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Mi Robot Vacuum-Mop Tek Kullanımlık Essential Paspas Bezi
Kullanıcı Kılavuzu

3. Tek kullanımlık paspas bezini değiştirmek için kullanılmış olanı 
çıkarın ve yenisini takın.

Not: Paspas modülünü yalnızca evde biri varken kullanın. Elektrikli süpürgenin halı 
kaplı alanlara girmesini önlemek için bazı nesneler kullanılabilir.

* Su geçirmez altlık zemini nemden korur. 

1. Şarj yuvasını sıkıca takmak için su geçirmez altlığın üzerindeki 
oluklara oturtun.
2. Şarj yuvasını duvara dayalı düz bir zemine yerleştirin.
3. Su geçirmez altlığı çıkarmak için altlığı sağlam bir şekilde sabit-
leyin ve ardından şarj yuvasını yukarı doğru çekin.

Kullanım Hataları
· Su geçirmez altlığı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
· Hasar vermemek için altlığın üzerine basmayın veya bükmeyin.
· Altlığın ahşap zeminlerde kullanıldığından emin olun.
· Bu altlık oyuncak değildir. Lütfen çocuklardan uzak tutun. 

Kullanım Talimatları 

1. Tek kullanımlık paspas bezi tutucusunu takın. Tek kullanımlık 
paspas tutucuyu, yerine tam olarak oturana kadar su haznesinin yu-
vası boyunca ok yönünde kaydırın.

2. Tek kullanımlık paspas bezini takın.
Tek kullanımlık paspas bezini nemlendirin ve fazla suyu sıkın. Su haz-
nesini yatay bir yüzeye yerleştirin, ardından tek kullanımlık paspas 
bezini hizalayıp tutucuya yapıştırın.

Paspas Pedi

Paspas Pedi 
Tutucusu

Cırt Cırtlı Şerit

Kancalar

Temizlik, Bakım ve Onarım 

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak  cihaza zarar verebilir.

• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin 

düzenlemeleri ihlal edebilir. 



Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis 

listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

Güvenlik Bilgileri
Kabuğunun çatlamasını veya renginin solmasını önlemek için paspas bezini asla benzin, etil alkol veya muz yağı gibi kimyasal çözücülere maruz 
bırakmayın.

- Paspas bezinin yüzeyini çizmek için sert veya sivri nesneler kullanmayın, aksi takdirde paspas bezi hasar görebilir.
- Temizleme performansının düşmesini önlemek için, değiştirmeyi yaparken paspas bezinin sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri 
nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/
EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya 
yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri 
dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de 
hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin. 
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