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Kullanım kılavuzu ve rehber videoları için 
QR kodunu tarayın
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ÜRÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki tüm bilgileri 
lütfen dikkatlice okuyun, cihazı bunlara göre kurun ve bu kılavuzu ileride 
başvurmak üzere uygun şekilde saklayın. Yangın, elektrik çarpması 
veya diğer yaralanma riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki çalıştırma 
gereksinimlerine uyun:

• Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla 
ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe (çocuklar dahil olmak üzere) 
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi 
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. 
Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında 
tutulmalıdır.

• Avrupalılar için bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal 
veya zihinsel yetenekleri azalmış, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya 
talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamışlarsa kullanılabilir. Temizlik 
ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

• Yüksek sıcaklıktaki maddelere (sönmemiş sigara izmariti, kibrit, kızgın 
kül vb.), çok ince maddelere (kireç, çimento, talaş, alçı taşı, kül ve toner 
gibi), büyük keskin parçalara (cam gibi fiziksel olarak kesin olmayan 
maddeleri) emme işlemi yapmayın.

• Ürünü 50 ile 60Hz arasında değiştirmek için herhangi bir işlem 
yapılmasına gerek yoktur, ürün kendini hem 50 hem de 60Hz'ye 
uyarlayabilir.

• Besleme kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, servis 
veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

• Şarj ederken lütfen EZVIZ'in sağladığı CS-RS2-TWT5-D yerleştirme 
istasyonunu kullanın.

• UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için dış mekanda veya ıslak 
yüzeylerde, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.

• UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için yalnızca iç mekanda 
kullanın.

GÜVENLİK UYARISI
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• UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için bakımdan önce fişini 
çekin.

• Cihaz çalışırken optik arayüze doğrudan bakmayın.

• Sınıf 1 lazer, çıkış 0,641 mW/0,038 mW/1,21 mW, dalga boyu 808 
nm/910 nm/980 nm, IEC 60825-1:2014.

• Bu üründe sınıf 1 lazer bulunur ve bu lazer makul ölçüde öngörülebilir 
koşullarda güvenlidir.

• DİKKAT: Bu kılavuzun hükümlerine uymaksızın optik modülün işlevini 
veya performansını rastgele değiştirmek, lazer radyasyonu tehlikesine 
sebep olabilir.

• Yerleştirme istasyonu, en fazla 5200 mAh nominal kapasiteye sahip ve 
en fazla 8 hücreden oluşan lityum iyon pilleri şarj edebilir.

• Yerleştirme istasyonu, şarj edilemeyen pilleri şarj edemez.

CİHAZIN UYGUN KULLANIMI
• Cihaz yalnızca ev ortamındaki zemini temizlemek için kullanılır ve (balkon 

gibi) dış mekanlarda, (merdiven gibi) zemini olmayan ortamlarda ve 
endüstriyel ortamda kullanılmamalıdır.

• Cihazı koruyucu araçların olmadığı (dubleks ev, açık balkon ve 
mobilyaların üstü gibi) yerden yüksek ortamlarda kullanmayın.

• Çocukların cihazı oyuncak olarak kullanması yasaktır. Cihazı kullanırken 
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Yan fırça gibi 
aksesuarları yanlışlıkla yemelerini önlemek için çocukların erişebileceği 
bir yere koymayın. Çocukları veya evcil hayvanları cihaz gövdesinin 
üzerine yerleştirmeyin.

• Cihazı açıkta ateş yakılan veya hassas nesnelerin bulunduğu bir 
ortamda kullanmayın.

• Cihazı ıslatılmış zeminde veya nemli yüzeylerde kullanmayın.
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• Cihazı 40°C'nin üstündeki veya 0°C'nin altındaki bir ortamda 
kullanmayın.

• Cihazı (benzin, toner gibi) yanıcı malzemeleri temizlemek için 
kullanmayın. Cihazı yanıcı malzemelerin bulunduğu bir alanda 
kullanmayın.

• Cihazı kibrit, sigara ve yangına sebep olabilecek diğer malzemeleri 
temizlemek için kullanmayın.

