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Güvenlik Bilgileri
Genel Uyarılar
• Robotunuz bir oyuncak değildir. Çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız robotun kullanımı 
sırasında gözetlenmelidir.
• Robotunuz ya da şarj standınız üzerine oturmayınız.
• Uygun olmayan şarj aletlerini kullanmayınız. Uygun olmayan şarj aletlerinin kullanılmasını 
pilin ısınması, duman çıkartması, alev laması ya da patlamasına yol açabilir.
•• Robotunuz bölgesel şarj aleti kablosu ile gelmektedir ve güç çıkışı yalnızca ev kullanımı için 
uygundur. Farklı bir kablo kullanmayınız. Kablonuzun değişimi için lütfen müşteri hizmetleri ile 
iletişime geçiniz.
• Robotunuzun şarj istasyonunu lütfen açmayın. İçerisinde kullanıcının bakımını yapabileceği 
herhangi bir parça bulunmamaktadır. Kalifiyeli servis personeli tarafından bakılması önerilir.
• Elektrik şok riski bulunmaktadır. Lütfen ev içinde sadece kuru lokasyonda kullanınız.
• Robota ya da şarj istasyonuna elleriniz ıslakken dokunmayınız.
•• Robotunuzu oda sıcaklığında muhafaza ediniz ve çalıştırınız.
• Eğer temizlenmesi gereken odada bir balkon bulunuyorsa lütfen fiziksel bariyer ile balkonu 
kapatın ve robotu güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olunuz.



Güvenlik Bilgileri
Pil & Şarj Olma Uyarıları
• Şarj istasyonunuzu hasar almış bir kablo ya da priz ile kullanmayın. Eğer kablo ya da priz zarar 
görmüşse değiştirilmelidir.
• Genel bakım öncesi robotunuzu şarj istasyonundan çıkartınız.
• Robotunuzu yalnızca birlikte gelen güç kaynağı ile şarj edin. Birlikte gelen güç kaynağı ekstra 
düşük voltaj gerektirdiği için belirlenen noktalarda kullanımı ekstra güvenlik sağlamaktadır.
•• Açmayın, ezmeyin, 80°C’nin üzerinde kullanmayın. Üreticinin talimatlarını izleyin.
• Metal nesnelerin pil terminallerine temas etmesine veya sıvıya daldırmasına izin vererek pili 
kısa devre yaptırmayın.
• Pilleri mekanik şoka maruz bırakmayın.

Uyarılar
• Robotunuzu zeminde açıkta elektrik prizi bulunan alanlarda çalıştırmayın.
• Eğer cihaz bir kablo üzerinden geçer ve takılırsa bir sehpa ya da vazoyu düşürebilir. Bu cihazı 
kullanamadan önce lütfen yerde bulunan kıyafet, kâğıt parçaları, güç kablolarını; perdeler, 
prizler ya da kırılabilir nesnelere zarar vermemesi için kaldırın.
•• Robotun kendi kendine hareket ettiğini unutmayın. Üzerine basmaktan çekinmek için 
robotun çalıştığı alanlarda yürürken dikkatli olun.
• Bu cihazı kullanırken keskin nesnelerin, bardakların ya da yanıcı olabilecek herhangi bir 
nesnenin yerde bulunmadığından emin olunuz.



Kendiliğinden Boşaltan Çöp Kutusu*1

Yan Fırçalar*2 Paspas Bezi Desteği*1 Paspas Bezi *2 Tek Kullanımlık Paspas Bezi*10

HEPA Filtresi *1Kullanıcı Kılavuzu*1Temizlik Fırçası*1 
(Kendiliğin boşalan çöp kutusu kapağının altındadır.)

Toz Torbası*2

Not: Eğer kutu içerinde kayıp bir ürün bulunuyorsa lütfen support@neabot.com adresinden müşteri hizmetleri ile iletişime 
geçin.

Aksesuarlar

Robot Süpürge Ve Paspas*1

Kutu İçeriği



Robot Süpürge Ve Paspas Hakkında
Önden Bakış

Kızılötesi Sensör

Lazer Sensör

Tampon

Şarj Butonu/Bildirimi

Güç Butonu/Bildirimi

Şarj/Nokta Temizliği

Kısa basarak şarj olmayı 
başlatabilirsiniz. 3 saniye basılı 
tutarak nokta temizliğini 
başlatabilirsiniz.

