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realme TechLife Robot Süpürge
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.
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Güvenlik Bilgileri
Kullanım Kısıtlamaları

• Ürün sadece ev ortamındaki zeminlerin temizliği için kullanılabilir. Dış mekanlarda (açık teras gibi), zemin dışı yerlerde (kanepe gibi) ve ticari 
veya endüstriyel ortamlarda kullanılamaz.

• Lütfen ürünü, koruma çiti olmayan açık alanlarda (çatı katı, açık teras ve mobilyaların üstü gibi) kullanmayın.
• Lütfen ürünü 40 °C'nin üzerindeki veya 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda, zeminde sıvı ve yapışkan maddeler varken kullanmayın.
• Robot tarafından çekilmemesi için yerdeki kabloları cihazı kullanmadan önce kaldırın.
• Robot sıkıştığında veya hafifçe çarptığında değerli eşyalarınızın hasar görmemesi için zemindeki kırılabilecek nesneleri ve yabancı 

maddeleri (vazo ve plastik torba vb.) kaldırın.
• Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve karşılaşabilecekleri tehlikeleri 

anlamaları koşuluyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

• Lütfen ana fırçayı ve diğer temizlik aletlerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Cihaz sabit veya hareketliyken üzerine herhangi bir nesne (çocuklar ve hayvanlar dahil olmak üzere) koymayın.
• Cihaz çalışırken saçınızı, parmaklarınızı veya uzuvlarınızı ya da evcil hayvanınızı cihazın emiş girişinden uzak tutun.
• Lütfen ürünü yanan nesneleri (sönmemiş sigara izmariti gibi) süpürmek için kullanmayın.
• Lütfen ürünü uzun tüylü halıları temizlemek için kullanmayın (bazı koyu renkli halılar normal şekilde temizlenmeyebilir).
• Lütfen robotun sert veya keskin nesneleri (atık dekoratif malzemeler, cam ve demir çivi vb.) çekmesini engelleyin.
• Lütfen cihazı LiDAR'ın koruyucu kapağından ve çarpışma tamponundan tutarak taşımayın.
• Lütfen robotu ve şarj istasyonunu kapalı durumdayken temizleyin veya bakımlarını kapalıyken yapın.
• Lütfen ürünün herhangi bir parçasını ıslak bezle veya sıvı kullanarak silmeyin.
• Lütfen ürünü Kullanım Kılavuzuna göre kullanın. Kullanım hatasından kaynaklanan tüm hasar ve yaralanmalardan kullanıcı sorumludur.
• Lütfen halılarda ve mobilyaların üstünde paspas işlevini kullanmayın.
• Cihaz şarj olurken su haznesini çıkardığınızdan emin olun.
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Güvenlik Bilgileri
1. Cihaz, sadece cihazla birlikte gelen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
2. Cihaz temizlenmeden veya bakımı yapılmadan önce adaptör prizden çıkarılmalıdır.
3. Bu cihazın pilleri sadece uzman kişiler tarafından değiştirilebilir.
4. Cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalıdır.
5. Pili çıkarırken cihazın ana şebekeyle bağlantısı kesilmelidir.
6. Pil güvenli bir şekilde elden çıkarılmalıdır.
7. UYARI: Pili şarj etmek için yalnızca cihazla birlikte gelen çıkarılabilir üniteyi kullanın.

Pil ve Şarj

• Üçüncü taraflarca sağlanan pil, şarj istasyonu veya şarj cihazlarını kullanmayın.
• Lütfen pili ve şarj istasyonunu keyfi olarak sökmeyin veya tekrar takmayın.
• Lütfen şarj istasyonunu ısı kaynaklarından (ısıtma levhası gibi) uzak tutun.
• Lütfen şarj istasyonunun kasasını ıslak bezle veya ıslak ellerle silip temizlemeyin.
• Lütfen kullanılmış pilleri rastgele atmayın. Kullanılmış piller profesyonel geri dönüşüm kuruluşlarına gönderilmelidir.
• Güç kablosu hasar görmüş veya kopmuşsa lütfen cihazı kullanmayın ve resmi yollardan yeni bir kablo temin edin.
• Taşıma sırasında robotun kapalı olduğundan ve ürünün orijinal ambalajıyla taşındığından emin olun.
• Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız pili tamamen şarj etmeli ve ardından cihazı serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. 