• Ürünü tıkanmasına yol açacak büyük taş, atık kağıt veya diğer maddeleri 
çekmek için kullanmayın. Emiş ağzı tıkandığında lütfen ürünü zamanında 
temizleyin ve emiş ağzındaki toz, pamuk, saç gibi maddeleri çıkarın.

• Yalnızca üreticinin önerdiği veya sattığı aksesuarları kullanın. Herhangi 
bir üçüncü tarafa ait pil veya yerleştirme istasyonunu ve hasarlı pil veya 
yerleştirme istasyonlarını kullanmayın.

• Kullanılan pili yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak imha edin.

• Cihazı hiçbir koşul altında yakmayın, aksi halde pil patlamaya yol 
açabilir.

• RGB kamera kullanım sırasında tozla kaplanırsa kamerayı temizlemek 
için hava üfleyici kullanılması veya silmek için kağıt havlu ve yumuşak 
kuru bez kullanılması önerilir; görüş modülünün cam yüzeyinin 
çizilmesini önlemek için kaba veya sert malzemeler kullanmayın.

• Robotun arka yüzeyinin çok tozlu olması robotun şarj olmasını etkiler. 
Düzenli olarak veya gerektikçe temizlenmesi önerilir. Temizlemek için 
ayrıca kağıt havlu veya yumuşak kuru bez kullanılması önerilir.

• Robotun yan tarafındaki kenar sensörünün yüzeyi çok tozluysa duvar 
kenarında ilerlerken robotun duruşu ve harita konumlandırması bundan 
etkilenir. Düzenli olarak veya gerektikçe temizlenmesi önerilir. Sensör 
gövdenin içinde bulunduğundan sensörü silmek üzere kamerayı 
temizlemek için hava üfleme aracı/kağıt havlu/yumuşak kuru bez 
kullanılması önerilir. Temizlemek için parmaklarınızı içine sokmayın.

• Robotun alt kısmı kolay bir şekilde tozlanır, bu nedenle düzenli olarak 
veya gerektikçe temizlenmesi önerilir.

• Cihazı lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanın. Yanlış 
kullanım kaynaklı kayıp veya hasar kullanıcının sorumluluğundadır.
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• Elektrik çarpma tehlikesine karşı lütfen ıslak ellerinizle ürünün fişine 
veya elektrikli herhangi bir parçasına dokunmayın.

• Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen gücü kapatın ve şarj fişini 
çekin.

Teknik Parametreler
   Sınıfı II

   Doğru akım

    Alternatif akım

   İç mekanda kullanım içindir.

   Şarj etmeden önce talimatları okuyun. 

Robot
Model CS-RS2-TWT5
Pil 14,4 V/5200 mAh lityum iyon pil
Ağırlık Yakl. 4,6 kg
Nominal Giriş 20 V  3 A
Şarj Süresi Yakl. 3 saat
Engel Atlama Kapasitesi 20 mm

Yerleştirme İstasyonu
Model CS-RS2-TWT5-D
Nominal Giriş Gerilimi 100-240V~, 50/60Hz
Nominal Güç 65 W
Nominal Çıkış 20 V  3 A
Pil Şarjı 14,4 V/5200 mAh lityum iyon pil
Temiz Su Deposu Kapasitesi 5500 mL
Kirli Su Deposu Kapasitesi 5000 mL
Paspas Bezi Kurutma Yöntemi Havayla kurutma
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ 
Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra “EZVIZ” olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu 
(bundan böyle “Kılavuz” olarak anılacaktır), EZVIZ’un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir 
şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi 
belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya 
beyanda bulunmaz.
Bu Kılavuz hakkında
Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve 
buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, 
yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
En son sürüm için lütfen  ™ web sitesine göz atın (http://www.ezviz.com).
Revizyon Kaydı
Yeni sürüm – Ocak 2022
Ticari Markalar Onayı

