
Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu gözünüzün önünde
bulundurun ve baştan sona dikkatlice okuyun.
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Güvenl�k Tal�matları

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen aşağıdak� güvenl�k tal�matlarını okuyun ve gerekl� 
tüm güvenl�k önlemler�n� uygulayın.
Bu kullanım kılavuzuna uygun olmayan herhang� b�r kullanım bu ürüne zarar vereb�l�r.

1. Bu ürünü yalnızca yetk�l� tekn�syenler sökeb�l�r. Kullanıcıların bu ürünü kend�       
başlarına sökmeler� etmeler� tavs�ye ed�lmez.
2. Bu üründe yalnızca fabr�ka tarafından sağlanan güç adaptörü kullanılab�l�r. Başka 
adaptörler kullanılırsa, ürün hasar göreb�l�r.
3. Eller�n�z ıslakken kablolara, pr�ze veya güç adaptörüne dokunmayın.
4. Kıyafetler�n�z�n, perden�z�n ve vücut uzuvlarınızın tekerleklere takılmasını önley�n.
5. Bu ürünü s�gara �zmar�tler�n�n, çakmakların ve yanan d�ğer malzemeler�n yakınına 
koymayın.
6. Lütfen her kullanımdan sonra ürünü tem�zley�n.
7. Kabloları fazla bükmey�n. Mak�nen�n üzer�ne ağır veya kesk�n nesneler koymayın.
8. Bu ürün b�r �ç mekan ev ürünüdür. Açık havada kullanmayın.
9. Ürünün üzer�ne oturmayın.
10. Bu ürünü ıslak ortamda kullanmayın. (örn. Banyo)
11. Bu ürünü kullanmadan önce,  yan fırçalara dolanab�lecek (örn. kablolar, kağıtlar, 
perdeler)  ve em�ş�n hava g�r�ş�n� engelleyeb�lecek yerdek� tüm hassas nesneler� (örn. 
Camlar, lambalar) ortadan kaldırın. 
12. Bu ürünü düşmes� kolay b�r yere (örneğ�n masa ve sandalyeler�n üzer�) koymayın.
13. Kullanmadan önce güç adaptörünün pr�ze takılı olup olmadığını d�kkatl�ce kontrol 
ed�n, aks� takd�rde p�l hasar göreb�l�r.
14.  Ürünün devr�lmes�n� önlemek �ç�n, ürünün çalıştığına da�r ev�n d�ğer üyeler�n� 
b�lg�lend�r�n.
15. Bu ürünü kullanmadan önce toz haznes�n� boşaltın.
16. Ürünü 0-40 0C �ç ortam sıcaklığında kullanın.
17. Bu ürünü yüksek sıcaklık ortamında kullanmayın.
18. Ürünün kullanım ömrü dolarsa lütfen p�l� mak�neden çıkarın.
19. P�l� çıkarırken ürünün açık olmadığından em�n olun.
20. Lütfen esk� p�ller� ger� dönüştürün.

Not:



Güvenl�k Tal�matları

1. Yalnızca üret�c� tarafından özel olarak kullanılan or�j�nal şarj ed�leb�l�r p�l ve 
şarj yuvasını kullanın. Yen�den şarj ed�lemeyen p�ller kes�nl�kle yasaktır, p�l 
özell�k b�lg�ler� �ç�n lütfen "ürün parametreler�" ne bakın.
2. Ürünler�n alevl� veya kırılgan nesneler�n bulunduğu ortamlarda kullanılma-
sı yasaktır.
3. Ürünler�n aşırı sıcak (40 'C'n�n üzer�nde) veya aşırı soğuk (0'C’n�n altında) 
ortamlarda kullanılması yasaktır.
4. Ürünün açıklık ve çalışan kısımlarına �nsan saçı, elb�se, parmak ve d�ğer 
parçaların yaklaşması yasaktır.
5. Ürünler�n durgun sulu zem�nde kullanılması yasaktır.
6. Ürünler�n taş, kağıt g�b� ürünler� tıkayab�lecek maddeler� emmes� yasaktır.
7. Ürünler�n benz�n, tpr�nter toner ve fotokop� toner g�b� yanıcı maddeler� 
çekmes� yasaktır. Yanıcı maddeler�n bulunduğu alanlarda ürünler�n kullanımı-
nı yasaklayın.
 8. Ürünler�n s�gara, k�br�t, kül g�b� yanan c�s�mler� ve yangına neden olab�le-
cek d�ğer eşyaları emmes� yasaktır.
9. Emme ağzına c�s�m yerleşt�rmek yasaktır. Emme ağzı tıkalıyken ürünü 
kullanmayın. Emme ağzında düzgün hava s�rkülasyonu sağlamak �ç�n çöp 
tozu, pamuk yünü, saç vb. k�rler� tem�zley�n.
10. Hasarı önlemek �ç�n güç kablosunu d�kkatl� kullanın. Ürünü ve ürün şarj 
ün�tes�n� çekmek veya çıkarmak �ç�n güç kablosunun kullanılması yasaktır. 
Güç kablosunu tutacak olarak kullanmak yasaktır. Güç kablosunu kapının 
altından çekmek yasaktır. Güç kablosunu köşelerden veya kesk�n köşeler�n-
den çekmek yasaktır. Güç kablosu uzakta �ken ürünün güç kablosundan 
çek�lmes� yasaktır. 
11. Hasarlı şarj ün�tes�n� kullanmayın.
12. Ürün c�dd� şek�lde hasar görmüş olsa b�le, ürünün yakılması yasaktır, bu 
durum ürünün p�l�n�n patlamasına neden olab�l�r.

