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Tanıtım
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Güvenli Çalıştırma Kılavuzu

Dibea marka ev temizlik elektrikli cihazlarını satın aldığınız için teşekkür eder, keyifli 
kullanımlar dileriz!
Bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı öğrenmek ve en ideal şekilde 
kullanabilmek için lütfen bu talimatı dikkatlice okuyun.
Bu talimat, basım tarihi itibariyle en son bilgileri içerir ve bu kılavuzun revizyonu, 
yorumlanması ve açıklanmasından yalnızca Dibea Electrical Co., Ltd. sorumludur. 
Şirketin stratejisi, ürünleri sürekli olarak değiştirmektir, bu nedenle Şirket, bu talimat 
basıldıktan sonra ürünleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Kullanım sürecinde ürünlerimizle ilgili soru ve önerileriniz için lütfen 0850 532 12 11 
numaralı servis hattımızı arayınız.

1. Lütfen makineyi kapalı, kuru bir yerde saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
2. 10 yaşından büyük çocuklar ile bedensel ve zihinsel engelliler velileri gözetiminde 
kullanmalıdır.
3. Lütfen 10 yaşından küçük çocukların makineyle temas etmesine izin vermeyin. Makineyi 
kullanırken ve bakımını yaparken lütfen 10 yaşından küçük çocuklardan uzak tutunuz.
4. Lütfen paketteki uygun aksesuarları kullanın; yanlış çalıştırma veya uyumsuz diğer 
aksesuarların kullanılması yaralanmaya neden olabilir.
5. Merdivenleri temizlerken lütfen çalışma güvenliğine özellikle dikkat edin.
6. Lütfen makineyi sıcak yüzeylerden uzak tutun.
7. Lütfen hava girişini engelsiz tutun ve makineyi engellemesi kolay olan tüy, bez ve diğer 
şeylerden uzak tutun.

Not: Lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak 
üzere lütfen talimatları saklayınız.
     Lütfen cihazı yağmurlu havada dışarıda kullanmayınız. 
Uyarılar: Herhangi bir ev aletinin kullanımında, yangın, kısa devre ve yaralanmaların 
önlenmesi gibi tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Kişisel Güvenlik

1. Lütfen pakette verilen pili ve şarj cihazını kullanın.
2. Lütfen şarj cihazını hiçbir şekilde değiştirmeyin.
3. Lütfen giriş voltajının şarj cihazında işaretli voltajla eşleştiğinden emin olun.
4. Şarj cihazı ve pil birbiriyle uyumludur. Diğer özelliklerdeki şarj cihazının kullanılması 
yangın riskine sebep olabilir.
5. Kullanmadan önce lütfen şarj cihazının güç kablosunda hasar ve eskime olup olmadığını 
kontrol edin. Hasarlı veya sarılı bir şarj cihazının kullanılması, yangın veya kısa devre riskini 
artıracaktır.
6. Lütfen şarj cihazının güç kablosunu uygun şekilde kullanın.
7. Lütfen şarj cihazını şarj kablosunu tutarak kaldırmayın.
8. Lütfen şarj cihazını çıkarmak için şarj kablosunu değil, şarj cihazını elinizle tutun.
9. Lütfen şarj cihazının kablosunu şarj cihazının etrafına sararak saklamayın.
10. Şarj kablosu, sıcak yüzeylerden veya keskin nesnelerden uzak tutulmalıdır.
11. Şarj kablosu tek başına değiştirilemez. Şarj kablosu hasarlıysa, değiştirme için lütfen 
satış sonrası servisle iletişime geçin.
12. Lütfen ıslak ellerle şarj cihazına veya tüm makineye dokunmayın.
13. Lütfen dışarıda makineyi saklamayın veya şarj etmeyin.
14. Makineyi temizlerken ve bakımını yaparken lütfen şarj cihazının fişinin çıkarıldığından 
emin olun.

