavi Işık göstergesi

2

Başladı

Wi-Fi bağlı olmadığında mor gösterge yanıp söner ve WiFi bağlandığında mavi gösterge yanar

3

Wi-Fi bağlı değil

Mor gösterge yanıyor

4

Cihaz bağlayıcı

Mor gösterge yanıp söner, ardından açılır

5

Wi-Fi'yi sıfırla

Mor gösterge yavaş yanıp sönüyor

6

Wi-Fi bağlandı

Mavi Gösterge açık

7

Robot açıkken şarj etme

Işık göstergesi (Wi-Fi bağlandığında mavi, Wi-Fi bağlantısı
olmadığında mor), şarj istasyonu ışığı kapalı

8

Robot açıkken tamamen şarj oldu

Gösterge açılır (Wi-Fi bağlandığında mavi, Wi-Fi
bağlantısı olmadığında mor), şarj istasyonu ışığı söner

9

Robot kapalıyken şarj oluyor veya
tamamen şarj oluyor

Mavi gösterge yavaş yanıp sönüyor, şarj istasyonu ışığı
sönüyor

10

Temizlik

Gösterge Açık

11

Yeniden Şarj

Yavaşça yanıp söner (Wi-Fi bağlandığında mavi, Wi-Fi
bağlantısı kesildiğinde mor)

12

Düşük güç ve şarj

Kırmızı gösterge yanıyor

13

Duraklat

Gösterge açık

14

Uyku

Koyu Işık

15

Bekleme

Gösterge acık

16

Başı dertte cihaz Bir yere sıkıştı

Kırmızı Işık Yanıp sönme

17

Toz haznesi çıkarıldı

Kırmızı Işık Yanıp sönme

18

Kapat

Gösterge kapat

4.2 Mobil Uygulama
Dikkat
Belge, APP güncellemesi veya diğer nedenlerle güncellenecek ve aksi belirtilmedikçe yalnızca kılavuz
olarak kullanılabilir. Açıklama, bilgi ve öneriler herhangi bir garanti teşkil etmez.

Özet:
Belge temel olarak işlem prosedürlerini belirtir ve yeni kullanıcılar için dikkat edilmesi gereken konuları içerir.

APP indirme ve kullanma ortamı
Android 4.4 veya IOS 8.0 ve üst sürüm sistemine sahip telefon için "Puppy Robot" APP'yi indirin..
Yöntem 1: QR Kod Tarayınız

Scan with Android phone

Scan with iphone

2. Yöntem: Google Play veya App Store'a dönün, "Puppy Robot" u arayın ve indirin.

Hazırlık:
1. WIFI Reset

Ana Gövdeyi Başlatın iki tuşa birden uzun basın
söner.

ve

3 saniye boyunca birlikte, mor ışıklı yanıp

WIFI Gösterge Durumu

Mor ışık yavaşça yanıp sönüyor: bağlantı için
bekleyin mavi: Wi-Fi bağlı

2. Telefon "ayarına", WLAN ayarına çevirin, Wifi'ye bağlanın (ana gövde Wi-Fi ile aynı isim APP'de)
3. Telefonunuzda uygulamayı bulun ve tıklayın.

1) Uyulama Kayıt ve Oturum Açma
1. Yeni bir kullanıcıysanız kayıt olun. e-posta adresini
girin, şifre belirleyin, "doğrulama kodunu gönder" e
tıklayın ve kodu aldıktan sonra girin, "kaydol”.

3. Bir hesabınız varsa ancak şifrenizi unuttuysanız,
şifrenizi geri almak için "şifremi unuttum" u tıklayınız.

2. Telefon numarası veya e-posta adresi ile kayıtlı
hesabı girin, şifre girin ve oturum açın.

2) Cihaz Ekleme
1. Giriş yaptıktan sonra “cihaz ekle” ye tıklayın, robotu
ekleyiniz.