  ™,  ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ’in 
mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin 
mülkiyetindedir.
Yasal Uyarı
YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT 
YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE “OLDUĞU 
GİBİ” SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA 
UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN 
VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ, EZVIZ’İN YÖNETİCİLERİ, 
MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK, 
EZVİZ BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSA BİLE DİĞERLERİNİN YANI 
SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR 
DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR 
ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR . 
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ’İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR. 
EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN 
SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR 
YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA 
KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ 
BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF 
ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.
İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER 
TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ, SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS BULAŞMASI 
VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK 
SIZINTISI VEYA DİĞER ZARARLARDAN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK 
GEREKİRSE EZVİZ ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAKTIR.GÖZETİM YASALARI VE VERİ 
KORUMA YASALARI YARGI YETKİSİNE GÖRE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN 
YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE 
ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA 
KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. 
YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI 
DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.
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Genel Bakış
Kutu İçeriği

Yerleştirme İstasyonu x1

Robot Süpürge x1
(bundan böyle "robot" olarak anılacaktır) Paspas bezi x2 Paspas Düzeneği (paspas bezli) x2

Yan Fırça x2 Temizleme Aleti x1 Kamera Çıkartması x1

Güç Kablosu x1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu x2 Mevzuat Bilgisi x1

Güç kablosunun görünümü aldığınız ürüne göre değişir.
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Referans

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Mikrofon

Tampon

* Güç Düğmesi

Akıllı LED Halka

Robotun Üst Kapağı

Tampon

Sıfırlama 
Düğmesi *

Wi-Fi 
Göstergesi

Toz Kutusu

İsim Açıklama

Güç Düğmesi • 4 saniye basılı tutma: Açılır/kapatılır.
• Bir kez basma: Çalışmayı başlatır/durdurur.
• İki kez basma: Görevi sonlandırır ve yerleştirme istasyonuna döner.

Sıfırlama Düğmesi • 4 saniye basılı tutma: Ağ yapılandırmasına girer.
• 10 saniye basılı tutma: Fabrika ayarlarına döner ve yeniden başlatır.
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5 6

1

3

2

4

Evrensel Tekerlek

Yan Fırça

Tahrikli Tekerlek

Paspas Düzeneği

RGB Kamera

Engel Sensörü

Şarj Temas 
Noktası
Hava Çıkışı

Su Girişi

Paspas Düzeneği

D-TOF Lidar

Kenar Sensörü

Şarj Temas 
Noktası

Hoparlör

İnfrared Alım 
Terminali

Tahrikli Tekerlek

Ana Fırça

Yan Fırça

Uçurum Sensörü 
x6

Malzeme 
Sensörü
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Temizleme Aleti

Kabin Kapısı

Paspas Düzeneği 
Platformu

Su Sensörü

Temizleme Lavabosu

Yedek Paspas 
Bezi Yeri

Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Kullanılmış Su Deposu

İşletim Paneli

Temiz Su Deposu

Temizleme Solüsyonu 
Girişi

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

 
Başlat/Duraklat • Bir kez basma: Görevi başlatır/duraklatır.

• 2 saniye basılı tutma: Görevi sonlandırır.

 
Lavabo Temizliği • Bir kez basma: Robot yerleştirme istasyonundan ayrılır, yerleştirme 

istasyonu temizleme lavabosuna su püskürterek temizlenmesini bekler.
• Tekrar basma: Pis su tahliye edilir.

Mod Bir kez basma: Temizleme moduna geçiş (paspaslamadan önce süpürme, 
paspaslarken süpürme, yalnızca süpürme, yalnızca paspas, paspas bezi 
temizliği, paspas bezi kurutma).
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Ayrıl/Geri Çağır Bir kez basma: Robot yerleştirme istasyonundan ayrılır veya istasyona geri 
döner.

+
Çocuk kilidini etkinleştir/aç Aynı anda ikisini de 2 saniye basılı tutma: çocuk kilidini açar/kapatır. Çocuk 

kilidi işlevi etkinleştirildiğinde işletim panelinde tuş basımı geçersiz kılınır (ilk 
olarak EZVIZ Uygulamasından çocuk kilidi işlevini etkinleştirmeniz gerekir).

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Hazırlık
Merdiven bulunan ortamlarda kullanmaktan kaçının (zorunluysa lütfen korkuluk yerleştirin) ve kullanmadan önce yerdeki 
engelleri kaldırmaya çalışın.