Uyarılar:



Ürün Parçaları

Ana gövde ve d�ğer aksesuarlar

Ana Gövde
Yerleşt�rme Yuvası

Adaptör
Su Tankı

Tem�zleme Fırçası
Uzaktan Kontrol Kumandası

Kullanım Kılavuzu

Açıklama M�ktar



Ürün Parçaları
Güç düğmes�

Şarj düğmes�

Yüzey kapağı

Kızılötes� sensör

W�F� ışığı

Toz haznes� çıkarma düğmes�

Şarj bağlantı ucu
Serbest düşüş sensörü

Yan Fırçalar

Sağ tekerlekSol tekerlek

Ana fırça

Toz haznes�

Tekerlek

Çok yönlü tekerlek

L�-�on p�l

Su enjeks�yon g�r�ş�

Su tankı
Tem�zleme bez�

HEPA f�ltre
Toz kapağı

Yan toz kapağı

Pr�mer f�ltre

F�ltre gözeneğ�



Güç gösterges�

Şarj yuvası

Şarj soket�

Ürün Parçaları

Yerleşt�rme Yuvası

Ana Gövde Düğmeler�

Güç düğmes�

Şarj butonu

‘    ’ye uzun bas: Mak�ney� aç/kapa
‘    ’ye kısa bas: Tem�zl�ğ� başlat/durdur

Uzun bas      : ağ yapılandırma moduna g�rmek �ç�n (5 san�ye basılı tutun)
Kısa bas      : yen�den şarj moduna alma



Ürün Parçaları

Uzaktan Kumanda

Sınırlayıcılar

Aç/Kapa
Oda Temizliği

Bölgesel Temizlik
Durdur/Başlat

Otomatik Temizlik
Paspas

Şarj 
WiFi Ayarları

Yön kontrolleri

Köşe Temizliği
Güç Ayarları 

Robot vakumu, sınırlayıcılarla çalışır. Manyet�k şer�d� 
kapı aralıklarına, evc�l hayvan yemek kaplarının etrafına, kablolara veya 
g�tmes�n� �stemed�ğ�n�z herhang� b�r yere uyacak şek�lde kolayca kes�n.
Not: Sınırlayıcılar, Proscen�c mağazasından satın alınab�l�r.



Ürünün Kullanımı

Bataryayı Şarj Etme

P�l ömrünü uzatmak �ç�n

Yerleşt�rme �stasyonunu duvara 
yerleşt�r�n ve sağdak� şek�lde 
göster�ld�ğ� g�b�, �k� tarafın da 0,5 metre 
yanındak� c�s�mler� ve �stasyonun 
yaklaşık 1,5 metre önündek� c�s�mler� 
kaldırın.

a. İlk kullanımdan önce robotu 5 saat şarj ed�n.

b. P�l gücü düşük olduğunda robotu mümkün olan en kısa sürede şarj ed�n.

c. Robot, tem�zl�ğ� tamamladığında veya p�l gücü azaldığında otomat�k olarak 
şarj �stasyonuna dönecekt�r.

d. Şarj yer�, doğrudan güneş ışığı ve yakındak� aynalar g�b� güçlü yansımanın 
olduğu ortamlarda kullanılamaz. Güçlü yansımaya sah�p herhang� b�r nesne 
varsa, lütfen alttan 7 cm yukarı doğru kapatın.

e. Şarj ederken, şarj güvenl�ğ�n� sağlamak ve ıslak bezler�n yere zarar vermes�-
n� önlemek �ç�n lütfen robotun su deposunun takılmadığından em�n olun.



Ürünün Kullanımı

Uygulama Tal�matları
1. W�F�’a bağlı b�r cep telefonu 2. Uygulamayı �nd�rmek �ç�n aşağıdak� 

    QR kodunu tarayın veya APP Store 
    veya Google Play'de Proscen�cHome’u 
    aratın.

3. Uygulamayı açın, robotu eklemek 
    �ç�n "830" veya "C500" seçenekler�nden 
    b�r�n� seç�n. Not: Lütfen bel�rl� b�r model 
    �ç�n ürünün üzer�ndek� et�kete bakın.

4. Robotu açın, şarj düğmes�ne 5 san�ye 
    basılı tutun ve ağ yapılandırma moduna 
    g�d�n.

5. Ev�n�zdek� W�F�'y� seç�n ve ş�frey� g�r�n, 
    ağ yapılandırmasını bekley�n.

6. Telefonunuzda W�F� Ayarı sayfasına 
    g�d�n, robot W�F� "Proscen�c-XXXX" 
    öğes�n� seç�n.

7. Bağlandıktan ve ağ yapılandırmasını bekled�kten sonra uygulamayı yen�den açın.

Not:
Ağ hatası durumunda lütfen aşağıdak� sorunları doğrulayın ve tekrar deney�n:
A. W�-F� ağı 5G değ�l.(Uygulama yalnızca 2.4G ağını destekler). 
B. W�-F� adı ve ş�fres� herhang� b�r özel karakter �çerm�yor.
C. İlk kullanımda ağ yoğunluğundan kaçınmaya çalışın.



Ürünün Kullanımı

Su Deposu Kullanımı
Zem�n� paspasladıktan sonra, hemen su haznes�n� boşaltın ve paspas 
ped�n� çıkarın.
Not: Halıyı ıslatmamak �ç�n halının zem�n�n� paspaslamayın.

Su ekley�n

Paspas ped�n� yerleşt�r�n Zem�n� paspaslamaya başlayab�l�rs�n�z

Su tankını yer�ne yerleşt�r�n



Ürün Bakımı

Parçaların bakımı / ana fırça ve Yan fırça
Ana fırçayı ve yan fırçaları düzenl� olarak çıkarıp tem�zley�n.

1. Ana fırçanın serbest bırakma düğmes�ne basın ve kapağı çıkarın.
2. Ana fırçayı çıkarın ve ver�len aletlerle bölmey� ve ana fırçayı tem�zley�n.
3. Ana fırçayı tekrar yer�ne yerleşt�r�n ve uygun şek�lde sab�tley�n.

Ana Fırça Kapağı

Ana Fırça

Ana Gövde



Parçaların bakımı / Toz Haznes�

Ürün Bakımı

1. Hazney� çıkar butonuna basın
    ve toz haznes�n� çıkartın.

3.  Çöpü boşaltın. 4. Yüksek ver�ml� f�ltre süzgec�n� açın.

5. İk� f�ltre süzgec�n� çıkarın: HEPA 
    f�ltre ve pr�mer f�ltre. HEPA f�ltren�n 
    su �le yıkanması tavs�ye ed�lmez. 
    Tozu tem�zlemek �ç�n haf�fçe vurun.

6.Pr�mer f�ltre süzgec�n� durulayın.

2.  Haznen�n yan kapağını açın ve 
     tozları boşaltın.



Ürün Bakımı

 7. Toz haznes� tem�zl�k bez� �le tem�zlen�r. Tem�zlerken suyun fan g�r�ş�ne 
     kaçmasına �z�n vermey�n.

8. Toz haznes�n� ve f�ltre takma yer�n� kurulayın ve kullanım ömrünü 
    uzatmak �ç�n kuru tutun.

9. Pr�mer f�ltre süzgec�n� ve yüksek ver�ml� f�ltre süzgec�n� çöp 
    kutusuna boşaltın.

10. Toz haznes�n�n kapağını kapatın ve toz haznes�n� Robotun üzer�ne
      yerleşt�r�n.

Not: Pr�mer süzgec�n kullanıldıktan 15 - 30 gün sonra suyla yıkanması öner�l�r. 
Yüksek ver�ml� f�ltre süzgec�n�n maks�mum kullanım ömrü 3 aydır.

Not 1. İk� f�ltre süzgec�n� kurmadan önce, lütfen �k� f�ltre süzgec�n�n de kuru 
          olduğundan em�n olun.
Not 2. Yüksek ver�ml� süzgec� ve pr�mer süzgec� güneşe maruz bırakmayın.

Uyarı:
Toz haznes�n�n �ç�ndeyken fana su kaçmasına İZİN VERMEYİN.



Ürün Bakımı

Parça Bakımı / Şarj Yuvası p�mler�, Düşme sensörü

İpucu: Şarj yuvası parçasının �ç�, sensör ve şarj plakası hassas elektron�k b�leşenler 
�çer�r, lütfen tem�zlerken kuru bulaşık bez� kullanın ve su g�r�ş�n�n neden olduğu hasarı 
önlemek �ç�n ıslak bulaşık bez� kullanmayın.

Şarj Yuvası P�mler�
Şarj bağlantı uçlarını ve şarj soket�n� düzenl� olarak tem�zley�n.

Düşme sensörler�
Altta bulunan bu sensörler� düzenl� b�r şek�lde tem�zley�n.



Ürün Parametreler�

Sınıflandırma     Ürün     Detay

Çap

Yüksekl�k

Ağırlık

Güç Değer�

Şarj T�p�

Tem�zl�k Modu

Şarj Süres�

Tem�zleme Süres�

Mekan�k
Özell�kler

Elektr�ksel
Özell�kler

Tem�zleme
Özell�kler�

Ana Gövde Kontrol T�p�

Otomat�k şarj/Manuel
Şarj
Otomat�k/B�r oda/sab�t 
nokta/köşe/paspas

5 saat c�varı

100 dak�ka

Dokunmat�k yüzey

Bu kılavuz, tüm 830 ser�s� mak�neler ve C500 �ç�n geçerl�d�r.
FCC Uyarısı
Bu c�haz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdak� koşullara tab�d�r:
(1) Bu c�haz zararlı paraz�te neden olmaz ve (2) Bu c�haz, �stenmeyen çalışmaya neden 
olab�lecek paraz�t dah�l olmak üzere oluşan her türlü paraz�t� kabul etmel�d�r.
NOT 1: Bu c�haz test ed�lm�ş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı d�j�tal 
c�haz kurallarına uygun olduğu görülmüştür. Bu kurallar, b�r konut �ç� kullanımında zararlı 
paraz�tlere karşı makul koruma sağlamak �ç�n tasarlanmıştır. Bu c�haz radyo frekansı 
enerj�s� üret�r, kullanır ve yayab�l�r ve tal�matlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, 
radyo �let�ş�mler�nde zararlı paraz�te neden olab�l�r. Ancak, bel�rl� b�r kurulumda paraz�t 
olmayacağına da�r b�r garant� yoktur. Bu ek�pman, radyo veya telev�zyon alıcısında, c�hazın 
kapanıp açılmasıyla tesp�t ed�leb�lecek zararlı paraz�te neden olursa, kullanıcının aşağıdak� 
önlemlerden b�r veya daha fazlasını alarak paraz�t� g�dermeye çalışması öner�l�r:
- Alıcı anten�n yönünü veya yer�n� değ�şt�r�n.
- C�haz �le alıcı arasındak� mesafey� artırın.
- C�hazı, alıcının bağlı olduğundan farklı b�r devre üzer�ndek� b�r pr�ze bağlayın.
- Yardım �ç�n bay�ye veya deney�ml� b�r radyo / TV tekn�syen�ne danışın.
NOT 2: Bu ün�tede, c�hazdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhang� b�r değ�ş�kl�k 
veya tad�lat, kullanıcının c�hazı çalıştırma yetk�s�n� geçers�z kılab�l�r.
Bu c�haz, kontrolsüz b�r ortam �ç�n bel�rlenen FCC RF radyasyona maruz kalma sınırlarına 
uygundur. Bu c�haz, radyatör �le vücudunuzun herhang� b�r bölümü arasında m�n�mum 20 
cm mesafe olacak şek�lde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.