İPhone ile aşağıdaki prosedürü uygulayın:
3. Ev Wi-Fi bağlantısını yapın, Wi-Fi adını ve şifresini
girin, "ileri" yi tıklayın.
(Lütfen önce bir şifre belirleyin. Parola)

2. Bağlantı kötü sinyal nedeniyle kesilirse, lütfen
Tekrar deneyin.
Güç düğmesini açın Cihaz ekle'yi tıklayın.
Başlat ve geri dön düğmesine basın ve 3 saniye
basılı tutun. Sonrakine tıklayın

Aşağıdaki prosedürü Android telefonla yapın:
3. Robotu Wifi Noktasına Bağlayın.
(Wi-Fi ad “puppy” ile başlar)

İPhone için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

Android için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

4. Wi-Fi ayarına dönün, Wi-Fi adı başlatmayı seçin
“puppy”. APP'ye geri dönün, "robota bağlan" ı tıklayın

4. Ev Wi-Fi bağlantısını yapın, Wi-Fi adını ve şifresini
girin, "ileri" yi tıklayın.
(Parola yoksa lütfen öncelikle bir parola belirleyin)

5. Telefon ve cihazın bağlantısını bekleyin. (aynı Wi-Fi
altındaki birçok cihaz veya çok fazla telefon Wi-Fi'ye
bağlanırsa bağlantı hatası olabilir, başarısız olursa
birkaç kez deneyin.)

6. Başarıyla bağlandı, kontrol sayfasına dönün.

3) İşlem Sayfası
Başlat / Durdur

Temizleme modunu değiştir

-Temizlemek için "Genel temizlik: başlat" ı tıklayın;
-Duraklatmak için "Genel temizlik: duraklat" ı tıklayın ve
temizlik programını kaydedin;
-Temizlemeye devam etmek için "Genel temizlik:
devam" seçeneğini tıklayın.

- Üç Modu vardır: "nokta. Temizleme ”“ genel Temizlik
”ve“ alan temizliği ”ve başlat/duraklat /devam et
düğmesi, varsayılan mod“ genel temizlik ”dir.
-Örneğin, robot "genel temizlik" modundayken "nokta
temizleme" ye tıklayın, açılır pencere "geçiş izni" ni
hatırlatır, onay'a tıklayın, başlamak için "nokta
temizleme: başlat" a tıklayın.
· Aynı şekilde "alan temizleme" moduna geçin.

Nokta Temizleme

Haritalama

"Nokta temizleme" ye tıklayın, haritada kare bir simge
olacak, Uzun basın ve simgeyi belirli bir noktaya sürükleyin,
"nokta temizleme: başlat" düğmesine tıklayın robot bu
noktaya hareket edecek ve 1,5 * 1,5 metrelik bir alanda
temizliğe başlayacaktır.
(Başlangıç noktası, alanın merkezidir)

Alan (Oda) Temizliği
1. İlk kullanımdan önce harita bölümünü ayarlayın;

2. "Harita bölümü" ne geçin, "yeni oluştura tıklayın
alan ”;

Alan Temizliği: Normal Temizlik
3. Oluşturulacak alan için bir etiket ayarlayın ve
Haritada ayarlanacak kare bir alan olacak;

-Oda eklemek ve çıkarmak için "+" ve "-" üzerine
tıklayın, uzun basın ve temizleme alanının şeklini
değiştirmek için noktayı hareket ettirin.
-Alan varsayılan olarak normal temizlik olarak
ayarlanacaktır (pembe renkle işaretlenmiştir), bu da
robotun yalnızca bu alanı temizleyeceği anlamına
gelir. Ayarları bitirmek için "kaydet" e basın.

Alan Temizliği derin temizlik
Harita ayarlandıktan sonra "derin temizlik" e basın
(mavi renkle işaretlenmiştir), ayarı bitirmek için
"kaydet" e basın. Bu alan "alan temizliği" bölümünde iki
kez temizlenecektir.”.

Alan Temizleme: Alan Seçimi
Harita ayarlandıktan sonra alan temizliğine basın,
tüm alan seti görünecektir, temizlemek için bir alana
tıklayın, o alanda bir “√” görünecektir, bu sadece o
alanın temizleneceği anlamına gelir.
Not: Kırmızı "yasak alan" haritada her zaman
görünecektir.

Alan Temizliği Yasak temizlik
Harita ayarlandıktan sonra “yasak temizleme” ye
basın (kırmızı renkle işaretli), Bu alan robot için
yasaklanacak, ayarı bitirmek için “kaydet” e basın.
Not: "yasak alan" tüm modlarda çalışacaktır, ancak
harita kaybolursa veya yeniden düzenlenirse silinir ve
"daha fazla harita bölümünde" silinebilir.”.

4) Daha Fazla İşlev
Randevu Temizliği
Bu sayfada "daha fazla" yı tıklayın ve ilgili
işlevi seçin.

Temizlik zamanını, modunu ve sıklığını ayarlamak için
"randevu temizliği" ne tıklayın ve robot belirlenen
zamanda otomatik olarak temizlemeye başlayacaktır.

