Kullanım Kılavuzu

TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDA VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN
Elektr�kl� b�r c�haz kullanırken. Aşağıdak�ler dah�l temel önlemler her zaman alınmalıdır.

UYARI

Bu uyarılar, c�haz �ç�n ve ayrıca geçerl� olduğu yerlerde tüm aletler, aksesuarlar, şarj c�hazları veya ana adaptörler �ç�n geçerl�d�r.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

1. Bu Proscen�c c�haz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve f�z�ksel, duyusal veya muhakeme yetenekler� azalmış veya deney�m ve b�lg� eks�kl�ğ� olan
k�ş�ler tarafından, yalnızca sorumlu b�r k�ş�n�n gözet�m�nde veya tal�matının kullanımıyla �lg�l� olması koşuluyla kullanılab�l�r. Tem�zl�k ve
kullanıcı bakımı, gözet�ms�z çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Oyuncak olarak kullanılmasına �z�n vermey�n. Çocuklar tarafından veya yakınında kullanıldığında çok d�kkat gerekl�d�r. C�hazla
oynamamalarını sağlamak �ç�n çocuklar gözet�m altında tutulmalıdır.
3. Yalnızca bu Proscen�c Kullanım Kılavuzunda açıklandığı şek�lde kullanın. Bu kılavuzda göster�len veya Proscen�c yardım hattı tarafından
öner�lenler dışında herhang� b�r bakım gerçekleşt�rmey�n.
4. YALNIZCA kuru yerler �ç�n uygundur. Açık havada veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
5. F�ş�n veya c�hazın herhang� b�r parçasını ıslak ellerle tutmayın.
6. Hasarlı b�r kablo veya f�ş �le kullanmayın. Güç kablosu hasar görmüşse, b�r tehl�key� önlemek �ç�n Proscen�c, serv�s hattı veya benzer�
kal�f�yel� b�r k�ş� tarafından değ�şt�r�lmel�d�r.
7. C�haz gerekt�ğ� g�b� çalışmıyorsa, kesk�n b�r darbe almışsa, düşürülmüş, hasar görmüş, açık havada bırakılmışsa veya
Suya düşmüşse, kullanmayın ve Yardım Hattı �le �let�ş�me geç�n.
8. Serv�s veya onarım gerekt�ğ�nde, Proscen�c Yardım Hattı �le �let�ş�me geç�n. Yanlış montaj elektr�k çarpmasına veya yangına neden
olab�leceğ�nden c�hazı sökmey�n.
9. Kabloyu germey�n. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kablonun b�r kapı altından veya kesk�n kenarlar veya köşelerden çekmey�n.
Kabloyu yürüme alanlarından uzağa ve üzer�ne basılmayacağı veya devr�lmeyeceğ� b�r yere yerleşt�r�n. Kablonun üzer�nden geçmey�n.
10. Kabloyu çekerek f�ş� çıkarmayın. F�ş� çıkarmak �ç�n kabloyu değ�l f�ş� tutun. Uzatma kablosunun kullanılması tavs�ye ed�lmez.
11. Dökülen b�r suyu tem�zlemek �ç�n kullanmayın
12. Benz�n g�b� yanıcı veya yanıcı sıvıları toplamak �ç�n veya bunların veya buharlarının bulunab�leceğ� alanlarda kullanmayın.
13. Puro, k�br�t veya sıcak kül g�b� yanan herhang� b�r şey� bu c�hazla tem�zlemey�n.
14. Saçları, g�ys�ler�, parmağı ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve fırça çubuğu g�b� hareketl� parçalardan uzak tutun. Hortumu,
çubuğu veya aletler� gözler�n�ze veya kulaklarınıza doğrultmayın veya ağzınıza koymayın.
15. Açıklıklara herhang� b�r nesne koymayın. Herhang� b�r açıklığı tıkalı olarak kullanmayın; toz, tüy, saç ve hava akışını azaltab�lecek
herhang� b�r şeyden uzak tutun.
16. Yalnızca Proscen�c tarafından öner�len aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
17. Şeffaf hazne ve f�ltre yer�nde olmadan kullanmayın.
18. Uzun süre kullanılmadığında ve bakım veya serv�s �şlemler�nden önce f�ş�n� çek�n.
19. Merd�venlerde tem�zl�k yaparken çok d�kkatl� olun.
20. Bu c�hazı dış mekana, banyoya veya havuzun 3 metre (10 f�t) yakınında kurmayın, şarj etmey�n veya kullanmayın. Islak yüzeylerde
kullanmayın ve rutubete, yağmura veya kara maruz bırakmayın.
21. Bu Proscen�c c�hazı şarj etmek �ç�n yalnızca Proscen�c şarj c�hazları kullanın. Yalnızca Proscen�c p�ller kullanın; d�ğer p�l türler�
patlayarak k�ş�ler�n yaralanmasına ve hasara neden olab�l�r
22. C�dd� hasar görmüş olsa b�le bu c�hazı yakmayın. P�l b�r yangında patlayab�l�r.
23. Motorlu fırça çubuğunu bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce da�ma c�hazı "KAPATIN".
24. C�haz, yalnızca c�hazla b�rl�kte ver�len güç kaynağı ün�tes�yle kullanılmalıdır.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