Açma ve kapatma/Tam Temizlik
Kısa basarak tam temizliği başlatabilir 
ya da duraklatabilirsiniz.
Robotu açmak ya da kapatmak için 3 
saniye boyunca basılı tutun.

Not: Şarj olma sırasında, nokta temizliği ya da tam 
temizlik sırasında, herhangi bir düğmeye kısa 
basarsanız robot duraklatılacaktır

Ağ Yapılandırması
        ve        düğmesine 3 saniye 
boyunca basılı tutarak ağ 
yapılandırmasını başlatabilirsiniz.

Çarpışma Önleyici Şerit



Paspas Bezi Bileşeni

Ana Fırça

Yan sürüş Tekerleği

Yan Fırça

Boşluk Sensörü

Ana Fırça Kapağı

Yan Sürüş Tekerleği

Batarya
Boşluk Sensörü

Teker

Alttan Bakış

Robot Süpürge Ve Paspas Hakkında



Robot Süpürge Ve Paspas Hakkında
Yandan Bakış

İkisi Bir Arada Su Tankı

Şarj Elektrodu Ucu

Toz Torbası Serbest 
Bırakma Tokası

Sıfırlama Düğmesi
Kısa Basma yeniden başlatır.
3 saniye boyunca basılı tutarsanız robotu 
fabrika ayarlarına sıfırlarsınız.

Duvar Takip Sensörü

Su girişi

Su tankı
Toz Torbası Serbest Bırakma Butonu

Toz Torbası Tokası

Toz Torbası

Paspas Bezi 

Paspas Bezi Braketi Hepa Filtresi

Filtre süngeri



Üst kapak
Çöp torbasını çıkarmak 
ya da takmak için üst 
kapağı açın.

Toz torbası çemberi

Ekran

Kızılötesi lens

Şarj ve toz toplama sensörleri

Emme girişi
Robotun içerinde bulunan kirleri 
emerek toz torbasına aktarır.

Kendiliğinden Boşaltabilen Çöp Kovanız 



Led Uyarıları

Makine Durumu

Makine Durumu Bildirimlerin Durumu

Açık

Şarj Doluyor

Şarj Doluyor

Temizleme

Şarj olma

Anormal Durum

Kapalı

Wi-Fi Bağlı değil

Wi-Fi Bağlanıyor

Wi-Fi Bağlandı

Dolu

Toplanıyor

Batarya

Toz kutusu dolu ve ışık hep yanıyor. Toz torbası düzgün takılmamış, ışık hızlıca yanıp sönüyor.

Toz toplanıyor, ışık hızlıca yanıp sönecektir.

Kapasite %50’den yüksek, iki ışık da sürekli yanacaktır. Batarya %50’den az, tek ışık sürekli yanacaktır.

Mavi Nefes alan ışık

Mavi Nefes Alan Işık

Mavi Nefes Alan Işık

Işık Kapalı

Hızlıca Yanıp Sönen Kırmızı 

Hızlıca Yanıp Sönen Mavi Işık

Yavaşça Yanıp Sönen Mavi Işık

Sürekli Yanan Mavi Işık

Hızlıca Yanıp Sönen Mavi Işık

Işık Kapalı

Işık Kapalı

Işık Kapalı

Hep Yanan Turuncu Işık

Işık Kapalı

Işık Kapalı

Işık Kapalı

Işık Kapalı

Işık Kapalı

Güç Göstergesinin Durumu Şarj Göstergesinin Durumu



İlk Kullanım
1. Hazırlık

2. Kendiliğinden Boşaltan Çöp Kutusunun Pozisyonu

Başlamak için robot ve kendiliğinden boşaltan çöp kutusuna ihtiyacınız vardır. Diğer aksesuarları daha sonra kullanınız.

• Kendiliğinden boşaltan çöp kutusunu çıkış bölümüne yakın, Wi-Fi bağlantısının güçlü olduğu bölgeye yerleştirin

• Çöp kutusu, düz sert bir zemine duvar ile arasında yaklaşık 6 cm boşluk olacak şekilde yerleştirilmelidir.



3. Güç Girişi

4. Sınır Çubuğunu Kaldırma

• Çöp kutusunun ön tarafında 1.2m ve yanlarından 0.5m boşluk 
olduğundan emin olun.

