
ROBOT SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL V-BOT ROBOT SÜPÜRGE



Değerli Müşterimiz,
Robot süpürgemizi tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış 
bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz 
faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde 
okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
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 J Güvenlik Bilgileri
• UYARI: Cihazınızı kullanmaya 

başlamadan önce tehlikeli bir 
durum, yangın, elektrik çarpma-
sı ve kişisel yaralanma risklerini 
önleyebilmek için bu kullanım 
kılavuzunu dikkatlice okuyun. 
Talimatlara her zaman uyun.

Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
• Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları ve cihazınızın temizliği 
ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir.

• Kullanım kılavuzunu güvenli 
bir yerde saklayın ve cihazınızı 
ödünç verdiğinizde bu kullanım 
kılavuzunu da cihazınızla birlikte 
verin.

• Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
kullanılmak üzere ticari olma-
yan ev tipi kullanımlar için kuru 
zeminler üzerinde süpürme 
yapma amacıyla tasarlanmıştır.

• Cihazınızı sadece kullanım 
amacına göre kullanın.

• UYARI: Cihazınız kullanım 
amacının dışında kullanılması 
hasar veya tehlikeli durum ya-

ratabilir ve cihazın garantisinin 
iptaline sebep olur.

• Bu şartlarda oluşabilecek hasar-
lar kullanıcı tarafından karşılanır.

• Cihazın bağlantısını yapmadan 
önce cihazınızı kullanacağınız 
yerdeki elektrik voltajının ve 
frekansının cihazın tip etiketinde 
belirtilen voltaj ve frekansla aynı 
olduğunu kontrol edin.

• Cihazın yanlışlıkla çalışmasını 
önleyin. Cihazı batarya takımına 
bağlamadan, yerden kaldır-
madan veya taşımadan önce 
açma/kapama düğmesinin ka-
palı konumda olduğundan emin 
olun. Cihazı parmağınız düğ-
menin üzerindeyken taşımanız 
veya düğme açık konumdayken 
cihaza enerji vermeniz kazalara 
neden olur.

• Elektrikli süpürge açıkken nozü-
le dokunmayın.

Adaptör Bilgileri
Marka:  Dongguan Yinli Electro-

nics Co.,Ltd.
Model:  YLS0241B-E170060
Giriş :  100-240V AC 50/60Hz 

0.8A max
Çıkış :  17 V DC 600 mAh
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• Yalnızca ürünle birlikte verilen 
kullanma kılavuzunda belirtilen 
marka-model adaptör kullanıl-
malıdır.

• Bu adaptör haricinde başka 
adaptör kullanımından doğa-
cak olan problemlerden üretici 
firma sorumlu değildir.

• Orijinal adaptörü, bu elektrikli 
süpürgeye ait olmayan batarya-
ları şarj etmek için kullanmayın.

• Bu durum patlamaya, yara-
lanmalara veya cihazın hasar 
görmesine neden olabilir.

• Bu cihaz, 4°C ile 40°C arası 
sıcaklıklarda çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır.

• Şarj esnasında dokunulduğunda 
şarj cihazının sıcak hissedilmesi 
normal bir durumdur.

• Statik elektrik: Bazı halılar küçük 
çaplı statik elektrik oluşumuna 
sebebiyet verebilir. Statik deşarj 
sağlık için herhangi bir tehlike 
teşkil etmez.

• Pilleri yeniden şarj edilebilir 
özelliğe sahip olmayan pillerle 
değiştirmeyin.

• Elektrik çarpması riskini önleye-
bilmek için elektrikli süpürgenizi 
açık hava koşullarında ve ıslak 

zeminler üzerinde kullanmayın.
• Fişi prizden çıkartırken mutlaka 

fişten tutun ve dışa doğru çekin, 
kablodan çekmeyin.

• Uzatma kablosu kullanmayın.
• Cihazınızın elektrik kablosunu 

kapılara sıkıştırmayın, keskin 
kenarlara ve köşelere temas 
edecek şekilde bulundurmayın, 
cihazınızı veya fırçayı elektrik 
kablosunun üzerinden yürüt-
meyin ve elektrik kablosunu ısı 
kaynaklarından ve ıslak alanlar-
dan uzak tutun. Aksi takdirde 
elektrik kablosu yalıtımı zarar 
görebilir.

• Şarj cihazını kablosundan çek-
meyin/taşımayın, kabloyu tu-
tamak olarak kullanmayın, kab-
lonun üstüne kapı kapatmayın 
ve kabloyu keskin kenarlardan/
köşelerden geçirmeyin. Cihazı 
kablonun üzerinden geçirme-
yin.Kabloyu sıcak yüzeylerden 
uzak tutun.

• Cihazı, zeminde açık priz olan 
yerlerde kullanmayın.

• • Cihazın kullanımı için yalıtım 
mesafeleri açısından " <2000 " 
uygundur.

• Bu şarj cihazı seyahate uygun 
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değildir.
• Cihazınızı kullanmadığınız du-

rumlarda veya cihazınızın te-
mizlik ve bakımını yapmadan 
önce mutlaka şarj cihazını priz-
den sökün.