BU PROSCENIC CİHAZ YALNIZCA EVDE KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞTIR

Alev yakınında
kullanmayın

Isı kaynaklarının
yanına koymayın

Su veya sıvı
çekmeyin

Yanan objeleri
içine çekmeyin

Cihaz kullanılırken
ellerinizi fırçanın
yakınına koymayın

Ürün Yapısı
Dokunmat�k ekran

Hava panjuru
Motor

Tutma yer�
Güç tuşu

Toz haznes�
F�ltre takma yer�
Toz haznes� kapak tokası

Batarya çıkarma tuşu
Söküleb�l�r batarya
Şarj Soket�
Toz haznes� çıkarma
tuşu

Toz haznes� kapağı
Ana mak�ne b�rleşt�rme butonu

Süpürge ucu tutacağı

Metal uzatma borusu

Elektr�kl� süpürge başlık bağlantı düğmes�

Elektr�kl� Süpürge Başlığı
LED ışık

D�kkat:

1. Normal kullanım �ç�n monte ed�lmeden önce yıkanırsa merkez f�ltre tert�batı kurutulmalıdır.
2. Merkez� f�ltre tert�batı yıkanab�l�r. Opt�mum tem�zleme performansı �ç�n lütfen çöpü boşaltın ve merkez
f�ltre tert�batını zamanında tem�zley�n. Yaklaşık 10 kez kullandıktan sonra merkez� f�ltre tert�batını
tem�zley�n. Ancak mak�neden en �y� performansı alab�lmek �ç�n f�ltre tert�batının mak�ne kullanımına göre
3-6 ayda b�r değ�şt�r�lmes� tavs�ye ed�l�r

Yan parçaların kurulumu

Şarj Etme
Şarj Etme

Güç adaptörünü b�r elektr�k pr�z�ne takın ve d�ğer ucunu bataryanın şarj soket�ne bağlayın.
Şarj sırasında üç güç gösterges� artan sırada yanar.
P�l tamamen şarj olduğunda, üç bölmel� güç gösterges� sab�t beyaz ışık yanar.
(Tamamen şarj olması yaklaşık 3 saat sürer)
P�l azaldığında, �lk p�l gücü gösterges� beyaz renkte yanıp söner, lütfen zamanında şarj ed�n.
Güç çok düşük olduğunda, mak�ne p�l� korumak �ç�n otomat�k olarak kapanacaktır.
O sırada, güç düğmes�ne basıldığında mak�ne çalışmayacaktır. İlk güç gösterges� beyaz renkte yanıp
söner. P�l� şarj etmel� veya tam dolu b�r p�lle değ�şt�rmel�s�n�z.

Zem�ne montelenm�ş şarj standı
Güç adaptörünü zem�ne monte ed�lm�ş depolama yer�ne bağlayın, süpürgey� standa yerleşt�r�n ve
ardından şarj edeb�l�rs�n�z.

D�kkat:
1. Bu mak�ne, yalnızca ver�len güç adaptörüyle şarj ed�leb�l�r;
2. Şarj �şlem� sırasında mak�ne çalışamaz. O sırada, güç düğmes�ne basıldığında mak�ne çalışmaz

Ürünün Kullanımı
C�hazın kullanımı

C�haz Kullanımı
Başlat: Mak�ney� başlatmak �ç�n güç düğmes�ne basın,
varsayılan olarak OTOMATİK modda çalışır.
Güç modları: Toplamda 3 em�ş gücü sev�yes� vardır, güç
sev�yes�n� ayarlamak �ç�n ana ün�ten�n sonundak� gösterge
panel�ndek� " " s�mges�ne basın - Sess�z mod, Otomat�k
mod ve Güçlü mod.
Kapatma: Güç açık durumunda, mak�ney� kapatmak �ç�n
güç düğmes�ne tekrar basın.
Not: Güç tuşu, yalnızca tek b�r dokunuşla açılması /
kapatılması gereken b�r tuştur.

Elektr�k ekranı
Hata kodu
Mod ekranı
Mod seç�m�
Güç tuşu

Ek parçaların kullanımı

İsten�len süpürge ucu, süpürge tutucusuna bağlanarak kullanılab�l�r.
Metal uzatma borusu, ortama bağlı olarak seç�c� olarak kullanılab�l�r.