Güç Kaynağını Yerleştirme İstasyonuna Bağlama
Uygun bir yer seçin, yerleştirme istasyonunu yatay bir zeminde duvar kenarına yerleştirin, yerleştirme istasyonunu ve elektrik 
prizini güç kablosuyla bağlayın; yerleştirme istasyonu otomatik olarak açılır (yerleştirme istasyonunun halı yerine düz ve açık 
renkli fayans bulunan zemine yerleştirilmesi önerilir).

1,5 m (4,92’) önünde engel yok

> 0,5 m (1,64’)

> 0,5 m (1,64’)

Yerleştirme istasyonunun harici ısıdan hasar görmesini önlemek için lütfen radyatörlerin, ısıtıcıların, şöminelerin vb. yanına 
koymayın.
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Temiz Su Ekleme
Temiz su deposunun ve kullanılmış su deposunun koruyucu torbalarını çıkarın, temiz su deposunu temiz suyla doldurun ve ikisini 
de yeniden takın.

• Sıcak su doldurmayın, aksi halde cihaz hasar görebilir.
• Temizleme solüsyonu kullanmanız gerekiyorsa lütfen şirketimizin ürettiği temizleme solüsyonunu kullanın. Diğer 

temizleme solüsyonları cihaza zarar verebilir.

MAXMAKS.

Korumaları Çıkarma

Yan Fırçaları ve Paspas Düzeneğini Takma
Yan fırçaları ve paspas düzeneğini alta takın. Yan fırçaları şekilde gösterildiği gibi nokta ile hizalayın ve aşağı bastırın. "Tık" sesi 
yerlerine oturduklarını gösterir. Paspas düzeneğini manyetik nokta ile hizalayın.
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EZVIZ Uygulamasını indirme 

EZVIZ Uygulaması

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'a bağlayın (yalnızca 2.4 GHz WiFi desteklenir).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ Uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

• Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek 
için App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yapın.

• Gerçek süre devam eden Uygulama güncellemeleri nedeniyle değişebilir. Uygulamada verilen talimatları izleyin.

Robotu EZVIZ Uygulamasına Ekleme
1. EZVIZ Uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokunun; QR kod tarama arayüzü 

görüntülenecektir. 
2. Robotun güç düğmesini 4 saniye boyunca başlayana kadar basılı tutun.
3. Robotun üst kapağını açın, robotun gövdesindeki QR kodunu taratın ve arayüzdeki yönlendirmelere göre ağ yapılandırmasını 

ve robot eklemeyi tamamlayın.

Wi-Fi bağlantısı sağlanamazsa veya robotu farklı bir Wi-Fi'a bağlamak istiyorsanız sıfırlama düğmesini 4 saniye basılı tutun, 
robot yeniden başlatılır ve robotu EZVIZ Uygulamasına yeniden ekleyebilirsiniz.

3

Scan to add device

1 2

Robotu Yerleştirme
Robotu yerleştirme istasyonunun önüne yerleştirin ve işletim panelinden  düğmesine basın. Robot yerleştirme istasyonuna 
girer ve şarj olmaya başlar.
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İlk Temizlik
İki şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

• Temizleme modunu seçmek için  düğmesine ve çalıştırmak için  düğmesine basın.

• EZVIZ Uygulaması ile hesabınıza giriş yapın, cihazın giriş ekranından temizleme modunu seçin ve  düğmesine basın.

İlk kullanımdan sonra robot iç keman haritasını çizer ve kaydeder. (harita çiziminin verimli olabilmesi için lütfen ilk kullanımda 
yalnızca süpürme veya paspaslamadan önce süpürme modunu kullanın)

• İlk kullanımdan önce tam şarj edilmesi önerilir.
• Robotun temizlikten sonra şarj olmak üzere kolayca geri dönebilmesi için yerleştirme istasyonundan başlanması 

önerilir. Temizlik sırasında yerleştirme istasyonunun yerini değiştirmeyin.

Kamera Çıkartmasını Kullanma (İsteğe Bağlı)
Kamerayı kapatabilmeniz için bir kamera çıkartması verilmiştir.
1. Koruyucu filmi çıkarın. 
2. Kameranın camını ıslak mendille silin. Kamera çıkartmasını kameranın camına yapıştırıp bastırın ve iyice yapıştığından 

emin olun.
3. Çıkartma yıkanıp yeniden kullanılabilir.

