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Güvenlik Bilgileri
Genel Uyarılar
• Bu ürün yalnızca ev kullanımı için uygundur, ticari veya endüstriyel kullanıma uygun değildir. Lütfen dış 
mekânda ya da nemli ortamlarda kullanmayınız.
• Ürünün çocuklar ya da kullanım bilgisi az olanlar tarafından tek başına kullanılması sakıncalıdır.
• Ürünün kullanımı sırasında, güvenli bir ortamda ve ürünün güvenli kullanımı ve tehlikelerini anlamış bir kişinin 
talimatları ve gözetimi altında kullanın. Bu gibi durumlarda lütfen çocukların kullanmasına izin vermeyin.
•• Lütfen çocuklar ve evcil hayvanlarınızın yanında kullanırken dikkatli olunuz. Lütfen çocuklarınızın veya evcil 
hayvanlarınızın ürün ile oynamadığından emin olunuz.
• Lütfen elektrik fişine ve bu ürüne ıslak ellerle dokunmayın, lütfen nemi ve sıvıyı emmeyin;
• Ürün güç kablosu ya da güç girişi hasarlıysa lütfen ürünü kullanmayınız.
• Hasar durumunda, dışarıya yerleştirilmiş ya da sıvıya bulanmış halde ise ve ürün normal çalışmadığı takdirde 
lütfen firmamız ile iletişime geçin.
•• Lütfen ürünü parçalarına ayırmayınız, yanlış montaj yöntemi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir, 
onarıma ihtiyacınız olduğunda lütfen firmamızla iletişime geçiniz;
• Lütfen benzin gibi yanıcı veya patlayıcı maddeler sıkmayınız. Bu maddelerin yanında cihazı kullanmayınız.
• Güç kablosunu çekmeyiniz, makinenin üzerinde ağır objeler koymayınız ve bunlar ile birlikte makineyi 
çekmeyiniz ve kabloları kapılara yakın geçirmeyiniz.
• Lütfen, yüksek sıcaklıkta alev alan sigara, kibrit ya da çakmak gibi ürünlerden kalan pislikleri ürünü kullanarak 
temizlemeyiniz.
•• Lütfen açıklığa herhangi bir şey koymayın ya da kullanım için açıklığı engellemeyin.
• Kullanımdan sonra, ürünün bakımını yapmadan ya da parçalara ayırmadan önce fişten çekiniz.
• Lütfen nemli yerlerde ya da dışarıda muhafaza etmeyiniz. 
• Lütfen koku ve koku içeren ürünleri filtre olarak kullanmayınız. Bu tür kimyasallar yangın nedenlerinden biri 
haline gelebilir.



Güvenlik Talimatları
Uyarılar
• Lütfen elleriniz ıslakken kullanmayınız ya da prizden çekmeyiniz.
Arızaları ya da elektrik şoklarını önlemek için lütfen dikkatli olunuz.

• Lütfen ürün yanında sigara ya da yüksek sıcaklıklı ürünler kullanmayınız.

• Lütfen yanıcı ya da patlayıcı ürünlerinin yanında kullanmayınız.
Yanmalar ya da patlamalara sebep olabilir, lütfen yüksek yanma oranı olan sıvı ya da bileşenlerin yanında kullanmayınız.

•• İlk kullanım sırasında üründen kötü kokular gelebilir ve bu normaldir. Bu kokunun vücuda herhangi bir zararı yoktur.
Ürünün ilk kullanımı sonrasında üründen kötü kokular gelebilir, bu kokular bir süre sonra kaybolacaktır. Lütfen anlayışla 
karşılayın. Eğer yanık kokuları almaya başlarsanız lütfen hemen kullanmayı bırakın.

• Lütfen toz kutusu ve filtreyi uzun bir süre temiz tutunuz.
Eğer toz kutusu ve filtre kirli iken kullanılırsa arızalara ve beklenmedik sorunlara neden olabilir.

• Bakım sırasında, ürünü elektrikten çektiğinize ve elektrik kablosunun gücen çekildiğine emin olunuz.
Eğer bakım sırasında güç açıksa, elektrik şoku, kaza veya yaralanma riski olabilir.

•• Eğer sıcaklık anormal bir şekilde yükselirse ürün kendini kapatacaktır.
Eğer motorun sıcaklığı anormal düzeyde artarsa, vakum tıkanırsa işlem hızlıca duracaktır. Bu durumda toz kutusunu çıkartın ve 
vakum ve filtrenin temiz ve tıkanmamış olduğundan emin olun. 60 dakika cihazın soğumasını da bekledikten sonra cihazı 
çalıştırın.

• Kullanım sırasında filtrelerin takılı olduğundan emin olunuz.
Filtrelerin cihaz içerisinde olduğundan ve kullanılabilir olduğundan emin olun. Eğer filtreler kullanılmış ve çıkarılmış 
durumdaysa, bu hatayı alma sebeplerinizden bu olacaktır.