• Elleriniz ıslak durumdayken 
elektrikli süpürgenize, şarj ci-
hazınıza veya elektrik fişine 
dokunmayın ve kullanmayın.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde 
kullanılmasıyla ilgili kendilerine 
gözetim veya talimat verilmiş-
se ve içermiş olduğu tehlikeler 
kendileri tarafından anlaşılmış-
sa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yetenek eksikliği bulunan veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir.

• Çocukların cihazla bir oyuncak 
gibi oynamalarına izin vermeyin 
ve yakınınızda çocuklar ya da 
tehlikeleri fark edemeyecek ki-
şiler varsa elektrikli süpürgenizi 
daha dikkatli kullanın.

• Cihazı, çocukların/bebeklerin 
uyuduğu odalarda çalıştırmayın.

• Çocukların cihazın üstüne otur-
masına izin vermeyin.

• Temizleme ve kullanıcı bakımı, 

gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

• Süpürgeyi çocukların yakınında 
kullandığınızda ya da cihazınızı 
gözetimsiz olarak bıraktığınızda 
daha dikkatli olun.

• Elektrikli süpürgeniz elektrik fişi-
ne takılı durumdayken cihazınızı 
gözetimsiz olarak bırakmayın.

• Cihazınızı özellikle küçük ço-
cukların dokunabileceği bir yere 
yerleştirmeyin.

• Süpürgenin içine herhangi bir 
cisim sokmayın.

• Cihazın hava giriş ve çıkışlarına 
ve hareketli parçalarına saç, 
giysi, parmaklar veya vücudun 
temas etmesine izin vermeyin.

• Hem elektrikli süpürgedeki hem 
de bataryadaki terminallerde 
hiçbir nesne olmamalıdır. Ter-
minallere metal nesne yerleş-
tirmeyin.

• Cihazınızı toz haznesi olmadan 
kullanmayın.

• Halı tozu veya zemin tozlarının 
emiş işleminden sonra lütfen 
elektrikli süpürgenizin toz haz-
nesini dökün. Aksi halde bu 
tozlar hava akışını azaltabilir ve 
cihazınızda kalıcı hasar oluşma-
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sına yol açabilir.
• Cihazınızı insanlar veya hay-

vanlar üzerinde kullanmayın, 
hortum başlığını göz ve kulak-
lardan uzak tutmaya özen gös-
terin. Ellerinizi, ayaklarınızı,geniş 
giysilerinizi ve saçlarınızı döner 
fırçalardan uzak tutun.

• DİKKAT: Dikkatli olmamak 
eşyalarınızın zarar görmesine 
sebep olabilir.

• Cihazı kullanmadan önce kulla-
nım alanındaki kabloları, perde 
ve panjurların çekme iplerini, 
giysileri ve kırılgan nesneleri 
kaldırın.

• Cihazın üzerine veya içine her-
hangi bir sıvı dökmeyin/püs-
kürtmeyin.

• Gök gürültülü fırtınaların sıklıkla 
yaşandığı bir bölgede bulunu-
yorsanız aşırı gerilim önleme ci-
hazı kullanmanızı tavsiye ederiz.

• Cihazı yanan mumların veya 
şöminenin olduğu bir odada 
kullanmayın.

• Elektrikli süpürgenizi sıcak kül, 
yanan sigara veya kibritler vb. 
gibi maddelerin vakumlama iş-
lemini yapmak için kullanmayın 
aksi halde cihazınızın motoru 

zarar görecektir.
• Elektrikli süpürgenizde su, yanıcı 

ve parlayıcı sıvıların (temizleme 
çözeltileri, fotokopi maddesi 
toneri, uçucu maddeler, asbest 
tozu, benzin veya parfüm vb.) 
vakumlama işlemini yapmayın 
ve elektrikli süpürgenizi bu sı-
vılar üzerinde kullanmayın aksi 
halde cihazınızın motoru zarar 
görecektir. Bu maddeler tara-
fından üretilen duman yangına 
veya patlamaya neden olabilir.

• Elektrikli süpürgenizi sandal-
ye, masa vb. üzerinde değil, 
doğrudan zeminin üzerinde 
bulundurun.

• Kesinlikle cihazı filtresini takma-
dan kullanmayın aksi takdirde 
cihazınız zarar görebilir.

• Elektrik kablosunu cihaza dola-
mayın, aksi halde elektrik kab-
losunun yalıtımı hasar görebilir.

• Elektrik kablosu hasar görürse, 
tehlikeleri önlemek için kabloyu 
kullanmaya devam etmeyin. Ci-
hazınızın elektrik kablosu veya 
elektrik fişi hasar görmüşse, 
cihazınızı yetkili servise götürün.

• Cihaz yalnızca elektrik kablo-
sunda, şarj cihazında ve cihazın 
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gövdesinde hiçbir hasar görün-
mediği takdirde kullanılmalıdır.

• UYARI: Cihazınızı asla aşağı-
daki durumlarda kullanmayın:

 - Cihaz elektrik kablosu, fişinde, 
şarj istasyonunda bir hata veya 
hasar var ise,

 - Cihaz düşürülürse, gözle gö-
rülür hasar belirtisi varsa veya 
düzgün çalışmazsa,

 - Cihaz, elektrikli parçalar görü-
lecek şekilde hasar görmüşse,

 - Cihaz açık hava koşullarında 
kalmışsa veya suyun içine düş-
müşse,

 - Elektrik kaçağı, motor ısınması, 
anormal ses, gövdenin ısınması, 
koku oluşması.

• Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, hemen ci-
hazınızın elektrik fişini prizden 
çekin ve yetkili servisle irtibata 
geçin.

• Hasarlı bir cihaz ya da cihazın 
hasarlı parçaları ciddi yara-
lanmalara ve yangına neden 
olabilir.

• Cihazın içinde kullanıcının mü-
dahale edebileceği parçalar 
bulunmamaktadır. Cihazın 
içindeki elektrik bağlantılarına 

dokunulduğunda veya cihazın 
elektriksel ve mekanik yapısı 
değiştirildiğinde elektrik çarp-
ması tehlikesi vardır. Herhangi 
bir arıza meydana gelirse, cihazı 
kendiniz tamir etmeye kalkış-
mayın.

• Aksi halde cihaz garanti kapsa-
mı dışında kalacaktır.

• Sadece üretici tarafından öne-
rilen orijinal yedek parça ve 
aksesuar kullanın

• UYARI: Ambalaj malzemeleri 
boğulmaya neden olabilir. Ço-
cukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutun.

• Kullanmadan önce, cihazınızın 
fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin.

• Cihazınızı ilk kez kullanmadan 
önce toz haznesinin yerine 
düzgün takılıp takılmadığını 
kontrol edin.

• Cihazınızı kullanmadan önce, 
elektrik süpürgenizin plastik 
parçalarına, filtresine ve mo-
toruna zarar verebilecek olan 
zeminde bulunabilecek büyük 
ve keskin maddeleri temizleyin.

• Elektrik süpürgenizi sıcak fırınla-
rın veya ısıtıcı cihazların yanında 
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saklamayın. Elektrik süpürgenizi 
kazayla hasar görmeyeceği kuru 
bir ortamda saklayın.

• Cihazınızı cam veya metal 
parçaların temizliği için kul-
lanmayın. Plastik, çimento, taş 
tozu veya un kaplı yüzeylerde 
vakumlama işlemi yapmayın.

• Cihazın kendi kendine hareket 
ettiğini unutmayın. Cihazın ça-
lışmakta olduğu yerde yürürken 
dikkatli olun.

• Cihazın dengesiz yüzeylere 
koymayın.

• Cihazın yanlışlıkla çalışmasını 
önleyin. Cihazı yerden kaldır-
madan veya taşımadan önce 
açma/kapama düğmesinin ka-
palı konumda olduğundan emin 
olun. Cihazı parmağınız düğ-
menin üzerindeyken taşımanız 
veya düğme açık konumdayken 
cihaza enerji vermeniz kazalara 
neden olur.

• Aşırı ısınma olmasını ve ünitenin 
veya bataryanın zarar görmesini 
önlemek için cihazı şarj olurken 
çalıştırmayın.

• Elektrikli süpürgeyi ve şarj ciha-
zını iç mekanda, kuru ve serin bir 
yerde saklayın. Elektrik çarpma-

sını ve/veya elektrikli süpürge-
nin hasar görmesini önlemek 
için süpürgeyi hava olaylarına 
maruz bırakmayın.

• Çalışma alanınızı iyi aydınlatın. 
Elektrikli cihazları süpürgeyle te-
mizlemeden önce fişlerini çekin.

• Vakumlama işlemi sırasında ince 
tozlar cihazınızın toz haznesinin 
gözeneklerinin tıkanmasına 
sebep olabilir. Bu durum, toz 
haznesinin içindeki havanın 
geçişine engel olur. Böyle bir 
durumda cihazınızın toz haz-
nesi tamamen dolu olmasa bile 
temizleyin.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
• Cihazı “Temizlik ve Bakım” bö-

lümünde anlatıldığı gibi düzenli 
bir şekilde temizleyin. Cihazın 
temizlik ve bakımına başla-
madan önce mutlaka açma/
kapama düğmesinden kapatın 
ve fişini prizden çekin.

• Cihazı suya daldırmayın. Elekt-
rik süpürgenizin gövde yüzeyini 
benzin veya yağlı temizleme 
maddeleri ile temizlemeyin.

• Nemli bez ile cihazın gövdesini 
silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle 
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parlatabilirsiniz.
• UYARI: Cihazınızın yüzeyini 

sildiğiniz bezi iyice kuruttuğu-
nuzdan emin olun, cihazınızın 
elektrikli parçalarının içine su 
girmesi cihazınızda ciddi hasar-
lara sebep olacaktır.

• Eğer elektrik süpürgeniz çalış-
mazsa veya güvenlik aygıtı sü-
pürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın 
kontrol veya tamiri için yetkili 
servis ile iletişime geçin.

• UYARI: Aksesuarları takmadan 
veya çıkarmadan, cihazın parça-
larını birleştirmeden, toz hazne-
sini açmadan veya boşaltmadan 
önce elektrikli süpürgeyi daima 
kapatın ve daima elektrik fişini 
prizden çıkarın.

• Elektrik süpürgenizden ideal ve-
rim alabilmeniz için toz haznesi-
ni düzenli olarak boşaltmalısınız.

• Aksi takdirde hava akışı ve te-
mizleme gücü zayıflayacaktır.