Güç bağlantısını prize bağlayın. Kalan kabloyu bağlayın, böylece robot 
çalışırken kabloya takılmaz.

Not: Şarj istasyonunu direk güneş ışığının geleceği bir yere koymayın.

Robotu içerde düz sert bir zemine yerleştirin ve tamponun her iki ucunda 
bulunan sınır çubuğunu açın.

İlk Kullanım



Not: Temizliğe başlamadan önce robotu tamamen şarj edin.

• Temizliğe başlamadan önce çarpma, takılma ve ya benzeri herhangi bir 
zararı önlemek için yerde bulunan kabloları toplayın.
• Robotu kendiliğinden boşaltan çöp kutusunda başlatmanız önerilir.

Yan tarafta bulunan QR kodunu taratın ya da “Neabok” uygulamasını 
uygulama mağazanız üzerinden aratın. (Lütfen “NeaBot Home” 
uygulamasını indirmeyin.)

• Temizlik sırasında batarya azalırsa robot otomatik olarak şarj istasyonuna 
geri dönecektir. Robot tamamen şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı 
yerden devam edecektir. 

Robotu çalıştırmak için güç düğmesine 3 saniye botunca basılı tutun ve ardından robotu otomatik olarak şarj etmek için ev tuşuna basın. Robot 
tamamen şarj olduğunda hazır duruma gelecektir.

İlk Kullanım
5. NoMo N2’yi Uyandırmak

6. Uygulama Kurulumu



1) Telefonunuzu Wi-Fi ağına bağlayın. (5Ghz Desteklenmez.)

3) Ağ yapılandırmasını açmak için             ve           tuşlarına 3 saniye boyunca 
basılı tutun.

5) Telefonunuzun Wi-Fi ayarlar bölümüne gidin ve Neabot ağına geçiş 
yapın. (neabot_xxx_xxx olarak gözükür.)

Not: Mobil uygulamanın güncellenmesinden kaynaklı açıklamalarda farklılıklar olabilir. Lütfen mobil uygulamanın talimatlarını takip edin.

6) Uygulamaya geri dönün ve 1-2 dakika boyunca kurulumun 
tamamlanmasını bekleyin. (Bu sırada Neabot hızlıca mavi yanıp sönecektir.)

4) Bağlı Wi-Fi ağını seçin ve şifresini girerek bağlanın.

2) Kayıt olun ve giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinden cihaz ekleyin.

İlk Kullanım
5. NoMo N2’yi Uyandırmak



Açma/Kapama/Duraklatma

• Robotu çalıştırmak için güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun; güç bildirim ışığı yavaşça beyaz yanacak ve 5 saniye içerisinde maviye dönecektir. 
Daha sonra robot bekleme konumuna geçecektir; güç düğmesine kısa basarak temizliğe başlayabilir ya da ev tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutarak 
bölge temizliği yapabilirsiniz.
• Robot beklemeye devam ederse, güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun ve robotu kapatın. Güç bildirim ışığı hızlıca mavi yanıp sönecektir ve 5 
saniye sonra sönecektir.
•• Temizlik sırasında güç düğmesine kısa basarsanız robot duraklayacaktır.
• Robot hareketsizse ve 20 dakikadan fazla çalışmadıysa, hazırda bekleme durumuna girecektir. Hazırda bekletme durumunda, makineyi uyandırmak 
için herhangi bir düğmeye kısaca basabilirsiniz.

Not: Şarj sırasında robot kapatılmaz.

Otomatik şarj olma/manuel şarj olma
• Temizlik sırasıda şarj azalırsa ve ya temizlik sonrası şarj azsa robot 
otomatik olarak şarj istasyonuna döner.
• Temizlik sırasında         tuşuna bastığınızda robot şarj istasyonuna geri 
döner.

Temizlik modunu ayarlama
• Robot standart mod seçili olarak gelir. Uygulama ile bağlantısı 
kurulduktan sonra uygulama içerisinden daha fazla mod seçebilirsiniz.

Arıza Durumu
• Robot bir problem ile karşılaştığında sesli bir uyarı verecektir ve güç 
bildirim ışığı turuncu yanıp sönecektir. Sorunu çözebilmek için lütfen 
“Sorun Giderme” bölümünü inceleyiniz.
• Hata durumunda robotunuz 10 dakika boyunca çalışmazsa, robot 
otomatik olarak hazırda bekleme moduna geçecektir.
•• Robot anormal çalıştığında, güç bildirim ışığı turuncu yanıp sönecektir 
ve bu makine içerisinde bazı arızalar gerçekleştiğinde yapacaktır. Lütfen 
çözüm için aşağıda bulunan tabloyu inceleyiniz.