Paket İçeriği
Ön Bakış

Aksesuarlar
Elektrikli Süpürge*1

Bakım Fırçası*1 Firminatör Aleti*1 Elektrikli Makas*1 Temizleme Fırçası*1 Hortum Başı*1

Kırpma Tarağı*4Rüzgar Kapağı*1Sünger Filtre*1HEPA*1

Not: Eğer aksesuarlar arasında kayıp bir tane olduğunu düşünüyorsanız bizimle support@neabot.com adresinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu



Aksesuarlar:

Hortum

Hazırlık Aşaması
Toz kutusunu nazikçe ok yününde çevirerek yerleştirin.

Aksesuarları Süpürgeye Monte Etme
Aksesuarları kullanacağınız zaman aksesuar kenarlarının elinizi çizmemesine dikkat edin.

Başlayalım



Açma/Kapama Butonu

Mod Değiştirme Butonu

Eko Mod

Standart Mod

Yüksek Hız Modu

Açma
Yukarı kaydırma (sarı kitleme 
butonuna tıklamadan yukarı 
kaydırın)

Kapatma
Aşağı kaydırın (sarı kitleme 
butonuna basarak aşağı 
kaydırın)

Elektrikli Makasın Kullanılması

Cihazı kullanma

Başlayalım



Aksesuarları Kullanma

Bakım Fırçası

EEvcil hayvanlarınız 
üzerindeki çeşitli kopuk kıl, 
tüy ve kirleri temizlemeniz 
de yardımcı olur. Aynı 
zamanda evcil 
hayvanlarınızın tüylerinin 
kabarık ve uzun 
görünmesini sağlagörünmesini sağlar.

Temizlik Fırçası

Evcil hayvanlarınız ya da 
kıyafetleriniz üzerindeki 
kılları temizlemenize 
yardımcı olur.

Firminatör Alet

Uzun ve kısa kıllı evcil hayvanlarınızın hızlıca ve 
kolayca kıllarını azaltmanıza yardımcı olur. 
Saçların ve karışıkların %95 oranında 
kaybolmasına yardımcı olur.
Not: Not: Kullanım sırasında lütfen deri zararı 
vermemek için kenarları ile kesmemeye ve 
keskin bir pozisyonda kullanmayın ve gereksiz 
güç uygulamayın.

Kırpma Tarağı

Farklı saç stillerine göre ihtiyaca göre kullanınız.
Not: Nesneler küçük olduğu için kaybolma riski bulunmaktadır, 
lütfen düzgün bir şekilde muhafaza ediniz.

Rüzgâr Kapağı

Tüyleri keserken tüylerin emiş gücünü arttırmak ve aynı zamanda 
emiş ağzının yolunu yönlendirmek için kullanılır. (İsteğe bağlı 
kullanım)
Not: Nesneler küçük olduğu için kaybolma riski bulunmaktadır, 
lütfen düzgün bir şekilde muhafaza ediniz.

Elektrikli Makas

Evcil hayvanlarınızın kıllarını 
keserken dökülen kılları toz 
kutusuna çeker.
Not: Not: Lütfen evcil 
hayvanlarınızın yumuşak 
derilerinde kullanırken zarar 
vermemeye ve gereksiz güç 
uygulamamaya dikkat edin.

Başlayalım



Eğer ürününüz hakkında sorunuz ya da yorumunuz varsa, http://support.neabot.com/ adresini 
ziyaret ederek destek ipuçları alabilir, aksesuarlarınız hakkında sorular sorabilir ya da bilgi 
alabilirsiniz. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa bizimle support@neabot.com 
adresinden ya da @NeabotOfficial Facebook sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Kullanıcı Desteği



Kesme Makinesi

Bıçak

Toz Kutusunu Temizleme

Elektrikli Makası Temizleme

1. Toz kutusunu çıkartın: Ok yönünde 
yavaşça çekerek toz kutusunu 
yerinden çıkartın.

1. Lütfen bıçağı çıkarmadan önce 
hareketli bıçak ayar düğmesini 
aşağıya doğru çekin.

2. Bıçak ve kesme makinesindeki 
pislikleri süpürerek temizleyin.

3. Bıçağı yağlayın.

Not:
• Toz kutusunu tutarken dikkat ediniz. 
• Eğer toz kutusunu temizledikten sonra yıkadığınız takdirde lütfen cihaza zarar vermemek, kısa 
devre yaptırmamak için ve ya motora zarar vermemek için kutuyu kuruttuktan sonra yerine 
yerleştirin.

2. Çöpleri dökmek için kapağı açın: 
Mavi tokayı basın ve kapağı açarak 
içerisinde bulunan çöpleri dökün.