• Toz haznesinde performans 
düşerse temizlenmelidir.

• Eğer toz haznesi boşaltıldıktan 
sonra bile emiş gücü belirgin şe-
kilde zayıfsa, filtreleri temizleyin.

• Elektrik çarpma tehlikesine karşı, 
filtreyi takmadan önce iyice 
kurutun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar
• Taşıma ve nakliye sırasında 

cihazınız, aksamlarına zarar gel-
memesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır.

• Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

• Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

• Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan 
arızalar ve hasarlar garanti kap-
samına girmez.

Batarya
• Bataryayı doğrudan güneş ışığı, 

ateş vb. etkenlere veya aşırı sı-
cağa maruz bırakmayın.

• Bataryanın akmış olması halinde 
cihazı kullanmayın.

• Bataryadan akan sıvıya temas 
etmeyin. Temas halinde bol 
suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

• Sadece belirtilen Vestel elekt-
rikli süpürge ya da şarj cihazı ile 
birlikte kullanın.

• Cihazı yalnızca özel olarak 
belirlenmiş batarya takımlarıyla 
kullanın.
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• Başka batarya takımı kullanılma-
sı yaralanma ve yangın riskine 
yol açabilir.

• Talimatlara uygun kullanınız.
• Bataryayı demonte etmeyiniz.
• Ezilmeye, kısa devreye, ateşe ve 

yüksek sıcaklığa maruz bırakma-
yınız. Yangın riski mevcuttur.

• Bataryayı kullanmıyorken ataş, 
bozuk para, anahtar, çivi, vida 
gibi nesnelerden ve terminaller 
arası bağlantı yapabilecek diğer 
metal nesnelerden uzak tutun. 
Batarya terminallerine birlikte 
kısa devre yaptırmak yanığa 
veya yangına neden olabilir.

• Hasarlı veya üzerinde değişiklik 
yapılmış batarya takımlarını 
kullanmayın. Bu tür bataryalar 
beklenmedik davranışlar göste-
rerek yangına, patlamaya veya 
yaralanma riskine yol açabilir.

• Batarya takımını ve cihazı yangı-
na veya aşırı yüksek sıcaklıklara 
maruz bırakmayın. Cihazın yan-
gına veya 130°C üzeri sıcaklık-
lara maruz kalması patlamaya 
neden olabilir.

• Ürünün şarj edilmesiyle ilgili 
tüm talimatlara uyun ve batarya 
takımını veya cihazı, talimatlar-

da belirtilen sıcaklık aralığının 
dışında şarj etmeyin. Ürünün 
uygunsuz şekilde veya belirtilen 
sıcaklık aralığının dışında şarj 
edilmesi bataryaya zarar vere-
bilir ve yangın riskini artırır.

• Herhangi bataryada sızıntı veya 
boşluk oluştuysa söz konusu ba-
tarya koruyucu eldiven kullanıla-
rak derhal aynı üretici tarafından 
imal edilen aynı bataryalar ile 
değiştirilmelidir.

• Üründeki bataryanın kutupları 
ters olmamalıdır.

• Bu cihazı çok ciddi hasar görmüş 
olsa bile yakmayın. Cihazı çöpe 
atmadan önce bölgenizdeki atık 
tesisiyle iletişime geçin.

Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik 
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, 
bu kullanım kılavuzundaki talimat-
lara uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen de-
ğişiklikler yapılması ve üretici firma 
tarafından onaylanmamış yedek 
parçaların kullanılması nedeniyle 
oluşabilecek hasar ve yaralanmalar 
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için herhangi bir sorumluluk kabul 
etmez. Batarya performansı kulla-
nım şekli ve şartlarına bağlı olarak 
değiştiği için pil çalışma süresi azal-
maları garanti kapsamı dışındadır.

 J Teknik Özellikler
Voltaj / Frekans /Güç 100-240V AC 

50Hz, 14.4V DC 
40W

Motor Tipi BLDC
Temizleme Süresi 80Dk
Gürültü 69dBA
Vakum Gücü 2000Pa
Filtre Tipi Hepa
Hazne Kapasitesi 350 ml
Pil Tipi Lityum Ion
Pil Kapasitesi 2600 mAh
Kontrol Kumanda + App
Temizleme Modları Kenar/köşe , bölge, 

otomatik
Düşme Engelleyici 
Sensör 

Var

• Ürünle birlikte verilen baskılı doküman-
larda, ürün üzerinde bulunan işaretle-
melerde ve www.vestel.com.tr adresinde 
beyan edilen değerler, ilgili standartlar 
uyarınca laboratuvar ortamında elde 
edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün 
kullanım ve ortam şartlarına göre de-
ğişebilir.

• Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 
haber verilmeden değiştirilebilir.

• AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün 2014/53/EU (Elekt-
romanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) sayılı Avrupa Direktifine 
uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elekt-
ronik Eşyaların Kontrolü Yönet-
meliğine uygundur.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı
İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz 
ekipmanı tipi telefonun 2014/53/EU sayılı 
direktife uygun olduğunu beyan eder. AB 
uygunluk beyanının tam metni internet 
adresinde mevcuttur:
www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandoku-
manlari
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Kutu İçeriği

Owner’s
Manual

Owner’s
Manual

Şarj istasyonu

Fırça rulo aleti Uzaktan kumanda Kullanım kılavuzu

Şarj kablosu 2 Döner fırça 2 Hepa filtre

 J Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca 
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre 
farklı olabilir.
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1. Fırça rulosu kapağı
2. Fırça rulosu
3. Batarya gösterge ışığı
4. Wi-Fi gösterge ışığı
5. Ön tampon
6. Wi-fi düğmesi
7. Fırça rulosu kapağı düğmesi
8. Toz haznesi boşaltma düğmesi
9. Çukur sensörü
10. Şarj kontakları
11. Ön yönlendirme tekerleği
12. Sıfırlama düğmesi
13. Arka Tekerlek
14. Döndürücü fırça direği
15. Toz haznesi
16. Toz haznesi açma düğmesi
17. Güç düğmesi
18. Fırça rulosu çerçevesi

 J Kullanmadan Önce
Cihazın Bağlanması
Uygulamanın İndirilmesi
QR kodunu taratın veya VMarket/App 
Store/Google Play mağazalarından "Vestel 
Evin Aklı" uygulamasını arayın. Uygulamayı 
telefonunuza indirin ve kayıt olun.

Bağlama İşlemi
• Akıllı telefonunuzda Vestel Evin Aklı 

uygulamasının ana sayfasından Cihaz 
Ekle’ ye basın.

• Açılan sayfada Robot Süpürge’ yi seçin.
• Uygulamadaki yönlendirmeleri takip 

ederek Robot Süpürgenizi kurulum mo-
duna alın ve Devam Et butonuna basın.

• Robot Süpürgenizi bağlamak istediğiniz 
Wi-Fi ağını seçin, seçmiş olduğunuz 
Wi-Fi ağının şifresini girerek Devam Et 
butonuna basın.

• Robot Süpürgenize uygulamada görün-
mesini istediğiniz isimi verip, Devam Et 
butonuna basın.

• Cihazınızın kurulmasını bekleyin.
• Kurulumun başarılı olduğunu gösteren 

bildirimi onaylayıp cihazınızı kullanabi-
lirsiniz.

• Eğer kurulum başarısız olursa, Tekrar 
Dene butonuna basarak kurulum adım-
larını tekrar gerçekleştirin.

• NOT: Vestel Evin Aklı uygulamasını 
kullanarak robota Wi-Fi ağına bağlı ol-
duğu sürece istediğiniz yerden kumanda 
edebilirsiniz.

 J Kullanımı
• Robotu açmak için güç düğmesine 1 

saniye basın.
• Robot açıkken güç düğmesi beyaz 

yanacaktır.
• Robot açıkken robotu temizliğe başlat-

mak için güç düğmesine basın.
• Robot çalışıyorken duraklatmak için güç 

düğmesine basın.
• Gücü tamamen kapatmak için güç 

düğmesini 3 saniye basılı tutun. Robot 
üzerindeki batarya göstergesi kırmızı 
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yanıp sönecek ve güç düğmesi artık 
yanmayacaktır.

UYARI: Robotu çalıştırmadan önce kulla-
nım alanındaki kabloları, perde ve panjurları, 
giysileri ve kırılgan nesneleri kaldırın.
UYARI: Robot 1.5 santim yükseklikte olan 
cisimlere tırmanma kapasitesine sahiptir. Bu 
ölçüden yüksek cisimler üzerine tırmanama-
yabilir, sıkışabilir, takılabilir. Bu durumda şarj 
istasyonuna dönememe durumu yaşanabilir.
UYARI: Ürünün şarj göstergesi %25’lik 
dilimlerle değişim göstermektedir.

 J Kurulumu 
1. Kullanmadan önce yan fırçayı takın
• Robotun kapağını çevirin ve sol taraftaki 

halkayı bulun, döndürücü fırça direğinin 
küçük halkasını döndürücü fırçanın orta-
sına hizalayın ve tık sesiyle yerine oturana 
kadar itin.

2. HEPA filtresinin takılması
• Robot, HEPA filtresi takılı halde gelir. 

Kullanmadan önce HEPA filtresinin gü-
venli bir şekilde yerine takılı olduğundan 
emin olun. Robotun toz haznesini çıkar-
tın, toz haznesinin kapağını yukarı kaldırın 
ve HEPA filtresinin yerine oturmuş 
olduğundan emin olun. Toz haznesinin 
kapağının ve alt mandalının güvenli bir 
şekilde kapatıldığından emin olun ve toz 
haznesini robota geri takın.

Şarj etme
1. İstasyonun arkasını bir duvara sıfır şe-

kilde yerleştirin ve robotun sıkışmaması 
için istasyonun her iki tarafındaki duvar 
boyunca en az 10 cm mesafe olduğun-
dan emin olun.

2. Şarj aletini istasyonun sağ alt tarafındaki 
porta, şarj aletinin diğer ucunu ise duvar 
prizine takın.

10 m

10 m

10 m
10 m

3. Robotu şarj cihazına yerleştirin robotun 
altındaki metal şarj kontaklarının istas-
yondaki kontaklara temas ettiğinden 
emin olun. Robot doğru hizalandığında 
bir bip sesi duyulacak ve robottaki güç 
düğmesi yanacaktır.