Temizlik Sırasında Su Tankına Su Ekleme ya da Paspas Bezini Temizleme
•          düğmesine kısa basınız, robot duraklayacaktır, paspas modülünü 
çıkartın, su ekledikten ya da paspası temizledikten sonra paspas 
modülünü yerine yerleştirin, güç düğmesine tekrar kısa basın, temizlik 
kaldığı yerden devam edecektir.

8. Temizlik

İlk Kullanım



Sesli Uyarı/Hata Olayları Olası Nedenler Çözüm

Lütfen radarın takılıp takılmadığını kontrol 
edin.

Etraftaki engelleri kaldırın ya da robotu boş 
bir alana taşıyarak yeniden çalıştırın

Çarpışma sensörü etrafında bulunan 
yabancı maddeleri kaldırın ya da robotu 
başka bir yere taşıyın.
Lütfen boşluk sensörünü silin ve robotu düz 
ve açık bir alana götürerek başlatın.

Ana fırçayı temizleyin ya da robotu başka 
yere taşıyın.

Yan fırçayı temizleyin ya da robotu başka bir 
yere taşıyın.

Ana tekerleği temizleyin ya da robotu başka 
bir yere taşıyın.

Lütfen ikisi bir arada su deposunu ve filtre 
süzgecini değiştirin ve filtre süzgecinin ve 
ikisi bir arada su deposunun yerine 
takıldığından emin olun.
Lütfen kullanmadan önce robotu şarj edin

Lütfen ikisi bir arada su deposunu ve filtre 
süzgecini değiştirin ve filtre süzgecinin ve 
ikisi bir arada su deposunun yerine 
takıldığından emin olun.

Lütfen duvar takip sensörünü silip 
temizleyin.

Lütfen duvar takip sensörünü silip 
temizleyin.

Radar basılı ya da sıkışmış olabilir. Lütfen 
cihazı çalıştırmak için başka bir yere taşıyın.

Batarya sıcaklığı çok yüksek ya da çok düşük 
olabilir. Lütfen kullanım öncesi, batarya 
sıcaklığının normale dönmesini bekleyin

Lazer sensör bloke olmuş ya 
da sıkışmış olabilir.

Darbe sensörü sıkışmış olabilir.

Boşluk sensörü robot başlatıldıktan 
sonra tetiklenmiş olabilir.

Ana fırça sıkışmış olabilir.

Yan fırçalar sıkışmış olabilir.

Ana tekerlek sıkışmış olabilir.

İkisi bir arada su tanı çıkarılmış

Temizlik sırasında düşük 
batarya
Fan anormal çalışıyor

Duvar takip sensörü anormal 
çalışıyor

Radar kapağı sıkışmış olabilir.

Batarya da şarj sırasında 
anormallikler var

Lütfen çarpışma önleyici rayı kontrol edin

Lütfen boşluk sensörünü silin ve robotu 
tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak tekrar başlatın.

Lütfen ana fırçayı kontrol edin.

Lütfen yan fırçaları kontrol edin.

Lütfen ana tekerleği kontrol edin.

İkisi bir arada su tankı çıkarılmış.

Batarya seviyesi düşük, şarj olma başlatılıyor.

Fan anormal çalışıyor.

Lütfen sağ tarafta bulunan Duvar takip 
sensörünü silin

Radar kapağı basılı

Batarya hasar görmüş ya da takılmamış

Sorun Giderme



Sesli Uyarı/Hata Olayları Olası Nedenler Çözüm

Robot başlatılamıyor Batarya seviyesi düşük. Lütfen kullanmadan 
önce şarj edin. Ortam sıcaklığı çok düşük 
(0°C’nin altında) ya da çok yüksek (50°C’nin 
üzerinde) olabilir. Lütfen cihazı 0°C-40°C 
arası olan bölgelerde kullanınız

Düşük batarya ya da anormal 
ortam sıcaklığı

Şarj edilemiyor. 1. Lütfen kendiliğinden boşaltan çöp 
kutusunun prize takılı olduğundan emin 
olun. 
2. Robotun ve çöp kutusunun şarj 
noktalarını düzenli olarak temizleyin.
3.3. Lütfen teması engelleyen yan fırçaları ya 
da diğer yabancı nesneleri kaldırın ve robotu 
manuel olarak tekrar konumlandırın.