Zamanlama Modu

Harita Silme

DND zamanını ayarlamak için "DND" yi tıklayın, bu süre
boyunca robot temizlemeye veya sesli mesajı iletmeye
devam etmez, ancak temizlemeye başlamak için APP
veya ana gövde düğmesiyle yine de kontrol edilebilir.

Temizleme kayıtlarını kontrol etmek ve "haritayı sil"
seçeneğine tıklayın. Harita verilerini, alan temizliğini ve
yasak alan verilerini silmek için "haritayı sil" e tıklayın.
Robot süpürgesini şarj istasyonuna koyun ve "haritayı
sil" işlevini başlatın. Harita yanlış gittiğinde bu işlevi
kullanın.

Uzaktan Kumanda

Işık ve Ses

- Sanal uzaktan kumandaya geçmek için “uzaktan
kumanda” yı seçin, hareket yönlerini kontrol etmek için
yön düğmelerine uzun basın, merkezi düğme açma /
kapama düğmesidir.
-Alttaki düğmeler güç kaynağıdır Ayarlama, nokta
temizleme ve otomatik şarj.

-Ana ekranı açmak / kapatmak için orta düğmeye
basın. Robot ışığı.

Sarf Malzeme

Teşhis

Malzemeleri kontrol etmek ve sarf malzemeleri kaydını
değiştirmeniz gerekip gerekmediğine karar vermek için
"sarf malzemeleri kaydı" düğmesine tıklayın. Sarf
malzemeleri değiştirildikten sonra sıfırlama gereklidir.
- Sensörlerin değiştirilmesi gerekmez, silinmeleri gerekir

Bu ara yüzde "teşhis et" i tıklayın ve kontrol etmek için
"teşhis etmeye başla"yı tıklayın, yanlış bir şey yoksa "√"
olacaktır.

-Ses çubuğunu sürükleyerek Robot yayın sesini
ayarlayın.

Cihazım
Yönetim ara yüzünde "cihazım" ı tıklayın ve sayfada
gösterilen cihazın kullanıcı listesini yönetin.

Ürün Kılavuzu
Ürün bilgileri ara yüzüne girmek, ürünleri kullanıcının
ihtiyaçlarına göre öğrenmek için "ürün rehberi" ni
tıklayın.

Cihazlarım
-Cihaz üzerinde daha fazla kontrol için "cihazım" ın sağ
üst kısmındaki küçük dişli düğmesine tıklayın.
-"Cihaz ekle" bir kullanıcının birçok robotu kontrol
etmesini sağlar.
- "Cihazı değiştir", bir kullanıcının robotların kontrolünü
değiştirmesini sağlar.
-"Cihazı paylaş", birçok kullanıcının robotu birlikte
kontrol etmesini sağlar.

Genel Ayarlar
Ayar ara yüzüne girmek, uygulamayı, yazılımı manüel
olarak güncellemek veya APP dilini ayarlamak için
"genel ayar" ı tıklayın.

5. Cihaz Bakım ve Temizlik
İpucu:
Lütfen kullanım sıklığınıza göre makinenin bakımını yapınız.

5.1 Şarj kontaktörünü temizleyin
Şarj Noktaları
Şarj Noktaları

1. Lütfen gücü kapatın veya fişi çekin.
2. Lütfen makineyi her ay kuru bezle temizleyin.
3. Yağ ile temizlemeyin.

5.2 Toz Haznesini Temizleyin
5.2.1 Toz haznesini düğmesine basın ve kaldırın

5.2.2 Toz Haznesini Temizleyin

1. Toz haznesini açın, tozu dökün.
2. Toz haznesini bir temizleme fırçası ile temizleyin.
Öneri: Kabı ilk ay boyunca her hafta 3 günde bir temizleyin.

3. Filtre bileşenlerini çıkarın, filtre üzerindeki tozu temizleme fırçası ile temizleyin.

Normal Hava
Sıcak Hava

X

4. Toz kabını ve filtreyi yıkayın. (Not: toz haznesini ana gövdeye tamamen kuruyana kadar takmayın)

5. Temizledikten sonra filtreyi toz haznesine koyun ve toz haznesini robotun içine koyun.

5.3 Ana Fırça temizliği
5.3.1 Toz haznesini Çıkartın

1. Kilit çubuğunu itin ve yukarı çekin;

2. Ana fırçayı alın ve yukarı çekin;

3. Lastik çubuğu ve ana fırçayı çıkarın.

5.3.2 Ana fırçayı temizleyin

1. Resimde gösterildiği gibi, ana fırçayı ve
lastik çubuğu düzenli olarak temizleyin.

2. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, temiz
saç ve ana fırçaya kıvrılmış diğer
parçacıklardan temizleyin.