3. Toz kutusunu yerleştirme: Toz 
kutusunu ok yönünde yerleştiriniz.

Bakım Onarım Talimatları



HEPA Filtresini Temizleme

Bakım Onarım Talimatları

1. Toz kutusunu çıkardıktan sonra HEPA filtresini çıkartın.

3. Güneş altında en az 24 saat boyunca kurumaya bırakın 

Not:
• Filtre en az iki ayda bir soğuk su ile temizlenmelidir.
• Lütfen kondisyon durumunu takip ediniz. Bakım sıklığı değişebilir, kirli halde ise lütfen temizleyerek 
kullanmaya devam ediniz.
• Temizlik sırasında, güç kaynağının çıkarıldığından ve gücün prizden çekildiğinden emin olunuz.
• HEPA filtresinin yerleştirmeden önce kuruduğundan emin olun.
•• Henüz kurumamış HEPA filtresinin yerleştirilmesi elektrik şokları veya arızalara sebep olabilir.

4. HEPA filtresini tamamen kuruduktan sonra yerine 
yerleştirin. Lütfen yerine tam yerleştirildiğinden emin olun.

2. Su ile yıkayın ve ardından suyu boşaltın.



Sünger Filtresini Temizleme

Bakım Onarım Talimatları

1. Toz kutusunu çıkardıktan sonra süngeri çıkartın. 2. Lütfen su ile yıkayınız ve suyunu sıkınız.

3. Güneş gören bir yere kuruması için 24 saat boyunca 
koyunuz.

4. Tamamen kuruduktan sonra süngeri yerine yerleştiriniz. 
Süngerin takılı olduğundan emin olun.

Not: 
• Filtre soğuk 2 ayda bir soğuk su ile temizlenmelidir.
• Lütfen kondisyon durumunu takip ediniz. Bakım sıklığı değişebilir, kirli halde ise lütfen temizleyerek kullanmaya devam ediniz.
• Temizlik sırasında, güç kaynağının çıkarıldığından ve gücün prizden çekildiğinden emin olunuz.
• Sünger filtresinin yerleştirmeden önce kuruduğundan emin olun.
• Henüz kurumamış Sünger filtresinin yerleştirilmesi elektrik şokları veya arızalara sebep olabilir.



Hortum Depolama Metodu

Güç Kablosu Depolama Metodu

Bakım Onarım Talimatları

Hortumu saat yönünde çevirerek gövdenin etrafına sarınız 
ve hortumu sabitlemek için gövdenin yanında bulunan 
tokaya takın.

Makine güç kablosu sarılarak makinenin alt kısmına sarılır.



Güç:

Hortum Uzunluğu: 

Emiş Gücü: 

Toz kutusu kapasitesi:

Ürün Ölçüleri:

Kablo Uzunluğu:

Net Ağırlık: 

Maximum Ses:

300W

1.3m/51.2 inch

95 W

1L/33.8 oz

190*132*210 mm/11.4*5.2*8.3 inch

2,5 m/ 98.4 inch

2 kg/ 4.4 LBS

75 dBA

Özellikler



Garanti
1. Garanti süresi satın aldıktan sonra 12 aydır. Garanti yalnızca ürünün ücretsiz onarımını içermektedir. Bileşenler ve 
aksesuarlar garanti kapsamında değildir.
2. Eğer cihaz normal kullanım sırasında hasar aldıysa veya arızalandıysa, garanti süresince ücretsiz bir şekilde onarılır. 
Eğer onarılamıyorsa, yenisi ile değiştirilmesi önerilir.
3. Aşağıda bulunan durumlarda ürün garanti süresi içerisinde olsa dahi ücret istenerek onarılır.
• (a) Yanlış kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklanan arıza ve hasar durumlarında 
• (b) Taşıma sırasında hasar durumunda
•• (c) Evcil hayvanlarınızdan kaynaklı hasarlarda (çizik, ısırma, vb.)
• (d) Doğal afet ya da yanmadan kaynaklı hata veya hasarlarda
• (e) Ev dışı kullanımlarda oluşacak hata veya hasar durumlarında (uzun dönem ticari kullanımda)
• (f) Ürünün satın alınmasının 12 ayı doldurmasından sonra
4. Aşağıda bulunan durumlarda, garanti süresince onarım yapılmaz
• (a) Ürün direk olarak Neabot resmi satıcısından alınmadıysa
• (b) Müşterinin direk olarak ürünü parçalamaya veya düzeltmeye çalışırsa
•• (c) Bileşen ya da aksesuarlar
5. Ürün garanti hizmeti kapsamında olduğunda nakliye ücreti Neabot tarafından karşılanacak veya geri ödenecektir. 
Ancak ambalaj malzemelerinin maliyeti karşılanmayacaktır.
6. Eğer ürün garanti kapsamında değilse, taşıma ve onarım ücretleri müşteri tarafından karşılanır.
7. Değiştirilen ürünün garanti süresi önceki satın alınan ürünün kalan garanti süresine tabidir. (Orijinal satın alma 
tarihi itibarı ile geçerlidir.)
8. Onarım ve değişim yalnızca satın alınan ülkede geçerlidir.
9.9. Lütfen bilgiye ihtiyacınız varsa ya da herhangi bir sorunuz varsa support@neabot.com adresinden bizimle 
iletişime geçiniz.
10. Yönetmelikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Neabot, gerektiğinde garantiyi güncelleme hakkını saklı tutar. 
Tüm onarımlar ve talepler en güncel garantiye göre ele alınacaktır.