1. Kendiliğinden boşaltan çöp 
kutusu elektrik çekmiyor.
2. Şarj noktaları kirli
3. Şarj noktaları tam temas 
etmiyor.

Şarj olma sorunu, kendiliğinden boşaltan 
çöp kutusu bulunamadı.

1. Lütfen kendiliğinden boşaltan çöp 
kutusunu boş bir alana yerleştirin.
2. Lütfen kendiliğinden boşaltan çöp 
kutusunu prize bağlayın.
3. Lütfen paspas bezi desteğinin altını 
temizleyin ve paspas bezini toplayın

1. Toz toplama şarj yığını tıkalı 
veya çok uzakta
2. Kendiliğinden boşaltan çöp 
kutusu prize takılı değil
3. Paspas bezi desteğinin 
altında yabancı maddeler var 
veya paspas bezi sarılmış

Anormal Davranış Kapatın ve yeniden başlatınProgram istisnası

Temizlik sırasında anormal sesler geliyor. Lütfen temizlik için robotu temizleyin.Ana fırça/Yan fırça ya da ana tekerlek 
üzerinde yabancı cisimler dolanmış 
olabilir.

Temizlik kapasitesi azaldı ya da toz 
toplanmıyor.

Lütfen toz torbasını, filtreyi ve ana fırçayı 
zamanında temizleyin.

Toz torbası dolu ya da filtre 
kapalı olabilir ya da ana fırça 
dolaşmış olabilir

Sorun Giderme



Sesli Uyarı/Hata Olayları Olası Nedenler Çözüm

Düzenli temizlik çalışmıyor. Düzenli temizlik batarya seviyesi %30’un 
üzerindeyken çalışır. Lütfen robotunuzu 
günlük olarak şarj ediniz.

Düşük batarya

Uygulamaya bağlanılamıyor. 1. Lütfen robotun Wi-Fi bağlantısının iyi çektiği bir 
bölgede olduğundan emin olun.
2. Wi-Fi şifresini tekrar girin ya da Wi-Fi ağını sıfırlayın
3. Uygulamanın son sürümünü indirin ve kurun.

Anormal Wi-Fi bağlantısı, yanlış 
Wi-Fi şifresi ya da uygulamanın 
başlatılırken hata oluşması

Yer paspaslama modülü hiç su bırakmıyor ya 
da az su bırakıyor

1. Lütfen su tankının doluluk oranını kontrol edin.
2. Paspas bezini temizleyin.
3. Paspas bezi desteğini talimatlara göre tekrar 
yerleştirin.

Su tankında yeterli su 
olamayabilir, paspas bezi çok kirli 
olabilir, paspas bezi desteği yerine 
tam yerleşmemiş olabilir.

Yer paspaslama modülü çok fazla su 
bırakıyor

Lütfen su tankı kapağının yerine tam olarak 
yerleştirildiğinden emin olun ve uygulama 
üzerinden uygun su miktarını ayarlayın.

Su tankı kapağı tam 
yerleşmemiş olabilir ya da su 
çıkışı maksimumda olabilir.

Düşük toz toplama performansı Toz torbasını değiştirin.Toz torbasına girin toz, çekiş 
ağzının içerisine giren hava 
akışının azalmasına sebep olur.

Hareket sonrası ya da bölge temizliği sonrası 
robot kendiliğinden boşaltan çöp kovasına 
dönmüyor.

Nokta temizliği ya da uzak mesafelere 
hareket sonrasında robot yeni bir harita 
yapabilir. Eğer kendiliğinden boşaltan çöp 
kovası uzaktaysa robot şarj olmak için geri 
dönemeyebilir. Lütfen robotu şarj olması için 
manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirin.

Robot yeni bir harita 
oluşturuyor ya da mesafe çok 
uzak

Toz toplama hatası 1. Lütfen toz torbasını doğru bir şekilde taktığınızdan emin 
olun ve toz toplamayı 30 dakika sonra deneyin.
2. Eğer sorununuz çözülmezse, satış sonrası servis ile 
iletişime geçin.