5.4 Yan Fırça Temizleme

1. Yan fırçaları vidalayın.

2. Yan fırçaları çıkarın ve temizleyin yan fırçadaki
Saç ve diğer tozları ve boynun içindeki
Kumları ve diğer bükülen şeyleri temizleyin.

5.5 Tekerlekleri Temizleme

Makinenin önündeki ve her iki yanındaki
tekerlekleri düzenli olarak temizleme fırçası ile
temizleyin.
(Not: Tekerleklerde saç, bez veya başka şeyler
kıvrılmış olabilir, lütfen zamanında temizleyin)

5.6 Kızılötesi Mesafe Sensörlerini Temizleme
Düşme
Sensörü

Her temizlikten sonra sensörlerin kuru bir bezle
dikkatlice temizlenmesi önerilir. Makinenin
performansını etkilememek için sensörler üzerinde
toz birikmesini temizlemek gerekir.

IR Sensör

6. Sorun Giderme
Sorun göstergesi:
Kırmızı gösterge yanıp sönüyor, lütfen sesli hatırlatmayı takip edin ve sorunları kontrol edin

Sorun

Nedeni

Çözüm

Toz haznesi sorunu

Toz haznesi çıkarıldı

Toz haznesini ana gövdeye yerleştirin

Toz haznesi dolu

Toz haznesi dolu veya filtre ağı
Değiştirilmesi gerekiyor

Toz kabını temizleyin veya filtreyi
değiştirin

Radar sorunu

Radarın üstü kapalı veya açık bir
alana (6 * 6 metre) engelsiz
yerleştirilmiş

Radarın kapalı olup olmadığını veya
dışarıya yerleştirildiğini kontrol edin

Yer dışı sorun

Robot kaldırıldı veya durduruldu

Robotu yere geri koyun

Zemin inceleme problemi

Düşme önleyici sensörler
engellendi

Sensörlerin bloke olup olmadığını kontrol
edin, yüksek bir yere koymayın

Duvar inceleme problemi

Duvar sensörleri sorunu boyunca
PSD

Şeffaf pencerenin
engellenmediğini kontrol edin

Çarpışma önleme sorunu

Çarpışma çubuğu veya çarpışma
önleme sensörler sıkıştı

Şeffaf pencerenin engellenip
engellenmediğini kontrol edin

Ana tekerlek sorunu

Ana tekerlek sıkışmış veya
bükülmüş

Dolaşma olup olmadığını kontrol edin

Yan fırça sorunu

Yan fırça sıkışmış veya bükülmüş

Dolaşma olup olmadığını kontrol edin

Rulo fırça sorunu

Rulo fırça sıkışmış veya bükülmüş

Dolaşma olup olmadığını kontrol edin

Sıkışmış problem

Ana gövde sıkışmış

Ana gövdenin sıkışmış olup olmadığını
kontrol edin

Eğim sorunu

Robot bir yokuşta başlıyor

Robotu yere geri koyun

Şarj istasyonu sorunu

Şarj istasyonu yok veya kapalı

Ana gövdeyi ve şarj istasyonunu kısa bir
mesafede tutun, şarj istasyonunu
adaptöre bağlayın

Bilinmeyen sorun

Bilinmeyen sorun

Cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin

Düşük güç

Düşük Güç

Robotu şarj edin

Fan sorunu

Fan çalışmayı durdur

Gevşek veya kıvrılmış olup olmadığını
kontrol edin

İpucu:
Yukarıdaki yöntemlere başvurarak sorunu çözemezseniz, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime
geçin.

7. Parametreler
Ana gövde

Aksesuarlar

Çalışma Gerilimi

DC 14.8V

Adaptör

Gerilim gücü

40W

Çıkış Voltajı

Batarya

Li-ion Batarya

Şarj İstasyonu

Batarya kapasite

6400 MAh

Şarj İstasyonu Model

CD018

Şarj Süresi

4-5 Saat

Giriş Voltajı

24V

Çalışma Zamanı

240 Dakika

Çalışma sıcaklığı

5°C - 45°C

Şarj Sıcaklığı

4°C - 40°C

Depolama sıcaklığı

0°C - 45°C

Çalışma Nem

80 RH

Ses

65 dB

Kilo

3.5 KG

Ölçüleri

p340 * 105mm

DC 24V
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