4. Güç düğmesinin üzerindeki ve etra-
fındaki beyaz ışık robot şarj olurken 
yanıp sönecek ve robot tamamen şarj 
olduğunda beyaz yanacaktır.

5. İlk kullanımdan önce robotu en az 4 
saat süreyle tamamen şarj edin.

• NOT: Batarya gücü robotun gücünün 
%20’sinin altına düşerse robot emiş 
gücünü kesecek ve otomatik olarak şarj 
istasyonuna geri dönecektir.

• Robot bazen metal şarj kontaklarıyla 
daha iyi bir bağlantı gerektiğinde kendi-
sini yeniden hizalamak için geri geri şarj 
cihazından çıkıp tekrar ileri giderek şarj 
cihazına girebilir.

• Lütfen robotun batarya kısmen şarj 
olmuş halde geleceğini unutmayın. Ro-
botu bataryayı tamamen şarj etmeden 
kullanmaya başlarsanız, %20 batarya 
gücüne ulaştığından tekrar şarj olmak 
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için istasyona geri döneceği için temizlik 
döngüsü normalden daha kısa olacaktır.

Bataryanın Ömrünü 
Uzatmak İçin Tavsiyeler
• İlk kullanım için lütfen 4 saat şarj edin.
• Batarya seviyesi düşükse lütfen en kısa 

sürede şarj edin.
• Cihazı uzun bir süre kullanmamanız ha-

linde bataryayı tamamen şarj edin ve iyi 
havalandırmalı ve kuru bir yerde saklayın.

• Cihaz 3 aydan uzun bir süre kullanılma-
mışsa cihazı 12 saat süreyle şarj edin.

Robot Elektrikli 
Süpürgenin Kullanımı
• NOT: Robot, dört kontrol yönteminden 

herhangi birinde kullanılabilmesi için 
öncelikle açılmalıdır. Robotu açmak için, 
robotun üzerindeki  güç düğmesine 
bir bip sesi duyana ve güç sembolü 
beyaz yanana kadar 3 saniye basılı tutun.

• Güç düğmesinin beyaz yanmasıyla anla-
şılan robotun açılmasından sonra, robotu 
çalıştırmak için robottaki güç düğmesini, 
uzaktan kumandayı ya da uygulamayı 
kullanabilirsiniz.

• Robotu açmak için, güç düğmesine 
 bir bip sesi duyana ve güç sembolü 

beyaz yanana kadar 1 saniye basılı tutun.

• Robotu ünitenin üzerindeki güç düğ-
mesini kullanarak çalıştırmak istiyorsanız:

• Robotu çalıştırmak/durdurmak için ro-
bottaki güç düğmesine basın.

• Robot, batarya %20 şarj seviyesine 
düşene kadar otomatik olarak çalışacak 
olup bu durum, robotun üzerindeki güç 
düğmesinin solunda bulunan batarya 
gösterge ışığının yanıp sönmesiyle 
gösterilecektir. Otomatik olarak emiş 
gücünü durduracak ve kendi başına şarj 
istasyonuna geri dönecektir

• Robot istasyona geldiğinde, gücü açık 
kalacaktır. Robotun gücünü tamamen 
kapatmak istiyorsanız robotun üzerindeki 
güç düğmesine 3 saniye basıp bırakın; 
robot kapanacaktır.

Uzaktan kumandanın 
kullanılması
• Robotu açmak için, robotun üzerindeki 

güç düğmesine  bir bip sesi duyana 
ve güç sembolü beyaz yanana kadar 3 
saniye basılı tutun.

• Kumandanızın pil yuvasına yönlerine 
dikkat ederek 2 adet AAA takın. Cihazla 
birlikte pil verilmemektedir.

• Robotu çalıştırmak için uzaktan kuman-
dadaki çalıştır/durdur düğmesine basın. 
Robotu durdurmak veya duraklatmak 
için uzaktan kumandadaki başlat/durdur 
düğmesine basın.

• Robot, bataryasının seviyesi düşene 
kadar otomatik olarak çalışacak olup bu 
durum, robotun üzerindeki güç düğme-
sinin solunda bulunan yanıp sönen bir 
ışıkla gösterilecektir. Otomatik olarak 
emiş gücünü durduracak ve kendi başına 
şarj istasyonuna geri dönecektir.

• Robotun temizliği daha erken bitirmesini 
istiyorsanız, uzaktan kumandadaki ev 
düğmesine basabilirsiniz; robot emiş 
gücünü kesip otomatik olarak şarj ol-
maya başlayacağı şarj istasyonuna geri 
dönecektir.
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• Robot istasyondayken gücü açık ka-
lacaktır. Robotun gücünü tamamen 
kapatmak istiyorsanız robotun üzerindeki 
güç düğmesine 10 saniye basıp bırakın; 
robot kapanacaktır.

• Hem akıllı telefonunuza indirdiğiniz 
uygulamayla hem de kumandayla cihazı 
uzaktan kontrol edebilirsiniz.

1

2

3

4

5

6

7

1. Yön Kontrolleri
2. Köşe Temizleme Modu
3. Otomatik Temizleme Modu
4. Emiş Gücü Artırma/Azaltma

5. Bölge Temizleme Modu
6. Başlat/Durdur
7. Ev/İstasyona Geri Dön

Temizleme Modu ve 
Emiş Yoğunluğu
• Temizleme modunu değiştirmek için 

farklı temizleme modu simgesi düğme-
lerine basın.