1. Toz torbası kayıp ya da 
yerine yerleştirilmemiş olabilir.
2. Fan aşırı sıcaklık korumasını 
açmış ya da hata veriyor 

Toz torbası dolu ya da tıkanmış Toz torbasını değiştirin ve kendiliğinden 
boşaltan çöp kutusunu temizleyin (emme 
girişi, toz geçişi, fan filtre süzgeci vb.)

Toz torbası dolu ya da 
tıkanmış

1. Toz torbası kayıp ya da 
yerine yerleştirilmemiş olabilir.
2. Fan aşırı sıcaklık korumasını 
açmış ya da hata veriyor 

Sorun Giderme



Eğer robotunuz hakkında bir sorunuz ya da öneriniz varsa, http://support.neabot.com adresini ziyaret 
ederek destek ipuçları, sıkça sorulan sorular ya da aksesuarlar ile ilgili sorularınızı cevaplayabilirsiniz. Bu 
bilgiler aynı zamanda Neabot uygulamasından da ulaşılabilir. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, 
bizimle support@neabot.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Kullanıcı Desteği

Robotunuzu en iyi performansta kullanmak için, takip eden sayfada bulunan prosedürleri uygulayın. 
Eğer robotunuzun yerleri temizlemediğini düşünüyorsanız, toz kutusunu boşaltın, filtreyi ve fırçaları 
temizleyin.

Not: Neabot aynı zamanda çeşitli yedek parçalar ve aksesuarlar üretmektedir. Eğer parça değişikliğiniz 
olması gerektiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle support@neabot.com adresi üzerinden ya da 
www.neabot.com sitesi üzerinden iletişime geçiniz.

Not: Değiştirme sıklığı değişebilir. Eğer parça üzerinde aşınmalar mevcutsa değiştiriniz.

Bakım ve Onarım talimatları

Bakım ve Onarım



Kapağı açın Yanlardan tutarak 
toz torbasını kaldırın.

Eski olanı çöpe atın Yenisiyle değiştirin

Toz Tüneli Şeffaf Kapağı

Toz Tüneli

Torbanın doğru 
yerleştirilme resmi

Toz torbasının yerine tam 
oturduğundan emin olun

Kapağı Kapatın

Toz torbası tamamen dolduğunda, "FULL UP" işareti yüksek parlaklıkta kalıyor ve uygulama uyarısı 
veriliyor. Lütfen toz torbasını zamanında değiştiriniz.,

Bakım Ve Onarım
Torba Değişimi

Eğer “Full Up” bildirimi, “Collectıng” ve “Battery” bildirimleri toz 
torbası değişimi sonrasında birlikte yanıp sönüyorsa, cihazı 
prizden çekmeniz ve ters çevirerek toz tünelini tıkayan bir şeyin 
olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir. 
Eğer toz tüneli tıkanmışsa, yanda bulunan çizimi referans alarak 
toz tüneli şeffaf kapağını çıkartın ve bir tornavida yardımıyla 
yabancı cisimleri çıkartın. 

Not: Şiddetli bir şeNot: Şiddetli bir şekilde kapağı çıkartmayın. Temizleme sonrası 
kapağı aynı şekilde yerine yerleştirin.

Toz Tünelinin Temizlenmesi



Ana Fırça Kapağı

Ana Fırça

Not: Ana fırça sarf malzemesidir ve en az hafta da bir temizlenmesi önerilir. Temizlik performansının en iyi düzeyde tutulması 
için ana fırçanın 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Not: Yan fırçalar değiştirilebilirdir. Temizlik performansının en iyi düzeyde tutulması için her 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

1. Ana üniteyi çevirin, sağ ve sol kulakçıklara bastırın 
ve orta koruma kapağını çıkartın.

1. Bir para ya da küçük bir tornavida yardımıyla yan 
fırçaları yerinden çıkartın.

2. Saç ve diğer tozları temizleyin ve ardından yan 
fırçaları yerine yerleştirin.

2. Ana fırçayı çıkartın ve temizlik fırçası ile saç ve diğer 
tozları temizleyin.

Bakım Ve Onarım
Ana fırçayı temizleme

Yan fırçaların temizlenmesi



1. İkisi bir arada su deposunun serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve aynı anda dışarı doğru çekin.