Elektr�kl� zem�n süpürges�n�n kullanımı

Elektr�kl� yer süpürges� sert zem�nler�, parkeler� veya kısa tüylü halıları tem�zlemek �ç�n kullanılab�l�r.
Daha �y� b�r deney�m �ç�n metal b�r uzatma borusu kullanılması öner�l�r. (Şek�l 1)

(şek�l 1)
Elektr�kl� paspas kullanımı

Elektr�kl� paspas, sert dokulu zem�nler� tem�zlemek �ç�n kullanılab�l�r. Halılarda kullanılması tavs�ye
ed�lmez. Daha �y� b�r deney�m �ç�n metal b�r uzatma tüpü �le kullanılması tavs�ye ed�l�r.

Ürünün Kullanımı
Elektr�kl� akar önley�c� fırçanın kullanımı

Elektr�kl� akar önley�c� fırçayı süpürge ucu tutucusuna
yerleşt�r�n ve kullanmak �ç�n sab�tley�n.
Elektr�kl� akar önley�c� fırça, kanepeler�, yatakları, beş�kler�
vb. tem�zlemek �ç�n kullanılab�l�r (şek�l 2)

(şek�l 2)
Uzun düz süpürge ucunun kullanımı

Uzun düz süpürge ucunu süpürge ucu tutucusuna yerleşt�r�n
ve kullanım �ç�n sab�tley�n.
Uzun düz süpürge ucu tavanları, k�tap raflarını, b�lg�sayar
klavyeler�n� ve tem�zlenmes� kolay olmayan dar boşlukları
vb. tem�zlemek �ç�n kullanılab�l�r. (Şek�l 3)

(şek�l 3)
Yuvarlak süpürge ucunun kullanımı

Yuvarlak süpürge ucunu süpürge ucu tutucusuna yerleşt�r�n
ve kullanım �ç�n sab�tley�n.
1. Doğrudan motora bağlanan yuvarlak süpürge ucu,
masaüstünü, dolabı, kanepey�, kısa tüylü halıyı vb. tem�zlemek �ç�n kullanılab�l�r. (Şek�l 4)
2. Metal uzatma borusu takıldığında yuvarlak süpürge ucu
tavan, perde vb. yüksek yerler� tem�zlemek �ç�n kullanılab�l�r
(Şek�l 5)

(şek�l 4)

(şek�l 5)

Sökme ve Bakım
Toz haznes� ve f�ltre tert�batı

F�ltre tert�batını tem�zley�n

Toz haznes�n� çıkarın

Toz haznes� çıkartma
düğmes�ne aynı anda her �k�
taraftan basın.

Not: HEPA f�ltre ve f�ltre sünger�n� yıkadıktan sonra lütfen
kullanmadan önce kurutun.
(Doğrudan güneşe maruz bırakmayın)

Elektr�kl� paspas kurulumu
Halıyı ıslatmamak �ç�n halıyı paspaslamaktan sakının.

1 Paspası çıkarın ve suyla ıslatın, b�raz sıkın ve cırt cırtlı
Velcronun üzer�ne ger� koyun. (Paspasın merkez�n�n, döner
plakanın merkez�yle h�zalı olduğundan em�n olun.)
2 Depoyu su püskürtme nozülünden suyla doldurun ve last�k
kapağı sıkın; Elektr�kl� paspası metal boruya bağlayın ve
paspaslamaya başlamak �ç�n ana ün�teye bağlayın;

Elektr�kl� Paspasın Tem�zl�ğ� ve Bakımı

1 Zem�n� s�ld�kten sonra paspası yıkamak ve sıkmak �ç�n
paspası çıkarın.
2 Paspas bez�n�n 24 saat kurumasını bekley�n ve ardından
elektr�kl� paspasa tekrar yerleşt�r�n. (Paspasın merkez�n�n,
döner plakanın merkez�yle h�zalı olduğundan em�n olun.).

Sökme ve Bakım
F�ltre b�leşenler�n�n montajı

1. Paslanmaz çel�k f�ltre tert�batının hava
yönlend�rme bloğunu toz haznes� g�r�ş�yle aynı
tarafta tutun ve paslanmaz çel�k f�ltre tert�batını toz
haznes�n�n üstünden toz haznes�ne takın. Sınır
süngüsünün toz haznes� sınır çubuğu �le
h�zalanması gerekt�ğ�n� unutmayın.