• Bölge Temizleme Modu: Robot, bir 
noktaya yoğunlaşmak için dar bir helezon 
içinde art arda dönecektir.

• Köşe Temizleme Modu: Robot, odanın 
kenarları boyunca temizlik yapacaktır.

• Otomatik Temizleme Modu: Robot 
belirli bir desen izlemeyecek, odayı nor-
mal şekilde temizleyecektir.

• Emiş Yoğunluğu düğmesi emiş gücünü 
manuel olarak artırabilir veya azaltabilir.

 J Temizlik ve Bakım
• UYARI: Temizlik ve Bakım işlemine 

başlamadan önce cihazı kapatın ve fişini 
prizden çekin.

• Cihazı suya daldırmayın. Elektrik süpür-
genizin gövde yüzeyini benzin veya yağlı 
temizleme maddeleri ile temizlemeyin.

• Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsi-
niz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.

• UYARI: Cihazın yüzeyini sildiğiniz bezi 
iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazın 
elektrikli parçalarının içine su girmesi ci-
hazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.

• UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! 
Filtreleri cihaza takmadan önce kurudu-
ğundan emin olun.

• Her kullanımın ardından toz haznesinin 
temizlenmesi tavsiye edilir. Toz çok faz-
laysa ve filtreler tıkanmışsa temizlenmesi 
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veya değiştirilmesi gerekir.
• Engellenmediklerinden emin olmak için 

kuru bir bez kullanarak çukur sensör-
leri, şarj kontakları ve ön tampondaki 
sensörlerde bulunan toz ve birikintileri 
temizleyin.

• Elektrikli süpürgeyi tüm filtreler, filtre 
süzgeci ve toz haznesi doğru yerlerinde 
değilken asla çalıştırmayın.

• UYARI: Hareketli parçalar elektrikli 
süpürgenin haznesini her kullanımdan 
sonra boşaltın.

Toz Haznesinin Boşaltılması
• Toz haznesini robottan çıkartmak için toz 

haznesi çıkarma düğmesine basın.

• Toz haznesini çöp sepetinin üzerinin 
tutun ve kolay boşaltma ayırma düğ-
mesine basın.

• Toz haznesini güzelce temizleyin. Kapak, 
yapışmış olabilecek ilave tortuları temiz-

lemek için üstten de açılabilir.
• HEPA filtresine erişmek için kapağı 

açın, filtreyi çıkartın ve tozu temizlemek 
için sallayın. HEPA filtresini, toz ve 
birikintilerin filtrenin arkasındaki açıklığa 
düşmediğinden emin olarak değiştirin ve 
ardından filtre kenarlarına bastırarak tık 
sesiyle yerine oturduğundan emin olun.

• Üst ve alt kapağı her ikisi de tık sesiyle 
yerine oturacak şekilde kapatın ve toz 
haznesini tık sesiyle yerine oturacak 
şekilde robota geri takın.

Fırça rulosunun bakımı
• Gereksiz servis aramalarını önlemek için 

fırça rulosunu düzenli aralıklarla tortular 
açısından kontrol edin. Fırça rulosu 
tıkanırsa

• Otomatik olarak kapanacaktır. Tıkanık-
lığı temizlemeden önce emiş gücünü 
kapatın.

• Fırça yıkanabilir - düzenli olarak temiz-
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leyin.
• DİKKAT: Elektrikli süpürgenin kapalı 

olduğundan ve bir güç kaynağına bağlı 
olmadığından emin olun.

• UYARI: Kayışı çıkarmayı denemeyin.
• Robotun üst kısmındaki fırça rulosu çıkar-

ma düğmesine basın ve merkezi üniteyi 
kaldırarak çıkarın.

• Fırça rulosu sol taraftan (kırmızı şeritle 
gösterilir) yukarı çekerek yukarı kaldırıla-
bilir. İplik parçaları, saçlar veya birikintiler 
makasla veya ürünle verilen fırça temiz-
leyici kullanılarak temizlenebilir. Fırça 
rulosunun uçlarına dolanmış olabilecek 
saç veya iplik parçalarını temizlediğiniz-
den emin olun.

• Fırça rulosunu yerine yerleştirip fırçanın 
kırmızı uçlu tarafı solda olacak şekilde 
doğru bir biçimde yerine oturması için 
aşağı bastırın. Kapağı geri takın ve tık se-
siyle yerine oturana kadar aşağı bastırın.

• NOT: Döndürme fırçası kıvrılmışsa, 
çıkarıp 30 saniye süreyle ılık suya koyun 
ve ardından tamamen kuruyana kadar 
bekleyin. Ayrıca döndürme fırçasındaki 
toz, birikinti ve saçları temizlemek için 
düzenli olarak fırça temizleyici kullanın. 
Fırça rulosu çerçevesi de yukarı doğru 
kaldırarak çıkarılıp temizlenebilir. Geri 
koyarken lastik kapakçıklı tarafın çöp 
kovasına en yakın taraf olduğundan 
emin olun.

• Her üç ayda bir fırça rulosunu, döndürme 
fırçasını ve HEPA filtresini durulayıp ku-
rulayın ve ardından en az 24 saat süreyle 
kurumaya bırakın.