Toz Kutusu

Su Tankı Kapağı/Su Giriş Yeri

Toz Kutusu Çıtçıtı

Filtre Ekranı Klipsi

Filtre Ekranı

İkisi Bir Arada Su Tankı Serbest Bırakma Düğmesi

2. Toz kutusunu çıtçıta basarak açın 3. Filtren ekranı klipsini çıkartın. 4. Filtre ekranını çıkartın

Bakım Ve Onarım
Ana fırçayı temizleme



5. Filtre ekranı ve klipsi üzerinde 
bulunan tozu temiz bir fırça yardımıyla 
temizleyin.
Not: Filtre ekranı değiştirilebilir. Her 4-6 
haftada bir değiştirilmesi önerilir. Lütfen 
resmi kanallar aracılığıyla satın alınız.

8. Papspas bezi çıkartma düğmesini basarak paspas bezi destek aparatını yerinden 
çıkartın. Paspas bezini değiştirmek ya da temizlemek için yerinden çıkartabilirsiniz.

Not: Tek kullanımlık paspas bezi tekrar kullanılamaz, ancak paspas bezi 
temizlendikten sonra tekrar kullanılabilir.
• Eğer paspas bezi çok kirliyse, paspalamayı olumsuz yönde etkiler. Lütfen 
zamanında temizleyiniz.
•• Tekrar yerleştirmeden önce paspas bezi, vida ve diğer parçaların iyice 
kuruduğundan emin olun. Temizlik için ikisi bir arada su tankının üzerine kurmayın, 
aksi takdirde kirli su geriye doğru dökülürse filtre elemanı tıkanacaktır.
• Paspas bezi değiştirilebilirdir ve her 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

6. Temizleme fırçasını toz kutusunu 
temizlemek için kullanın. (Toz Kutusunu 
doğurdan suyla yıkamayınız.)

7. Su tankı kapağını açın ve alabileceği 
kadar su ile doldurun.
Not: Herhangi bir temizlik maddesi olmadan 
saf su kullanılması tavsiye edilir.

Bakım Ve Onarım



Paspas Bezi Sabitleme Şeridi

Takma

Çıkartma

Cırtcırt

Paspas Bezi Tutturma Slotu

Kızılötesi Sensör

Kızılötesi Sensör

Kızılötesi Sensör

Şarj Elektrodu 
Uçları

Şarj Elektrodu Uçları

Boşluk Sensörü

Duvar Takip SensörüŞekilde gösterildiği gibi, paspas destek aparatında iki tarafta bulunan 
çıtçıta basınız. Paspas brzini dikey bir şekilde çekiniz ve ardından ve 
ardından paspas bezi sabitleme şeridini paspas bezi sabitleme 
yuvasından kaydırmak için cırt cırtlı şeridi çekin.

Temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak her sensörün nazikçe 
temizlenmesi önerilir. Normal kullanımda sensörler her hafta 
temizlenmelidir.

Boşluk Sensörü *4
Kızılötesi Sensör *3
Şarj Olma Noktaları *2
Duvar Takip Sensörü *1

Paspas bezini çıkartmak

Sensörleri Temizleme

Şekilde gösterildiği gibi, paspas bezi sabitleme şeridini paspas bezi 
sabitleme yuvasına yerleştirin, paspas bezini cırt cırtla takın ve 
ardından robota takmak için paspas bezi desteğini yatay olarak itin.

Paspas Bezini Yerleştirme

Paspas bezi desteğini çıkardıktan sonra, tek kullanımlık paspas bezini 
çıkarmak için cırt cırtı yırtın.
Tek kullanımlık paspas bezini cırt cırta takın ve ardından kurulumu 
tamamlamak için paspas bezi desteğini yerine yerleştirin.

Tek Kullanımlık Paspas Bezinin Takılması/Çıkartılması

Şekilde gösterildiği gibi, paspas bezi sabitleme şeridini paspas bezi 
sabitleme yuvasına yerleştirin, paspas bezini cırt cırtla takın ve 
ardından robota takmak için paspas bezi desteğini yatay olarak itin.

Eğer düğmeler çalışmıyor ya da tepki vermiyorsa robotu kapatmak 
için bir iğne ile sıfırlama düğmesine bir saniye boyunca basılı tutun.