Pillerin aşırı deşarj nedeniyle hasar görme riskini önlemek için cihazı en az 3 ayda bir şarj edin.

Fiş Türü
AB
BK

ABD
Hindistan

Çıkış
20 V 1 A
20 V 1 A
20 V 1 A
20 V 1 A

Model
GA241-2001000E
GA241-2001000B
GA241-2001000U
GA241-2001000I

Giriş
100 ila 240 VAC 50/60 Hz 0,6 A
100 ila 240 VAC 50/60 Hz 0,6 A
100 ila 240 VAC 50/60 Hz 0,6 A
100 ila 240 VAC 50/60 Hz 0,6 A
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Güvenlik Bilgileri
Elden Çıkarma Talimatları

• Aşağıdaki bilgiler ürünün günlük kullanımı için değil elden çıkarılması için geçerlidir.
• Robotun içindeki pilde bulunan kimyasal maddeler çevreyi kirletir. Ürünü elden çıkarmadan önce robotun pilini çıkarın ve profesyonel bir 

geri dönüşüm kuruluşuna başvurun. Pil sadece tamamen bittikten sonra çıkarılmalıdır. Hiçbir durumda pili metal nesnelerle temas 
ettirmeyin.

• Pili Çıkarma:
1. Robotun şarj istasyonuna temas etmediğinden emin olduktan sonra pili bitene ve kapanana kadar ürünü çalıştırın.
2. Pil kapağındaki vidaları sökün.
3. Pil kapağını çıkarın, pilin kablosunu çekin ve ardından pili çıkarın.

Lazer Güvenliği Bilgisi

• Üründeki LiDAR, lEC60825 sayılı yönetmeliğin 1. sınıf lazer ürünleri standardına uygundur ve tehlikeli lazer radyasyonu yaymaz.
• Lazer sınıfı lEC-60825 1. Sınıf
• Ürünün maksimum lazer çıkış gücü 10 mW
• Lazer ucu Darbe süresi (1/2300 sn)
• Görünmez lazer ışını
• Göz açıklığının yakınında lazer enerjisine maruz kalmak yanıklara neden olabilir.
• Standart: lEC 60825-1:2014

Frekans

Güç

2,4 Ghz ila 2,4835 Ghz

≤17 dBm
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Uyarı

Yalnızca kapalı alanlarda kullanılabilir

Pil uyarısı

1. Bu üründe lityum pil bulunmaktadır. Pil sökülmemeli, darbe almamalı, zorla çıkarılmamalı veya ateşe maruz kalmamalıdır.
2. Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması, patlamaya veya yanıcı sıvı ve gazların sızıntısına yol açabilir.
3. Lütfen pili yüksek sıcaklıktaki ortamlarda tutmayın veya güneşe maruz bırakmayın. Aksi halde patlamaya yol açabilir.
4. Pilin şiştiğini görürseniz lütfen ürünü kullanmayın.
5. Pili yerel yönetmeliklere uygun şekilde elden çıkarın. Pili evsel atık olarak elden çıkarmayın.
6. Lütfen pili tamir etmeye, parçalarına ayırmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi 

patlamaya yol açabilir.
7. Lütfen pile baskı uygulamayın veya sert nesnelerle pili delmeyin. Pile zarar vermek pilin sızdırmasına, aşırı ısınmasına veya yangına yol 

açabilir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE)
Bu sembol, yerel yasa ve yönetmeliklere göre ürününüzün ve/veya pilinin evsel atıklardan ayrı olarak atılması gerektiği anlamına gelir. 
Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, kullanıcı, ürününü yetkili bir geri dönüşüm kuruluşuna verme seçeneğine sahiptir. Ürününüzün 
uygun şekilde geri dönüşümü insan sağlığını ve çevreyi koruyacaktır.
E-atık ile ne yapacağınızdan emin değilseniz, lütfen yerel yetkililer veya evsel atık imha servisiyle iletişime geçin.
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Ürün Tanıtımı
Kutu İçeriği