 J Saklanması
• Cihazı uzun süre kullanmayı düşün-

müyorsanız lütfen dikkatli bir şekilde 
saklayın.

• Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin.
• Cihazı ve aksesuarlarını orijinal amba-

lajlarında saklayın.
• Serin ve kuru bir yerde saklayın.
• Cihazı her zaman çocukların ulaşama-

yacağı bir yerde muhafaza edin.

 J Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğ-
rultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam 
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etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata 
geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgi-

lerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun Sebebi Çözüm

Motor çalışmıyor. • Cihaza güç gelmiyor 
olabilir.

• Cihaza tam güç verildiğinden 
emin olun.

• Cihazın fişini prize iyice takın; 
başka bir prize takmayı deneyin 
veya devre kesiciyi kontrol edin.

Şarj sırasında şarj gös-
terge ışıkları yanmıyor.

• Şarj cihazının fişinin 
prize tamamen takılı 
olmayabilir.

• İstasyondaki şarj kon-
takları ile robottaki şarj 
kontaklarının doğru hi-
zada olmayabilir.

• Şarj cihazının fişinin prize ta-
mamen takılı olduğundan emin 
olun.

• Şarj fişinin istasyona iyice yer-
leştirilmiş olduğundan emin 
olun.

• İstasyondaki şarj kontakları 
ile robottaki şarj kontaklarının 
doğru hizada olduğundan ve 
üzerinin herhangi bir şeyle kaplı 
olmadığından emin olun. Gere-
kirse, şarj kontaklarında birikmiş 
olabilecek toz ve tortuları kuru 
bir bezle temizleyin.

Emiş gücü yeterli de-
ğildir.

• Toz haznesi dolmuş ola-
bilir.

• Bataryanın şarjı bitiyor 
olabilir.

• Hava akışını engelleyen 
yabancı cisim olabilir.

• Toz haznesini boşaltıp filtreleri 
değiştirin.

• Cihaza tam güç verildiğinden 
emin olun. Bataryayı şarj edin.

• Hava akışını engelleyen şeyleri 
giderin.

Çalışma süresi yeterli 
değil.

• Bataryanın şarjı bitiyor 
olabilir.

• Cihaza  tam güç verildiğinden 
emin olun.

• Cihazı kullanmadan önce ba-
taryayı dört saat şarj edin.

Fırça rulosu dönmüyor

• Fırça rulosu, çerçevesi 
veya yataklarında saç 
dolanmış/tortu kalmış 
olabilir.

• Fırça rulosu, fırça rulosu çerçe-
vesi ve fırça rulosu yataklarını 
saç dolanması veya tortu açı-
sından kontrol edin.
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 Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürün veya paketi üzerindeki 
bu sembol, ürünün ev atığı 
gibi muamele görmemesi 
gerektiğini gösterir. Bunun 
yerine elektrikli ve elektronik 
donanımın geri dönüşümünü 
yapan geçerli toplama nok-

tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru 
şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün 
yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan 
sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçla-
rını önlemeye yardımcı olursunuz. Malze-
melerin geri dönüşümü, doğal kaynakları 
korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri 
dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 
lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi 
veya ürünü satın aldığınız mağaza ile tema-
sa geçin.

Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız 
lütfen uygun geri dönüşüm için 
toplama sistemlerini veya tesis-
lerini kullanınız. Bu sayede 
çevre ve insan sağlığında mey-
dana gelebilecek potansiyel 
zararların engellenmesine kat-
kıda bulunmuş olursunuz.

Dikkat: Pilin kurşun içermesi durumunda, piller 
için ''tekerlekli konteyner şekil'' altında ''Pb'' 
işareti yer alır.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
Süpürgenizin emiş gücünü kullanım yeri için 
yeterli seviyeye getirerek ürününüzün daha 
az elektrik akımı çekmesini sağlayabilirsiniz.
Ürününüzün ilgili filtrelerini sıklıkla temizle-
meniz veya değiştirmeniz hem ürününüzün 
performansını artıracak, hem de temizlik sü-
renizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Enerji kaybını önlemek için metal parçalar-
dan uzak tutun.

Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir mal-
zemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel 
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel 
yönetimin belirttiği ambalaj toplama nokta-
larına atın
Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın 
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık 
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be-
delinden indirim isteme,seçimlik haklarından 
birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından 
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı 
kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlük-
leri beraberinde getirecek olması hâlinde 
tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim haklarından birini 
kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki 
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
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Üretim Yeri: Jiangsu Midea Cleanıng 
Appliance Co., Ltd
Adres: No. 39 Caohu Avenue, Xi-
angchengEconomic Development Zone, 
Suzhou, Çin
Tel: +86-512-65788088

Üretici/İthalatçı Firma::
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres :  Levent 199 Büyükdere Cad.

No:199 34394 
Şişli / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/destek
WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gö-
zetimi Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan 
edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını 
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 
bulundurma süresi) 10 yıldır.



SiZiN iÇiN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki 
iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı 
cozumuvar.vestel.com.tr

internet sitemizde bulabilirsiniz. 

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza 
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,

kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel 
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.

iOS ANDROID

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

0850 222 4 123
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0850 222 4 123

Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