Güç Kapatma ve Yeniden Başlatma/ Fabrika Ayarlarına Döndürme

Bakım Ve Onarım



Kızılötesi Sensör

Şarj ve Toz Toplama 
Sensörleri

Fan Filtre Kapağı

Kızılötesi lens *2
Şarj ve toz toplama sensör başlıkları *2

Tozdan arındırdığınızdan emin olmak için sensör ve şarj noktalarını 
inceleyin. Temiz ve kuru bir bez ile temizlenmesi önerilir.
Not: Sensörlerin üzerine ve ya açıklıklarına temizlik spreyi sıkmayınız.

Üeyici kapağındaki kalıntıların çıkarılması:
Üeyici kapağında herhangi bir tiftik veya kalıntı olup olmadığını 
kontrol edin ve çıkarmak için temiz ve kuru bir bezle silin.

Kendiliğinden Boşaltan Çöp Kutusunu Temizleme

• Süpürme ve paspaslama robotu, yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil paketine sahiptir.
• Pil performansını korumak için lütfen pilleri her zaman dolu halde tutun.
• Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen uygun şekilde muhafaza edin. Pilin aşırı deşarj nedeniyle hasar 
görmesini önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.

Batarya Bakımı

Bakım Ve Onarım



Garanti 

Neabot ('Biz', 'Bizim', 'Biz'), aşağıda belirtilen istisnalar ve sınırlamalara tabi olarak, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren (varsa 
piller dahil) bir (1) yıl boyunca ('Garanti Süresi')  iyi çalışır durumda olacağını garanti eder. Ürünün garanti standardını makul 
memnuniyetimizi sağlayacak şekilde karşılamaması durumunda, ticari olarak makul bir süre içinde ücretsiz olarak ürünü 
onaracağız veya aşağıda açıklandığı gibi değiştireceğiz.

Not: Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Garanti Süresi, Ürünün müteakip değişimi, yeniden satışı, onarımı veya değiştirilmesi 
nedeniyle uzatılmayacaktır veya yenilenmeyecektir veya başka bir şekilde etkilenmeyecektir.

Garantiye Genel Bakış

Bir garanti talebinde bulunmak istiyorsanız, lütfen support@neabot.com veya Facebook Neabot Yetkilimiz aracılığıyla bizimle 
iletişime geçin.

Not: Lütfen irtibat bilgilerinizi belirtmeyi unutmayın.

Sınırlı Garanti Kapsamında Talepte Bulunma

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Neabot'un sorumluluğu ürünün satın alma değeriyle sınırlı olacaktır. Yukarıdaki 
sınırlamalar, Neabot'un ağır ihmali veya kasıtlı suistimali veya Neabot'un kanıtlanmamış ihmalinden kaynaklanan ölüm veya 
kişisel yaralanma durumunda geçerli olmayacaktır.

Neabotun Sorumluluğunun Sınırlandırılması



Garanti

Yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, kusur(lar) aşağıdakilerle ilgiliyse sınırlı garanti geçerli olmayacaktır:

• Normal aşınma ve yıpranma (sınırlı olmamak üzere pillerin aşınması dahildir)
• Kaba veya uygunsuz kullanım veya kullanımdan kaynaklanan kusurlar veya kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, 
su, yıldırım veya diğer doğa olaylarından kaynaklanan hasarlar.
• Ürün bir pil içeriyorsa ve pilin kısa devre olduğu gerçeği, pil muhafazasının veya hücrelerin contaları kırılmışsa 
veya kurcalanma kanıtı gösteriyorsa veya pil, kullanım amacı dışında bir ekipmanda kullanılmışsa
•• Ürün kullanım talimatlarına uyulmaması
• Kasıtlı ve ya kasıtsız hasar verme, ihmal ve ya ihmaller
• Tarafımızdan sağlanmayan veya önerilmeyen yedek parçaların ve ya aksesuar yedek parçaların (değişebilir 
malzemeler dahil) kullanılması, varsa yetkisiz temizlik çözümlerinin uygulanması.
• Ürün üzerinde sizin tarafınızdan veya tarafımızca yetkilendirilmemiş bir üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilen 
herhangi bir değişiklik veya modifikasyon.
• Ürünün nakliye için uygun şekilde paketlenmemesi.
•• Elektrik gücünde, ISS (internet servis sağlayıcısı) hizmetinde veya kablosuz ağlarda kesintiler, dalgalanmalar dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolümüz dışındaki aşırı veya harici nedenler.

Neleri Kapsar