Şarj İstasyonu x1

Temizlik Fırçası x1 Çıkarılabilir 2’si 1 Arada Su Haznesi (İsteğe Bağlı)

Adaptör x1 Sol Yan Fırça x1
Sağ Yan Fırça x1

Yıkanabilir Paspas x 2 (İsteğe Bağlı)
Tek Kullanımlık Paspas x 10 (İsteğe Bağlı)
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Ürün Tanıtımı
Robot

Filtre Kapağı TOF Duvar Sensörü

LiDAR

Omni Tekerleği
Yan Fırça

Ana Fırça

LİDAR Çarpışma 
Algılama Sensörü

Engel Algılama 
Sensörü

Şarj Sensörü

Tampon Sensörü
Ana Fırça Kapak 
Mandalı

Şarj Temas 
Noktası

Ana Tekerlek

Uçurum Sensörü

Toz Haznesi 
Düğmesi
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Ürün Tanıtımı
Robot

Şarj İstasyonu

Gösterge

Wi-Fi’ı Sıfırlama

Güç Göstergesi

Kapak

Verici

Kablo Makarası

• Temizliği başlatmak/duraklatmak için basın
• Cihazı açmak/kapatmak için 3 saniye basılı 

tutun
• Bir hata oluştuğunda cihazı kapanmaya 

zorlamak için 15 saniye basılı tutun

• Beyaz: Wi-Fi ağına bağlı
• Turuncu: Wi-Fi ağına bağlı değil
• Kırmızı: Hata veya zayıf pil

• Her iki düğmeyi de 3 saniye basılı tutun

Harici Kablo Bölmesi

Güç Konnektörü

Şarj et/Kısmi Temizlik/Duraklat

Açık/Kapalı/Temizle/Duraklat

• Şarj etmek/duraklatmak için basın
• Kısmi temizliği başlatmak için basılı tutun

Kapak Açma 
Bölmesi

Kablosuz Güç 
Alıcısı
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Kurulum
3. Yan fırçaları takma

4. Açma ve şarj etme

>0,5 m

>0,5 m

>1,5 m

Sol ve sağ fırçaları alt kapaktaki işaretlere göre hizalayın. 
Kurulumu başarıyla gerçekleştirdiğinizi gösteren tık sesini duyana 
kadar bastırın.

2. Şarj istasyonunu duvarda düz bir yüzeye yaslayın ve 
ardından bir güç kaynağına bağlayın

1. Güç kablosunu bağlayın ve ardından kablonun fazla olan 
kısmını kablo bölmesine yerleştirin.

Cihazı açmak için       düğmesini basılı tutun. Gösterge yanana 
kadar bekleyin ve cihazı şarj istasyonuna yerleştirin.

Not: Cihaz yeterli pil seviyesine ulaşmadan çalışmaz. Cihazı şarj istasyonuna yerleştirin, yeterli pil 
seviyesine ulaştığında cihaz otomatik olarak açılır. Cihaz, yalnızca pil seviyesi ≥%20 olduğunda 
normal şekilde çalışabilir. Şekilde gösterildiği gibi, robotun şarj temas noktasının kablosuz güç 
alıcısına temas etmesi için cihazın ön tarafı şarj istasyonuna bakmalıdır. Cihazın ön tarafı ile 
şarj istasyonu arasındaki mesafe yaklaşık 2 cm olmalıdır.

Not:
• Şarj istasyonunun her iki tarafında en az 0,5 m ve önünde 1,5 m boş alan 

olduğundan emin olun.
• Kurulum sırasında güç kablosunu yerden kaldırın. Güç kablosu yerde olursa 

cihaz tarafından çekilebilir ve şarj istasyonunun kapanmasına yol açabilir.
• Elektrik olduğu sürece şarj göstergesi yanar.
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Paspas Seti

3. Kullanım

Not: Su haznesini doldurmadan önce toz haznesini 
çıkarmanız önerilir. Böylece suyun toz 
haznesine girmesine engel olursunuz. Kolu 
kaldırın, toz haznesini su haznesinden çıkarın, 
su haznesini suyla doldurun ve kapağı 
kapatın.