F�ltre sünger�n� HEPA kapağının altına koyun. Ve
f�ltre sünger�n�n 5 çıkıntıyla tamamen sab�tlenmes�
gerekt�ğ�n� unutmayın. Aks� takd�rde, f�ltreleme
etk�s�n� etk�leyecekt�r.
Sab�tleme yerler�

Sınır süngüsü
Hava yönlend�rme bloğu

Sınır Çubuğu
Ağız

3. HEPA tert�batını �p yukarı bakacak şek�lde tutun
ve HEPA tert�batını toz haznes�n�n üstünden toz
haznes�ne koyun. HEPA tert�batının sınır
süngüsünün toz haznes� sınır çubuğuyla
h�zalanması gerekt�ğ�n� lütfen unutmayın.
Sınır Süngüsü
Sınır Çubuğu

Toz haznes�n�n montajı

1. Toz haznes�n� motora oturtun. Lütfen çıtçıtların
yer�nde olması gerekt�ğ�n� unutmayın.

2. Toz haznes�n�n altını, kl�k ses� duyana kadar
res�mde göster�len yönde �t�n.

Sökme ve Bakım
Yer süpürges� ve s�l�nd�r fırça

Bataryayı Sökme

Bataryayı çıkarın: Her �k� taraftak� batarya çıkarma
düğmeler�ne aynı anda basın ve bataryayı tutup
aynı anda dışarı çek�n

Bataryayı Takın: Batarya yuvasını kart
yuvasıyla h�zalayın, sıkıca oturana kadar
bataryayı yuvasına oturtmak �ç�n alt tarafa
bastırın.

Sökme ve Bakım
Zem�nde durab�len şarj standı

Bu taraf öne
monte ed�lm�şt�r

Onarım
Hata
Fan çalışmıyor

Em�ş gücü azalıyor

Şarj olurken şarj
gösterges� yanmıyor
Yeters�z kullanım
süres�

S�l�nd�r Fırça
Duruyor

Sebep
Batarya takılı değ�l

Bataryayı doğru şek�lde takın

Batarya elektr�k akımına bağlı değ�l
Toz haznes� ve HEPA f�ltres�
doğru takılmamış

Elektr�kl� süpürgey� şarj ed�n

HEPA f�ltres� çok uzun süre
kullanılmış.
Toz haznes�nde çok fazla k�r var

HEPA f�ltres�n� değ�şt�r�n

Toz haznes� f�ltres� toz �le dolu.

Toz haznes� f�ltres�n� tem�zley�n
veya değ�şt�r�n
Süpürge başlığındak� çöpler�
tem�zley�n

Hava g�r�ş borusunda veya s�l�nd�r
fırçada tıkanma
Şarj bağlantı ucu, elektr�k pr�z�ne
tam olarak takılmamış
Yeters�z şarj ed�lm�ş
Batarya esk�m�ş
Büyük b�r yabancı c�sm�n �çer�
çek�lmes�
S�l�nd�r Fırçaya kumaş dolanması

Hata kodu

Zem�n süpürges�n�n kısa devres�

Hata kodu
Fan anormall�ğ�

Hava çıkış del�ğ� sıcak F�ltre tert�batı tıkalı
Su gelm�yor

Toz haznes�n� ve HEPA f�ltres�n�
düzgünce yerleşt�r�n

Toz haznes�ndek� çöpü boşaltın

Şarj bağlantı ucunu düzgünce
şarj yuvasına takın
P�l� şarj bölümündek� tal�matlara
göre tam olarak şarj ed�n
Batarya, ömrü olan b�r üründür ve
bel�rt�len serv�s noktasında değ�şt�r�lmes�
gerek�r.
S�l�nd�r fırçayı tem�zley�n ve
mak�nayı yen�den başlatın
Zem�n süpürges�n�n ucunu tem�zley�n

Zem�n süpürges� tıkanıklığı

Hata kodu

Çözüm

Zem�n süpürges�n�n ve metal uzatma
borusunun sıkıca takıldığından em�n olun
Lütfen zem�n süpürges�n� değ�şt�rmek veya
onarım �ç�n �ade etmek �ç�n bel�rlenen onarım
noktasına g�d�n
Emme ucunun tıkalı olup olmadığını kontrol
ed�n ve tıkanıklığı tem�zley�n
Motor çok sıcaksa, kapatın ve
b�r süre bekley�n
Toz haznes�n� ve HEP f�ltres�n� tem�zley�n

Yeters�z su

Suyu zamanında doldurun

Su deposunun su çıkış yer� tıkalı

Su çıkışını kontrol ed�n ve tıkanıklığı kaldırmak
�ç�n b�r kürdan veya �nce nesne kullanın

Lütfen bakım departmanına güvenmeden önce yukarıdak� noktaları kontrol ed�n.
Not: Güç kablosu hasar görmüşse ve özel aletler gerek�yorsa, üret�c�n�n bel�rled�ğ� serv�s noktasında
değ�şt�r�lmeler� gerek�r.
Sarf malzemes� satın almanız gerek�yorsa (HEPA F�ltre, vb.), Lütfen müşter� h�zmetler� �le �let�ş�me geç�n.

Parametreler
Nom�nal Voltaj
Güç Değer�
Nom�nal g�r�ş akımı
Adaptör g�r�ş akımı
Adaptör çıkış akımı
Şarj Süres�

