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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

TR

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUN.
SADECE EV KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞTIR.

Kullanıcılar Cybovac'ı yalnızca aşağıdaki tüm önemli güvenlik talimatlarını 
anladıktan sonra çalıştırmalıdır. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi 
tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, 
duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan 
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihaz sadece birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır. Yalnızca 
Kyvol tarafından üretilen orijinal parçaları kullanın ve bir aksesuara veya yedek 
parçaya ihtiyacınız varsa doğrudan bizimle iletişime geçin.
Cybovac'ı toz emmek için kullanırken ıslak yüzeylerde veya yakınında 
çalıştırmayın.
Cybovac'ı gözetimsiz bebeklerin veya çocukların yakınında çalıştırmayın.

Cybovac'ın üzerine herhangi bir şey koymayın veya üzerine vurmayın.

Cybovac'ı ıslak ellerle çalıştırmayın.

Güç kablosu veya fişi hasarlı görünüyorsa kullanmayın.

Yağ ve boya gibi yanıcı sıvıları temizlemek için Cybovac'ı kullanmayın.
Cybovac filtresine herhangi bir kokulu ürün  uygulamayın. Bu bir yangın 
tehlikesidir.
Cybovac'ı açık şömine, yanan mum veya yerde kırılabilir nesnelerin bulunduğu 
odalarda kullanmayın.

Cybovac'ı açıkta kalan elektrik çıkışlarına maruz kalan alanlarda kullanmayın.

Cybovac'ı genel kullanımdan önce küçük bir alanda test etmenizi öneririz. Bu, 
cihazın zemini çizmemesini veya zemine zarar vermemesini sağlamak içindir.

Lütfen tüm kişilerin Cybovac'ın kullanımda olduğunu bildiğinden emin olun. Bu, 
herhangi bir kazayı önlemek içindir.
Kullanmadan önce Toz Haznesi veya Filtrenin yerine sıkıca oturduğundan emin 
olun.

Kullanmadan önce, cihaza dolanabilecek tüm güç kablolarını ve diğer gevşek 
nesneleri yerden kaldırın.
Açıklıklarının tıkanmasını önlemek için tüm gevşek nesneleri zeminden kaldırın. 
Buna giysiler ve gevşek kağıtlar da dahildir.

Cybovac'ı sigara veya sıcak kül gibi yanan veya dumanı tüten nesneleri 
vakumlamak için kullanmayın. Bu bir yangın tehlikesidir.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında 
tutulmalıdır.

info@oyuncakhobi.com



BATARYA
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Cybovac'ı tiftik, saç ve hava akışını azaltabilecek her şeyden uzak tutun.

Cihazı taşırken veya yerini değiştirirken iki elinizi kullanın.

Otomatik Toz Boşaltma Tabanının elektrik fişi, temizlik veya bakım öncesinde 
prizden çıkarılmalıdır.

Temizlik ve bakım çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cybovac, dahili, şarj edilebilir bir Li-ion pil ile çalışır.

Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen pil içerir. Aşırı 
ısınmaya, yangına veya yaralanmaya neden olabileceğinden pili kendiniz 
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.

Pili ateş veya doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere herhangi bir doğrudan ısı 
kaynağına maruz bırakmayın. Bu yangın tehlikesidir.

Cybovac'ı veya pil takımını ateşe, suya veya diğer sıvılara atmayın. Bu, herhangi 
bir patlama tehlikesini önlemek içindir.

Li-ion pili ev atıklarınızla birlikte atmayın. Yerel çevre yasalarına ve 
düzenlemelerine uygun olarak atın.

Uzun süre kullanılmadığında Otomatik Toz Boşaltma Tabanını fişten çekin.

Kyvol, Cybovac'ın uygun olmayan şekilde çalıştırılmasından, sökülmesinden 
veya yukarıdaki güvenlik talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan yangınlar, 
patlamalar veya elektrik çarpmalarından sorumlu tutulamaz.

Cybovac'ınızı kuru veya nemli bir bezle temizleyin.

info@oyuncakhobi.com



PAKET İÇERİĞİ
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LDS Robot Elektrikli 
Süpürge S31

Otomatik Toz 
Boşaltma Tabanı

(Otomatik Kir Atma)

Kumanda

Yedek Yan Fırça x2 Yedek Yıkanabilir 
Paspas 

Tek Kullanımlık 
Paspas Pedi x10

Yedek HEPA ve 
sünger

Yedek Toz Torbası x2 Kullanım kılavuzu
Kyvol Uygulaması 

için Kullanım 
Kılavuzu

Su Deposu 
(yıkanabilir paspaslı)

Temizleme Fırçası 
(toz kutusunda)



ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

LDS ROBOT ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE S31
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Tampon

LDS Lazer Sensörü

Hava ÇıkışıKızılötesi Sensör

Kızılötesi Sensör
Sıfırlama

Hoparlör

Kızılötesi Sensör

Salon Sensörü
Toz Boşaltma Sensörü

Su Deposu Montaj Tokası

Sol Tekerlek

Pil Bölmesi

Düşme Önleyici Sensör

yan fırça

Şarj Kontağı

Düşme önleyici sensör

Çok yönlü tekerlek

Toz Çıkışı
Çöp kovası
Toz boşaltma Sensörü
Su Deposu Montaj Tokası
Fırça Koruyucu
Ana Fırça
Sağ Tekerlek

Düşme Önleyici Sensör

Yan fırça

Şarj Kontağı

Düşme Önleyici Sensör

Tabana Geri Dön

Aç / Kapa (Basılı tut)

Temizlemeye Başla (Bas Bırak)

Spot Temizlik Modu



OTOMATIK TOZ BOŞALTMA TABANI

KUMANDA

TR
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Kapak

Baz Toz Hanesi

Şarj / Toz Toplama Göstergesi

Şarj / Toz Toplama Kontağı

Kapak için Mühür Halkası

Fan Filtresi Desteği

Güç Kablosu

Baza Geri Dön
İleri
Başla / Dur
Sağa

Sessiz

Paspas Modu
Vakum Gücü+
Maksimum Vakum Gücü

Hava Çıkışı

Sola

Geriye
Spot Temizlik Modu

Vakum Güvü -

Şarj / Toz Toplama Kontağı

Kızılötesi Lens
Vakum girişi



BAŞLARKEN
LDS ROBOT ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

OTOMATIK TOZ BOŞALTMA TABANI (BAZ)

TR
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Notlar:

Cybovac üzerinde her iki yanda 
bulunan koruyucu materyali çıkartın.

Tabanın önünde en az 1,2 m ve her iki yanında en az 0,5 m boş alan olduğundan emin 
olun.

1. Tabana güç verildiğinden emin olun, bu da üzerinde yanıp sönen beyaz bir 
güç göstergesi ile gösterilir.
2. Tabanı Cybovac'ın kolayca erişebileceği bir yere yerleştirin.
3. Pil gücü azaldığında Cybovac'ın tabanı bulamamasını önlemek için tabanın 
prize takılı olduğundan emin olun.



KULLANIMI
ŞARJ ETME
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Şarj Oluyor: Tam Dolu: Düşük Batarya:

Notlar:

Göstergeler:

Lütfen ilk kullanımınızdan önce Cybovac'ınızı tamamen şarj edin. Cybovac'ın altındaki 
şarj Kontaklarını tabandakilerle manuel olarak hizalayın.

Sabit Turuncu Yanıp Sönen Beyaz Yanıp Sönen Turuncu

1. Cybovac'ın tam şarja ulaşması 6,5 saate kadar sürer. Bu, orta emiş gücü ile 
sert zeminlerde 240 dakikaya kadar temizlik süresi sağlayacaktır.

2. Pilin ömrünü uzatmak için Cybovac'ı uzun süre kullanmayacaksanız en az 
3 ayda bir şarj edin.

3. Pil bölmesini açmayın ve pili kendiniz değiştirin. Cybovac şarj olmuyorsa, 
daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.



TEMİZLİK HAZIRLIĞI
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Notlar:

Sorunsuz bir temizlik deneyimi için Cybovac'ı kullanmadan önce alanı düzenleyin.

1- Güç kabloları, halatlar vb. gibi Cybovac'ı dolaştırabilecek her türlü nesneyi 
zeminden kaldırın.
2- Cybovac, 22 mm'den daha ince olan tüm nesneleri monte edecektir. Bu 
tür eşyaların temizlenmesini istemiyorsanız, lütfen bunları alandan çıkarın.
3- Cybovac'ı toz emmek için kullanırken ıslak bir yüzeyde çalıştırmayın.
4- Cybovac'ı yerden 95mm veya daha az yükseltilmiş mobilyalardan uzak 
tutun (Cybovac'ın kalınlığı yaklaşık 95mm olduğu için). Bu, cihazın 
sıkışmamasını sağlamak içindir.
5- Cybovac, düşme önleyici sensörler bunu bir kenar olarak 
görebileceğinden bazı koyu renkli yüzeylerde çalışmayabilir.
6- Cybovac'ın dolaşmasını önlemek için püsküllü kenarları alan kilimlerinin 
altına katlayın.



LDS SÜPÜRGENİN KULLANIMI

Temizleme modları

Açma

Kapama

Bekleme Modu

Otomatik Temizleme Modu

TR
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Güç açıldıktan sonra, temizlik komutu olmadığında robot Bekleme Moduna girecek ve 
güç göstergesi beyaz renkte yanıp sönecektir.
Robot, Bekleme Modunda 10 dakika sonra otomatik olarak üsse dönecektir.

Açtıktan sonra, Otomatik Temizleme Modunu başlatmak için Cybovac'ta       'ye veya 
uzaktan kumanda da       'ye basın.

Bu, Cybovac'a mevcut alana kadar temizlenene kadar veya pil gücü düşene kadar tüm 
erişilebilir alanı orta emiş gücüyle (varsayılan seviye) temizleme talimatı verecektir.

Opsiyon 1:         Basılı tutun, sesle çalışıtğını 
belli edecektir. Güç göstergesi sabit beyaza 
döner.

        Basılı tutun, sesle kapandığını belli 
edecektir. Güç göstergesi yavaşça sönecektir.

Opsiyon 2: Robot şarj olurken otomatik olarak 
açılacaktır.



Spot Temizlik Modu
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Notlar:

Aşama 1:
Çok tozlu, yoğun temizlik gerektiren bir 
alan bulun. Cybovac'ı bu bölgenin 
merkezine getirin.

Aşama 2:
Nokta temizleme işlemini başlatmak için Cybovac / uzaktan kumandadaki       'ya basın. 
Kare bir düzende hareket edecektir. Meydanın maksimum alanı yaklaşık 2.25 m'dir.

Bu temizleme modu, belirli bir alanı yoğun bir şekilde temizlemeyi amaçlar.

Temizleme işlemini duraklatmak için Cybovac'ta        'ya veya uzaktan kumandada          
.       'ye basın; devam etmek için tekrar basın.

Cybovac'ın yönünü manuel olarak ayarlamak için uzaktan kumandadaki                        
.                  'ye basın.

Temizleme işlemi sırasında, üsse geri dönmek için Cybovac'ta          'ye veya 
uzaktan kumandada          'ye basın.

Emiş gücü seviyelerini ayarlamak için uzaktan kumandadaki                     'ye basın. 
Maksimum emiş gücü seviyesi için           düğmesine basın.

Pil gücü azaldığında, Cybovac otomatik olarak üsse dönecektir. Cybovac'ı 
her zaman tabana bağlı tutmanızı ve çalıştırmadan önce tamamen şarj 
etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Pil zayıfsa, Cybovac Otomatik Temizleme Modu için ayarladığınız 
programlanmış temizliği gerçekleştiremez ve sesli bir uyarı duyarsınız. 
Lütfen Cybovac'ı zamanında şarj edin.

Robotun başlangıç noktasını ezberlemesi için temizlikten önce robotu toz 
boşaltma tabanına geri kontrol etmeniz önerilir. Robotu temizlerken hareket 
ettirmeyin veya kaldırmayın, aksi takdirde başlangıç noktası ve harita 
geçersiz olacaktır.



Paspaslama Modu
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Aşama 1:
Su tankını su ile doldurun.

Aşama 2:
Su tankını Cybovac'ın altındaki su Tankı Montaj Tokaları ile hizalayın ve su tankını 
takın.

Temizleme işlemi sırasında, üsse geri getirmek için Cybovac'taki      'ya veya 
uzaktan kumandadaki       'ye basın.

Temizleme işlemini duraklatmak için Cybovac'taki        'ya veya uzaktan 
kumandadaki           'ye basın, ardından Cybovac'ın yönünü manuel olarak 
ayarlamak için uzaktan kumandadaki                         ye basın.
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Notlar:

Aşama 3:
Mopping modunu başlatmak için uzaktan kumandadaki       'ya basın; mod altında 
aynı anda süpürme ve paspaslamaya başlamak için uzaktan kumandadaki diğer 
mod düğmelerine basın.

Cybovac kullanımda değilken Su Deposunun her iki yanındaki düğmelere basın ve 
Su Deposunu çıkarın.

Su Deposunda sadece su kullanın. Cybovac'a zarar verebilecek herhangi bir 
temizleme solüsyonu, hatta doğal olanlar bile kullanmayın.

Halı kaplı zeminleri paspaslamaya çalışmayın.

Cybovac en iyi pürüzsüz sert yüzeylerde temizler ve pürüzlü veya pürüzlü 
yüzeylerde iyi performans göstermeyebilir.

Zemini paspaslamak için kullanırken Cybovac'ı gözetimsiz bırakmayın.



Toz Torbasının Değiştirilmesi

Oto Halı Desteği

Diğer Fonksiyonlar

OTOMATIK TOZ BOŞALTMA TABANI KULLANIMI
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Notlar:

Cybovac, daha derin bir temizlik sağlamak için halıdaki emiş gücünü otomatik 
olarak artıracaktır. Sert bir yüzeydeyken, optimum miktarda emiş sağlamak ve pil 
gücünden tasarruf etmek için orta emiş gücüne dönecektir.

Cybovac'ın Alan Temizleme Modu, Girilmez Bölgeler, Programlı Temizleme vb. gibi 
daha fazla işlevini keşfetmek için Kyvol Uygulamasına gidin.

Otomatik Toz Boşaltma Tabanı, hem toz toplama hem de şarj etme işlevlerini içerir.

Halı temizlemeden önce emiş gücü 
zaten maksimum seviyedeyse Cybovac 
bu gücü kullanmaya devam edecektir.

Varsayılan olarak robot, toz toplama işlemini tamamlamak için tabana döner ve 
ardından her temizlikten sonra otomatik olarak yeniden şarj olur.

Robot su tankı ile birlikte kurulduğunda toz toplama işlemi yapılamaz. Lütfen toz 
toplamadan önce su tankını çıkarın.

Asla Toz Boşaltma, 1 temizleme seansından sonra Toz Boşaltma vb. dahil olmak 
üzere toz boşaltma sıklığını ayarlamak için Kyvol App'e gidebilirsiniz.

Temel Toz Kutusundaki hızlı yanıp sönen turuncu gösterge, toz torbasının dolu 
olduğunu gösterir veya uygulama talimatlarını izleyerek toz torbasını 
değiştirebilirsiniz. Toz torbasının 4-8 haftada bir değiştirilmesi önerilir.
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Optimum performans için Cybovac'ın bazı parçalarının düzenli bakım kontrolünü ve 
temizliğini öneririz.

Aşama 1:
Kapağı Açın.

Aşama 2:
Toz torbasını çıkarmak için toz torbası tutamağını yukarı çekin

Aşama 3:
Yeni toz torbası ile değiştirin.

BAKIMI VE DEĞİŞİMİ



Bakım ve Değişim Sıklığı
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Filtre

Yan Fırça

Ana Fırça

Fırça Koruması

Sensörler

Şarj Kontağı

Şarj/Toz Kontağı

Çok Yönlü Tekerlek

Su Tankı

Paspas

Toz Torbası

Fan Filtresi

Kızılötesi Lens

Çöp Kovası Her kullanışta

Her kullanışta

Her kullanışta

Haftada bir

Ayda Bir

İki Ayda Bir

3-6 ay
Görünür derece 
yıprandığında
6-12 ay
Görünür derece 
yıprandığında

4-8 hafta
Yada dolduğunda

Görünür derece 
yıprandığında

Ayda Bir

Ayda Bir

Ayda Bir

Ayda Bir

Ayda Bir

Ayda Bir

Haftada bir
(Ev Hayvanınız 
varsa iki)

İki Haftada bir

Değiştirme FrekansıTemizlik FrekansıParça



TOZ TORBASI FİLTRESİ
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Lütfen her kullanımdan sonra Toz Haznesini boşaltın ve Filtreyi düzenli olarak 
temizleyin.

Aşama 1:
Toz kutusunu dışarı çekmek için mandalı basılı tutun.

Aşama 2:
Toz Haznesinin üst kapağını açın ve ev çöp kutunuza boşaltın.
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Filtre siyah bir sünger, bir parça beyaz HEPA ve tutucudan oluşur. Tutucuyu 
yıkayabilirsiniz, ancak süngeri ve HEPA'yı yıkamayın.

Aşama 3:
Toz haznesini kapatın, ardından filtre Bölmesini açın.

Aşama 4:
Filtreyi çıkarın, ardından toz kutusunu evdeki çöp kutusuna vurun.

Aşama 5:
Filtreyi bölmeye yerleştirin, ardından çöp kutusunu Cybovac'a 
yerleştirin.

Notlar:



YAN FIRÇALAR
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Belirli bir kullanım süresinden sonra eğilebilecekleri veya hasar görebilecekleri için 
Yan Fırçaların düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

Filtre, Cybovac'ın içine toz ve kir girmesini etkili bir şekilde önler.

Bu, havalandırma sistemini korur ve ikincil hava kirliliğini önler.

Temizleme Fırçası (toz haznesinde) filtreleri temizlemek için de kullanılabilir.

Aşama 1:
Yan Fırçaları bir tornavidayla sökün.

Aşama 3:
Fırçaları nemli bir bezle temizleyin.

Aşama 2:
Temizleme Fırçasını toz kutusundan 
çıkarın ve fırçaları saran saç veya 
kalıntıları çıkarmak için bıçağını 
kullanın.

Aşama 4:
Yan fırçaları yerine vidalayın. Eski 
fırçalar zarar görmüşse, yeni fırçaları 
doğrudan takabilirsiniz.

Notlar:



ANA FIRÇA
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Aşama 2:
Fırçanın üzerindeki fırça korumasını çıkarmak için sol taraftaki mandala 
basın.

Aşama 3:
Temizleme fırçasını toz kutusundan çıkarın, ardından üzerindeki bıçağı 
kullanarak sıkışmış saçları kesin ve fırçayı kullanarak sıkışmış kiri çıkarın.

Aşama 4:
Ana fırçayı yerleştirin ve ardından fırça koruyucusunu takın.

Aşama 1:
Ana fırçayı bulmak için Cybovac'ınızı ters çevirin.



SENSÖRLER VE ŞARJ KONTAKLARI
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Cybovac ve tabandaki tüm sensörü temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Cybovac ve tabandaki şarj temas noktalarını temizlemek için kuru bir bez kullanın 
(alkol tavsiye edilmez)



ROBOTUN ÜSTÜ

ÇOK YÖNLÜ TEKERLEK
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Çok yönlü tekerlek Cybovac'tan çıkarılamaz. Sağlanan temizleme fırçasıyla 
tekerlekte sıkışan saçları veya kalıntıları temizleyin.

Çok yönlü tekerleği suyla temizlemeyin.

Cybovac'ın üstünü nemli bir bezle temizleyin.



SU TANKI VE PASPAS
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Aşama 1:
Paspas pedini su deposundan çıkarın ve yıkayın.

Aşama 2:
Su haznesini boşaltın ve durulayın..

Aşama 3:
Su tankını ve paspas pedini hava ile kurutun.



IR LENS VE ŞARJ/TOZ TOPLAMA KONTAKLARI
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Su tankını temizlemek için sıcak su veya herhangi bir temizleme solüsyonu 
kullanmayın, bu hasara neden olur.
Paspas pedini temizlemek için sıcak su kullanmayın.

IR Lens

Şarj/Toz Toplama Kontakları

Aşama 4:
Su tankının dibine tutturarak paspas pedini tekrar takın.



FAN FİLTRESİ DESTEĞİ
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Fan Filtresi Desteğinin herhangi bir kalıntıyla kirlenip kirlenmediğini kontrol edin. 
Eğer öyleyse, bunları temiz ve kuru bir bezle çıkarın.

Fan Filtresi Desteği

Ebatları

Emiş Gücü Seviyeleri 4 Seviye

Yaklaşık 240 dakika

Temizlik Modları

Nominal Çalışma 
Gerilimi

Nominal Gücü

Toz Torbası Kapasitesi

Çalışma süresi
(Tam dolu)

Ebatları

Toz Boşaltma 
Tabanı

Robot

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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Herhangi bir anormal durum varsa, robot üzerindeki güç göstergesi ve tabandaki 
Şarj/Toz Toplama göstergesi turuncu renkte hızlı yanıp sönecektir, lütfen bu Sorun 
Giderme Kılavuzuna göre kontrol edin. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen 
bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

- Otomatik Toz Boşaltma tabanını prize taktığınızdan emin olun.
- Otomatik Toz Boşaltma tabanının yakınında çok fazla engel olup olmadığını kontrol 
edin. Lütfen üssü açık bir alana koyun.
- Cybovac ve üssün ne kadar uzakta olduğunu kontrol edin. Uzaklaştıkça, üsse ulaşmak o 
kadar uzun sürer.
- Cybovac pil seviyesinin kritik düzeyde düşük veya boş olup olmadığını kontrol edin.
- Robotun başlangıç noktasını ezberlemesi için temizlemeden önce robotu toz boşaltma 
tabanına geri kontrol etmeniz önerilir.

- Robotu çalıştırdığınızdan emin olun.
- Planlanan saatin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (am/pm)
- Cybovac pil seviyesinin kritik düzeyde düşük veya boş olup olmadığını kontrol edin.
- Programı iptal edip etmediğinizi kontrol edin.
- Robotun durumu anormal ise programlı temizleme işlemini başlatamaz.

- Cybovac'ın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
- Cybovac pil seviyesinin kritik düzeyde düşük veya boş olup olmadığını kontrol edin.
- Cybovac'ı duraklatmadığınızdan emin olun.

- Uzaktan kumandadaki pillerde elektrik olduğundan emin olun.
- Robotu çalıştırdığınızdan emin olun.
- Cybovac pil seviyesinin kritik düzeyde düşük veya boş olup olmadığını kontrol edin.
- Cybovac ile uzaktan kumanda arasındaki mesafenin 3 metrelik etkin aralık dahilinde 
olup olmadığını kontrol edin.

- Robotu çalıştırdığınızdan emin olun.
- Cybovac pil seviyesinin kritik düzeyde düşük veya boş olup olmadığını kontrol edin.
- Cybovac'ı uzaktan kumanda ile çalıştırırken kumandadaki pillerin şarjlı olduğundan emin 
olun.
- Cybovac'ı uzaktan kumanda ile çalıştırırken, Cybovac ile uzaktan kumanda arasındaki 
mesafenin etkili menzil (3 metre) içinde olup olmadığını kontrol edin.
- Ortam sıcaklığının çok düşük (0 dereceden düşük) veya çok yüksek (50 dereceden 
yüksek) olup olmadığını kontrol edin.

S5. Cybovac programlanmış temizliği başlatamıyor.

S4. Cybovac cihazım aniden çalışmayı durdurdu.

S3. Uzaktan Kumanda çalışmıyor.

S2. Cybovac yanıt vermiyor.

S1. Cybovac, Otomatik Toz Boşaltma Tabanına geri dönemez.

SORUN GİDERME KILAVUZU



- 4 kademeli emiş gücü vardır. Seviyeyi ayarlamak için               'ye basın ve maksimum 
emiş gücünü ayarlamak için       'ye basın.
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- Robotu çalıştırdığınızdan emin olun.
- Ev WiFi'nizin ağ bağlantısını kontrol edin.

- Robotun RAHATSIZ ETMEYİN modunda olmadığını onaylamak için lütfen Kyvol App'e 
gidin. Robot bu modda temizlik yapmayacaktır.

- Tabanın prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Cybovac üzerindeki şarj Kontaklarının tabandakilerle aynı hizada olduğundan emin olun.
- Tabanın etrafında yeterli boşluk olduğundan ve Şarj/Toz Toplama Kontaklarının 
yüzeyinde toz veya engel olmadığından emin olun.

- Robot temizlik yaparken bazı sesler çıkaracaktır ki bu normaldir.
- Herhangi bir keskin ses varsa, lütfen Ana Fırçanın veya Yan Fırçaların herhangi bir 
nesneye karışıp karışmadığını kontrol edin.
- Robotun toz haznesinin içinde ses çıkarabilecek herhangi bir nesne toplayıp 
toplamadığını kontrol edin.
- Anormal bir şey olduğunda robottan sesli uyarılar gelecektir. Başına ne geldiğini kontrol 
edebilirsiniz.

- Toz haznesinin dolu veya kırık olup olmadığını kontrol edin; evet ise, toz kutusunu 
boşaltın veya yenisiyle değiştirin.
- Filtre bileşenlerinin engellenip engellenmediğini kontrol edin; evet ise, filtreyi temizleyin 
ve gerektiğinde HEPA'yı değiştirin.
- Ana fırçanın yabancı cisimlerle sarılıp sarılmadığını kontrol edin; evet ise, lütfen Ana 
Fırçayı temizleyin.

S11. Cybovac her zaman çevrimdışıdır.

S10. Cybovac WiFi'ye bağlanamıyor.

S9. Breakpoint Resume Clean çalışmıyor.

S8. Cybovac şarj olmuyor.

S7. Cybovac gürültü yapıyor.

S6. Emiş gücü zayıf veya robottan çöp sızıyor.

- Doğru şifreyi girdiğinizden emin olun.
-Robotu, mobil cihazı ve yönlendiricinizi olabildiğince yakın tutun.
- 2,4 GHz WiFi seçtiğinizden emin olun.
- Genel ağ kullanılması önerilmez.
- Robot WiFi'yi sıfırlamak için      ve     'ye aynı anda 3-5 saniye uzun basın, ardından tekrar 
deneyin.
- Kyvol Uygulamasını yeniden yükleyin ve WiFi'ye yeniden bağlanmayı deneyin.



DİKKAT
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Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için seçici ayırma sembolüne 
sahiptir. Bu, bu ürünün çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek için geri 
dönüştürülebilmesi veya sökülmesi için 2012/19/EU sayılı Avrupa direktifine uygun olarak 
kullanılması gerektiği anlamına gelir. Kullanıcı, yeni bir elektrikli veya elektronik ekipman 
satın aldığında, ürününü yetkili bir geri dönüşüm kuruluşuna veya perakendeciye verme 
seçeneğine sahiptir.
Bu ürün AB üye ülkelerinde kullanılabilir.
AB Uyumluluk Beyanı: Shenzen VanTop Technology&Innovation Co., Ltd. işbu belgeyle, 
bu cihazın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine 
uygun olduğunu beyan eder.
AB Onay Beyanının bir kopyası çevrimiçi olarak https://doc.vantop.com adresinde 
mevcuttur.

BATARYA YANLIŞ TİP İLE DEĞİŞİRSE PATLAMA RİSKİ BULUNUR
KULLANILMIŞ PİLLERİN TALİMATLARA GÖRE İMHA EDİLMESİ GEREKİR

Sembol AC voltajını gösterir

Geri Dönüşüm

Çalışma Frekansı

İletim Gücü (EIRP)
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