31 2

Bu ürünün görsel engellerden kaçınma işlevinin ön koşullarından biri olarak kameranın açık olması gerekir; dahili görüntü 
işleme ürünün içinde gerçekleştirilir ve EZVIZ CloudPlay'e yüklenmez. Gerekirse kamerayı kapatarak işlevi kullanmamayı 
seçebilirsiniz. Ürün paketinde kamerayı kapatmak için elektrostatik olarak yüzeyde bulunan bir kamera çıkartması bulunur.
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EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler 
Sürüm güncellemesi nedeniyle Uygulama arayüzü farklı olabilir, telefonunuza yüklediğiniz Uygulamanın arayüzü geçerlidir.

Temizleme Haritası
Harita düzenleme (bölme, birleştirme, alan oluşturma, oda adlandırma, yasaklı alan, görünmeyen duvar, dönme), haritayı 
bölgelere ayırma, halı gösterimi, gerçek zamanlı temizleme rotası ekranı ve çoklu harita kaydetme.

Temizleme Yöntemi
Genel temizlik, özel temizlik, planlı temizlik, belirlenmiş oda temizleme ve alan temizliği.

Temizleme Ayarları
Emiş ayarı, su hacmi ayarı, temizlik sırası ayarı, halı basınç verme modu, halı için yardımcı süpürme ve paspas bezi kurutma 
zaman ayarı.

Ev İdaresi İşlevi
Devriye inceleme için randevu oluşturma, sabit nokta hareketi, devriye inceleme için fotoğraf/video çekme ve sesli interkom.

Bilgi Ekranı
Evcil hayvan bakım süresi, temizlik süresi, devriye geçmişi, ekipman gücü, sarf malzemeleri ve bakım.

Diğer Özellikler
Aygıt yazılımı yükseltme, ses seviyesi ayarı, Rahatsız Etmeyin modu, gece görüşü ışık dengeleme vb.

Rutin Bakım
Cihazı en iyi durumda tutmak için lütfen cihazın bakımını gerçekleştirin ve parçaları aşağıdaki aralıklarla değiştirin:

Robot Parçası Bakım Aralığı Değiştirme Aralığı

Paspas Bezi / 2-3 ayda bir

Yan Fırça 2 haftada bir 3-6 ayda bir

Ana Fırça Haftada bir 6-12 ayda bir

Sünger Filtre/
Yüksek Verimli Filtre Haftada bir 3-6 ayda bir

D-TOF Lidar
RGB Kamera

Kenar Sensörü
Engel Sensörü

Uçurum Sensörü
İnfrared Alım Terminali

Tampon
Şarj Temas Noktası

Evrensel Tekerlek/Tahrikli 
Tekerlek

Haftada bir /

Temizleme Lavabosu 2 haftada bir /

Temiz Su Deposu 3 ayda bir /

Kullanılmış Su Deposu Her paspastan sonra /

Yerleştirme İstasyonu 2 haftada bir /

• Cihazda temizlik ve bakım işleri gerçekleştirmeden önce robotu kapatın ve yerleştirme istasyonunun fişini çekin.
• Kolay bakım için Çok İşlevli Temizleme Aracı sağlanmıştır. Dikkatli kullanın, bu temizleme aletinin kenarları keskindir.
• EZVIZ çeşitli yedek parça ve tertibat üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezviz.com 

adresini ziyaret edin.
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Paspas Bezini Değiştirme

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2
Paspas bezinin paspas 
bağlantı parçasının merkezini 
kapatmadığına lütfen dikkat edin.

3

Toz Kutusunu Boşaltma

1

2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

Toz kutusundaki beyaz düğmeyi 
basılı tutun; toz kutusu kapağı 
otomatik olarak açılır ve çöpler 
dökülür.
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3

Yüksek Verimli Filtreyi ve İnce Filtre Pamuğunu Temizleme

1

24H

2

3

1

2



18

Yüksek Verimli Filtreyi ve İnce Filtre Pamuğunu Değiştirme

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

Yüksek verimli filtreyi 
ve ince filtre pamuğunu 
çıkarın ve bunları yenileriyle 
değiştirin.

Yerleştirme İstasyonunu Temizleme
Yerleştirme istasyonunun içini, temizleme lavabosunu ve sol 
köşedeki su sensörünü temizlemek için temizleme aletini veya 
bezlerini kullanın.

Temiz Su Deposunu Temizleme
Temiz su deposunu çıkarın, su deposunun kapağını açın, 
temizlemek üzere su borusunu ve filtre pamuğunu çıkarın ve 
kenara koyun. Temizledikten sonra filtre pamuğunu yerleştirin ve 
su borusunu tokaya takın.
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Kullanılmış Su Deposunu Temizleme

Ana Fırçayı Temizleme

1

Temizleme aletinin ucundaki düğmeyi bastırarak döndürün, gizli 
bahçıvan çakısını çıkararak ana fırçayı temizleyin ve geri takın.

1

2
2
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Önemli Parçaları Temizleme
Uçurum sensörlerini, malzeme sensörünü, manyetik noktaları, 
şarj temas noktalarını, RGB kamerayı, engel sensörlerini, kenar 
sensörünü ve infrared alım terminalini yumuşak kuru bez ile 
silerek temizleyin.

Tekerlekleri Temizleme
Evrensel tekerlekleri elle çıkarın ve gizli bahçıvan çakısı ile 
temizleyin.
Tahrikli tekerlekleri gizli bahçıvan çakısı ile temizleyin.
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Yan Fırçaları Değiştirme

Çevresel Önlemler
Bu üründeki yerleşik lityum iyon pilde bulunan kimyasal maddeler çevre kirliliğine yol açabilir. Atmadan önce lütfen pili çıkarın ve 
merkezi imha için profesyonel bir pil geri dönüşüm istasyonuna gönderin.

Pili çıkarma adımları (aşağıdaki bilgiler yalnızca cihazı atarken uygulanır ve günlük çalıştırma talimatları değildir):
1. Robotu yerleştirme istasyonuna temas etmeden çalışamayacağı kadar düşük güç durumuna gelene dek çalıştırın.
2. Robotu kapatın ve yan fırçaları ve paspas düzeneğini çıkarın.
3. Robotu çevirin ve resimdeki gösterildiği gibi altındaki 13 vidayı sökün.
4. Pil kapağını çıkarın.
5. Ucunda ok bulunan siyah çıkartmayı tutun ve pili çıkarın.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

• Pili sökerken gücün boşaldığından emin olun ve yerleştirme istasyonuna bağlı değilken çalışın.
• Pil takımının tamamını lütfen birlikte çıkarın ve kısa devreyi veya tehlikeli maddelerin sızmasını önlemek için pil 

takımının kaplamasına zarar vermeyin.
• Pilde sızıntı varsa ve yanlışlıkla buna dokunursanız lütfen bolca suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
• Bu ürün son kullanma tarihinden veya onarım normal bir şekilde gerçekleştirilemez hale geldikten sonra atılmamalıdır; 

lütfen WEEE atma yetkisine sahip bir kuruluşa teslim edin ve doğru yöntem için lütfen WEEE atmaya ilişkin ulusal veya 
yerel düzenlemelere bakın.

SSS
Sorun Çözüm

Şarj etmede zorluk. Yerleştirme istasyonu prize takılı değil. Güç kablosunun iki ucunun da takılı 
olduğundan emin olun.
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Sorun Çözüm

Robotun istasyona dönmesinde zorluk.

Yerleştirme istasyonunun yakınlarında çok fazla engel var. Lütfen yerleştirme 
istasyonunun önündeki engelleri kaldırın.

Robotun çalışmaya yerleştirme istasyonundan başlamasını sağlamak için her 
temizlikten önce robotun yerleştirme istasyonuna yerleştirilmesi önerilir.

Zemin direnci yüksek. Yerleştirme istasyonunun düz bir zemine yerleştirilmesi önerilir.

Zemin kaygan. Yerleştirme istasyonunun önündeki zeminin silinmesi önerilir.