Güç Güvenliği
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Güvenli Çalıştırma Kılavuzu

1. Bu üründe lityum pil kullanılmaktadır. Lütfen yakmayın veya yüksek sıcaklığa maruz 
bırakmayın.
2. Lütfen orijinal pili kullanın. Yanlış türde pil ile değiştirilmesi güvenlik risklerine neden 
olabilir.
3. Pilin sökülmesi, çarpması, sıkılması veya ateşe atılması yasaktır. Ciddi şişkinlik varsa, 
lütfen kullanmaya devam etmeyin.
4. Pildeki sıvı sızıntısını önlemek için lütfen parçalarına ayırmayın veya çarpmayın.
5. Lütfen pilin metal kontaklarını kısa devre yapmayın, aksi takdirde kısa devre tehlikesi 
oluşur (yanıklar gibi pilin aşırı ısınmasından kaynaklanan yaralanmalardan kaçının).
6. Lütfen pili yerel düzenlemelere uygun şekilde kullanın.
※ Yanıkları, yangını, elektrik çarpmasını veya diğer yaralanmaları azaltmak için lütfen 
yukarıdaki düzenlemelere uyun.

Pil Güvenliği

1. Kullanmadan önce lütfen üründe hasar ve anormallik olup olmadığını dikkatlice kontrol 
edin.
2. Üründe herhangi bir hasar veya kusur varsa lütfen kullanmayınız.
3. Lütfen makinenin bakımını Dibea'nın satış sonrası servisi veya yetkili bakım istasyonu ile 
ilgili güvenlik kuralları çerçevesinde iletişime geçerek gerçekleştirin ve profesyonel olmayan 
kişiler tarafından bakım yapılması güvenlik riskine neden olabilir.
4. Kişisel yaralanmaları önlemek için lütfen bu ürünü hiçbir şekilde değiştirmeyin.
5. Lütfen üretici tarafından sağlanan veya önerilen yedek parçaları veya aksesuarları kullanın.

Hizmetler

1. Bu elektrikli süpürge, yanan veya dumanı tüten tozu çekemez.
2. Lütfen yalnızca kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanın.
3. Lütfen beton kaplama, asfalt kaplama ve diğer pürüzlü yüzeylerde kullanmayınız.
4. Elektrikli süpürge ev için kullanılır, lütfen fabrikalarda veya ticari yerlerde kullanmayın.
5. Lütfen inşaat atıklarını ve ağır metal tozlarını çekmek için kullanmayınız

Kullanım İpuçları

 
 
 

Uyarılar:
1. Cihazın yüzeyini temizlemek için lütfen su, deterjan, boya veya parlatıcı 
kullanmayınız. Lütfen kuru bezle temizleyin.
2. Elektrikli süpürgeyi suya batırmak veya temizlemek için bir makine kullanmak 
yasaktır.
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Ürün Bileşenlerinin Tanıtımı
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Paspas Fırçası Şarj
Alanı

Düz Emiş
Fırçası

Kare
Fırça

Şarj
Cihazı

Temizlik
Fırçası

Akar
Temizleme Fırçası

Aksesuarlar

Toz Kabı

Açma/Kapama Düğmesi

Zemin Fırçası Mandalı

Elde Kullanım 
Seti

Rulo Zemin Fırçası

Boru

Boru Mandalı

Gösterge Işığı
Elde Kullanım 
Seti Düğmesi
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Kullanma Yöntemi 

1. a) El tipi seti, anahtar yukarı gelecek şekilde itme çubuğuna yerleştirin, aşağıdaki resme bakın.

b) Makineye bağlanmak için kolu yukarı çekin ve "klik" sesini duyduğunuzda kurulum 

tamamlanmıştır, aşağıdaki resme bakın.

2. Şekilde gösterildiği gibi, itme çubuğu arayüzünü zemin fırçası arayüzü ile hizalayın 
ve ardından hafifçe itin. Bir "klik" sesi duyduktan sonra kurulum tamamlanmıştır. 
(sökerken, mandal düğmesini basılı tutun ve aşağı doğru çekin.)

   扁吸安装
   

  

I. Yer Fırçası Kullanımı

klik

klik
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Kullanma Yöntemi 
3. Çalıştırmak için düğmeye basın.

  

a) Düğmeye ilk basıldığında makine düşük hızda çalışıyor.

b) Düğmeye ikinci kez bastıktan sonra makine yüksek hızda çalışır.

c) Düğmeye üçüncü kez bastıktan sonra makine durur.

4. Süpürme fırçasını temizleyin.

  a) Temizleme fırçası ile temizleyin.

 
　　

Güç

Rulo fırça çubuğundaki
saçları ve diğer çöp 
sargılarını kesin.

Kesilen çöpleri tırmıkla 
temizleyin.

Saç fırçası ile toz ve diğer
küçük parçacık çöplerini
süpürün.

Ayırmak Tırmık Temizlik
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Kullanma Yöntemi 
b) Rulo fırça çubuğunu sökün.

Düğmeyi aşağıdaki resimde gösterildiği gibi itin, kapağı kaldırın ve rulo fırça çubuğunu 

çıkarın.

1) Sekiz set yan fırça bileşenini, temizleme fırçası taban plakasının ilgili sıkıştırma 
yuvalarına kenetleyin. 

2) Yuvarlak bezi paspas fırçasının altındaki diske yapıştırın.

II. Paspas Fırçasının Kullanımı

clack

Taban plakası doğru
şekilde pasta silme
benzini yapıştırın.
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Kullanma Yöntemi 
3) Su deposu tapasını açın ve bir kap ile çeşme suyu enjekte edin.

4、Cihaza takın.

Uyarı: Kullanım esnasında yalnızca saf su kullanınız. Ürün kullanımı esnasında 

kimyasal madde kullanımı yapılmaması gerekmektedir. 

　

klik
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Kullanma Yöntemi 
5) Başlatma: başlatmak için açma/kapama düğmesine basın ve ardından gerektiği gibi 

otomatik püskürtme düğmesine basın.

a) Açma/kapama düğmesine basın, gösterge yeşildir ve makine kuru paspas moduna girer.

b) Püskürtme düğmesine basın, gösterge ışığı kırmızıya döner, makine otomatik paspas 

moduna girer.

c) Açma/kapama düğmesine basın, makine çalışmayı durdurur.

1) Güç göstergesinin yalnızca bir çubuğu olduğunda ve yanıp söndüğünde, makinenin 

yeterli gücü olmadığını gösterir, lütfen zamanında şarj edin.

1) Şarj için, el seti itme çubuğu ile birleştirildikten sonra şarj cihazı aracılığıyla itme 

çubuğundaki sokete gücü bağlayın ve yeşil ışık yandığında şarj devam ediyor demektir.

III. Şarj Yöntemi

Güç

İtme Çubuğundaki
Şarj Soketi

Gösterge Işığı

Şarj Şasisindeki
Şarj Soketi

Otomatik Püskürtme
Düğmesi
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Kullanma Yöntemi 
2) İtme çubuğunu zemin fırçası karınca ile eşleştirin ve aşağıdaki resimdeki gibi şarj şasesine 

yerleştirin, gücü şarj şasesi üzerindeki sokete şarj cihazı üzerinden bağlayın ve yeşil ışık 

yandığında şarj devam ediyor demektir.

       

a) Paspas fırçasını kullanmadan önce şarj edin.

    

  

b) Makine üzerinde süpürme fırçası ile şarj etme.

 ※ Şarj portuna su kaçmasına izin vermeyin.

klik

klik

Şarj Bağlantı Noktası
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2) Gösterge Işığı

a) Yeşil LED1 yanıp sönerse, şarj olduğunu gösterir.

b) Yeşil LED1 sürekli yanıyorsa ve LED2 ışığı yanıp 

sönüyorsa şarj oluyor demektir.

c) Yeşil LED1 ve LED2 sürekli yanıyorsa ve LED3 ışığı 

yanıp sönüyorsa şarj oluyor demektir.

d) Yeşil LED1, LED2 ve LED3 sürekli yanıyorsa tamamen 

şarj olduğunu gösterir.

1）Cihaz takın.

2)  Çalıştırmak için düğmeye basın.

LED3
LED2
LED1

Ⅳ. Akar Temizleme Fırçasının Kullanımı

Güç

klik

Kullanma Yöntemi 
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Rulo fırça çubuğundaki
saçları ve diğer çöp 
sargılarını kesin.

Kesilen çöpleri tırmıkla 
temizleyin.

Saç fırçası ile toz ve diğer
küçük parçacık çöplerini
süpürün.

Ayırmak Tırmık Temizlik

a) Düğmeye ilk basıldığında makine düşük hızda çalışır;

b) Düğmeye ikinci kez bastıktan sonra makine yüksek hızda çalışır;

c) Düğmeye üçüncü kez bastıktan sonra makine durur.

3) Akar temizleme fırçasını temizleyin.

a) Temizleme fırçası ile temizleyin.

     

b) Rulo fırça çubuğunu sökün.

Rulo fırça çubuğunun kilidini açmak için düğmeyi aşağıdaki resimde gösterilen ok yönünde 

çevirin ve ardından rulo fırça çubuğunu dışarı çekin.

      

Düğme

Kullanma Yöntemi 
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Eşleşen aksesuarları doğrudan el tipi setin bağlantı noktasına takın.

 1) Çalıştırmak için düğmeye basın.

                                                 

                                                 

Güç Güç

Gösterge Işığı

V. El Tipi Setin Kullanımı

a) Düğmeye ilk basıldığında makine düşük hızda çalışıyor 

ve yeşil ışık yanıyor;

b) Düğmeye ikinci kez bastıktan sonra makine yüksek hızda 

çalışıyor ve kırmızı ışık yanıyor;

c) Düğmeye üçüncü kez bastıktan sonra makine çalışmayı 

durdurur ve ışık söner.

Kullanma Yöntemi 
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1) Toz haznesini resimde gösterildiği gibi döndürün ve ardından çekerek çıkarın.

2) Filtre aksesuarlarını resimde gösterildiği gibi döndürün ve ardından çekerek çıkarın.

3) Filtre elemanını resimde görüldüğü gibi çekip filtre ekranı ile ayırın.

4) Filtre elemanını ve filtre süzgecini suyla temizleyin.

VI. Toz Kovasının Temizliği

Kullanma Yöntemi 
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5) Lütfen filtre elemanının ve filtre süzgecinin havada tamamen kuru olduğundan 
emin olun.

6) Filtre elemanını ve filtre süzgecini aşağıdaki resimdeki gibi takın.

7) Toz kovasını aşağıdaki resimdeki gibi takın.

8) Toz kovası aksesuarlarını aşağıdaki resimdeki gibi makineye geri takın.

Kullanma Yöntemi 
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Yaygın Hatalar ve Ürün Parametreleri

22.2V/2200mAh

4~5 Saat

100-240V

26V

160W

 ※ Makinenin Genel Hataları ve Çözümleri

 ※Ürün Parametreleri

Toz çekme etkisi
ideal değil.

1. Toz haznesini boşaltın.
2. Doğru montaj için toz haznesini kontrol edin.
3. Doğru yerleşim için filtreyi kontrol edin.
4. Filtre sistemini temizleyin.

Çalışmayı durdurdu
1. Pili şarj edin.
2. Engellenen zemin fırçasını temizleyin.

Pil şarj edilemez 1. Lütfen doğru bağlantı için şarj fişini kontrol edin.
2. Lütfen soketi kontrol edin.

Pil

Şarj Süresi

Adaptör Girişi

Adaptör Çıkışı

Güç
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Yaygın Hatalar ve Ürün Parametreleri

 ※Önlemler
1) Elektrikli süpürgeyi kullanırken

Lütfen kalorifer ve sigara izmariti gibi ısıtıcılardan uzak tutunuz.

2) Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce

Çarpışmadan sonra makinenin hasar görmesini önlemek için lütfen büyük ve keskin 

nesneleri kaldırın. Benzin veya sigara, alkol vb. gibi yanıcı maddeleri veya sıvıları çekmeyin.

3) Motorun içine sıvı veya tozun düşmesini ve arızalara ve tehlikelere yol açmasını önlemek 

için filtreyi değiştirirken makineyi ters çevirmeyin.