Yerleştirme istasyonunun konumu yanlış. Lütfen yerleştirme istasyonunun haritadaki 
konumunun doğru olup olmadığını kontrol edin.

Robot istasyona geri dönerken 
yerleştirme istasyonunun yakınlarında 
anormal çalışma.

Yerleştirme istasyonunun önündeki 1,5 m'lik alanda veya yanındaki 0,5 m'lik alanlarda 
engeller var. Lütfen engelleri kaldırın.

Robotun arkasındaki şarj temas noktalarının ortasında bulunan siyah cam yüzeyi ve 
yerleştirme istasyonunun cam yüzeyini silmek için yumuşak malzemeler (kağıt havlu 
veya yumuşak kuru bez vb.) kullanın.

Temizlik sırasında anormal gürültü/
titreşim.

Tekerleğe/yan fırçalara/ana fırçaya yabancı nesneler dolanmış. Robotu kapatın ve 
tekrar kullanmadan önce bunları temizleyin.

Emiş noktalarının lastik şeritlerinin zemine dokunması normaldir, lütfen içiniz rahat 
olarak kullanın.

Paspas bezi toplandı; paspas düzeneğini çıkarın ve paspas bezini tekrar takın.

Kullanılmış su deposu pompalamaya 
devam ediyor. Lütfen yerleştirme istasyonunu temizleyin.

İşletim panelinde yerleştirme istasyonu 
ve robot arasındaki bağlantının anormal 
olduğu gösteriliyor.

Lütfen robotun yeniden başlatıldığını onaylayın.

Wi-Fi sinyali zayıf. Lütfen robotun Wi-Fi sinyalinin iyi olduğu bir alanda 
bulunduğundan emin olun.

Wi-Fi'a bağlanırken zorluk.

Wi-Fi sinyali zayıf. Lütfen robotun Wi-Fi sinyalinin iyi olduğu bir alanda 
bulunduğundan emin olun.

Wi-Fi bağlantısı anormal. Wi-Fi'ı sıfırlayın, güncel "EZVIZ" Uygulamasını indirin ve 
yeniden bağlanmak için cihazdaki QR kodunu taratmayı deneyin.

Engellerden kaçınmada zorluk.

Kamera yüzeyindeki camı silmek için yumuşak malzemeler (kağıt havlu veya 
yumuşak kuru bez vb.) kullanın.

Robot yüksek ışık iletimine (cam), yüksek yansımaya (parlatılmış metal), düşük 
yansımaya (siyah) vb. sahip bir nesneyle karşılaştığında engellerden kaçınma 
performansı ortamın etkisiyle düşer.

Anormal engellerden kaçınma 
davranışı.

Kamera yüzeyindeki camı silmek için yumuşak malzemeler (kağıt havlu veya 
yumuşak kuru bez vb.) kullanın.

Yan fırça temizlik sırasında düşüyor. Robotu çevirin ve yan fırçayı "tık" sesinin geldiğinden emin olarak yeniden takın.

Düşme önleyici algılama çalışmıyor ve 
robot basamaklardan veya diğer yüksek 
yerlerden düşmekten kaçınamıyor.

Uçurum sensörlerini silmek için yumuşak malzemeler (kağıt havlu veya yumuşak kuru 
bez vb.) kullanın.

Anormal çalışma. Yukarıdaki sorunlar giderildiyse cihazı kapatın ve yeniden başlatın. Sorunlar 
çözülemezse lütfen satış sonrası servis çalışanıyla iletişime geçin.

Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com adresine bakın.
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Video Ürünlerinin Kullanılması ile İlgili Girişimler

EZVIZ ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. Bir yüksek teknoloji şirketi olarak teknolojinin iş verimliliğini ve yaşam kalitesini 
artırmadaki rolünün giderek daha fazla bilincine varıyoruz. Ancak uygun olmayan şekilde kullanıldığında yol açabileceği zararın 
da farkındayız. Örneğin video ürünleri, gerçek, eksiksiz ve net görüntüler kaydedebiliyor. Bu, geriye dönük olarak yüksek bir değer 
sağlar ve doğruları gerçek zamanlı olarak korur. Bununla birlikte, video verilerinin uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi 
meydana gelirse, üçüncü bir tarafın yasal hak ve menfaatlerinin ihlal edilmesiyle de sonuçlanabilir. “İyilik İçin Teknoloji” 
felsefesini benimseyen EZVIZ, hep birlikte daha iyi bir toplum yaratmak amacıyla, video teknolojisi ve video ürünlerinin her bir 
son kullanıcısından yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra etik geleneklere uymasını talep eder.
Lütfen aşağıdaki girişimleri dikkatlice okuyun:

1. Herkes, makul bir gizlilik beklentisine sahiptir ve video ürünlerinin kurulması, bu makul beklentiyle uyuşmazlık içinde 
olmamalıdır. Dolayısıyla, halka açık alanlara video ürünleri kurarken makul ve etkili bir şekilde bir uyarı bildirimi verilmeli ve 
izleme menzili belirtilmelidir. Halka açık olmayan alanlarda video ürünleri kurarken ilgili üçüncü tarafın hak ve çıkarları dikkate 
alınacak ve yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, paydaşların izni alındıktan sonra video ürünleri kurulacak ve son derece 
görünmez olan video ürünleri kurulmayacaktır.

2. Video ürünlerinin amacı, belirli bir zaman ve mekan dahilindeki gerçek etkinlikleri belirli koşullarda kaydetmektir. Dolayısıyla 
her kullanıcı, üçüncü bir tarafın tasvirlerini, gizliliğini veya diğer meşru haklarını ihlal etmemek için önce söz konusu kapsamdaki 
kendi haklarını makul şekilde tanımlayacaktır.

3. Video ürünlerinin kullanımı sırasında gerçek sahnelerden türetilen video görüntüsü verileri oluşturulmaya devam edecektir. 
Buna büyük miktarda biyolojik veri (yüz görüntüleri gibi) dahil olup, veriler sonrasında daha fazla uygulanabilecek veya yeniden 
işlenebilecektir. Video ürünleri, yalnızca çektikleri görüntülere dayanarak verilerin nasıl kullanılacağı konusunda “iyi” ile 
“kötü”yü kendi başlarına ayırt edemez. Veri kullanımının sonucu, veri denetleyicilerinin yöntemine ve kullanım amacına bağlıdır. 
Dolayısıyla veri denetleyicileri, yalnızca yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer kural gerekliliklerine uymakla kalmayacak, aynı 
zamanda uluslararası normlara, toplum ahlakına, iyi değerlere, yaygın uygulamalara ve diğer zorunlu olmayan gerekliliklerin yanı 
sıra kişisel gizlilik, tasvir ve diğer hak ve çıkarlara saygı gösterecektir.

4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak oluşturulan video verileri işlenirken çeşitli paydaşların hakları, değerleri ve diğer 
talepleri her zaman dikkate alınacaktır. Bu anlamda ürün ve veri güvenliği son derece önemlidir. Dolayısıyla her bir son 
kullanıcı ve veri denetleyici, veri güvenliğini sağlamak ve veri sızıntısı, uygunsuz ifşa ve uygunsuz kullanımı önlemek için erişim 
kontrolünün kurulması, video ürünlerinin bağlı olduğu uygun bir ağ ortamının seçilmesi (internet veya intranet), ağ güvenliğinin 
oluşturulması ve sürekli olarak optimize edilmesini de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm gerekli ve makul önlemleri 
alacaktır. 

5. Video ürünleri, dünya çapında toplumsal güvenliğin artırılmasına büyük katkı sağlamıştır. Biz, bu ürünlerin toplumsal 
yaşamın diğer yönlerinde de aktif bir rol oynayacağına inanıyoruz. Video ürünlerinin insan haklarını ihlal edecek veya suça yol 
faaliyetlerine açacak şekilde herhangi bir şekilde suistimal edilmesi, teknolojik inovasyonun ve ürün geliştirmenin ilk amacına 
aykırıdır. Dolayısıyla her kullanıcı, her ürünün uygun, makul ve iyi niyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için ilgili ürün 
uygulamasının bir değerlendirme ve takip etme mekanizmasını oluşturacaktır.
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