Cihaz temizliği bitirdiğinde su haznesinin ortasındaki düğmeyi basılı 
tutun, hazneyi geriye doğru çekerek çıkarın, haznede kalan suyu 
boşaltın ve ardından paspası temizleyin (temizlik sırasında cihazı 
hareket ettirmeyin veya ters çevirmeyin).

Su haznesinin ortasındaki düğmeyi basılı tutun ve 
hazneyi cihaz gövdesine doğru yatay yönde itin. 
Hazneyi başarılı bir şekilde taktığınızda tık sesi 
duyacaksınız.

Not: Optimum performans için her kullanımdan 
sonra paspası temizleyin.

② Su haznesini doldurun: Kapağı açın, hazneyi suyla 
doldurun ve kapağı kapatın.

Toz haznesini su haznesine yerleştirin ve kolun 
kapalı pozisyonda olduğundan emin olun.

① Paspas aparatını takın: Paspası su haznesinin 
altına düzgün bir şekilde sabitleyin.

③ Su haznesini takın.

① Evde kimse yokken su haznesini kullanmayın.
② Güvenliğiniz için su haznesini kullanmadığınızda ve cihaz şarj olurken 

çıkarın.
③ Paspas işlevini halılarda kullanmayın. Mobil uygulamadaki yasak alan 

işleviyle cihazın halı kaplı alanlara girmesini engelleyin.
④ Optimum paspas performansı için paspas modülünü takmadan önce 

cihazı kullanarak alanı üç kez temizleyin.
⑤ Temizlik görevi sırasında su eklemeniz veya paspası temizlemeniz 

gerekirse cihazı duraklatın ve yukarıdaki adımları izleyin. 
Konumlandırma hatalarına ve harita kaybına sebep olmamak için 
cihazın gövdesini hareket ettirmeyin veya döndürmeyin.

⑥ Cihazın paspas işlevi, derinlemesine temizliğe yardımcı olmak için 
yüzeyleri silse de inatçı lekeleri bir insanın yapabileceği kadar etkili bir 
şekilde çıkaramaz. 

1. Çıkarılabilir 2’si 1 arada su 
haznesini takma

2. Çıkarılabilir 2’si 1 arada su haznesini çıkarma
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realme Link’e Bağlanma
Uygulamayı İndirme Donanım Yazılımı Yükseltme

Wi-Fi’ı Sıfırlama

Cihaz Ekleme

Mobil uygulamayı açın ve donanım yazılımı yükseltme sayfasına 
gidin. Uygulamanın yeni donanım yazılımını algılamasını bekleyin ve 
ardından talimatları izleyin. Donanım yazılımının yükseltilebilmesi 
için pil seviyesi ≥%50 olmalıdır. Donanım yazılımı yükseltme işlemi 
sırasında cihazın şarj istasyonunda olması önerilir.

Modem yapılandırması, şifre veya başka değişiklikler sebebiyle 
telefonunuz cihazınıza bağlanamıyorsa       ve       düğmelerini aynı 
anda 3 saniye basılı tutun. “Wi-Fi has been reset” (Wi-Fi sıfırlandı) 
ifadesini duyacaksınız.

Cihaz seçim sayfasına gitmek için mobil uygulamayı açın ve ana 
sayfadaki + düğmesine dokunun. Cleaning Robot (Temizlik 
Robotu) seçimini yapın ve talimatları izleyerek cihazı 
uygulamanıza ekleyin.

1. Yöntem: Uygulama mağazasını açın ve realme Link uygulamasını 
indirin.

2. Yöntem: Aşağıdaki kare kodu taratın.
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Kullanım

Şarj

Otomatik Temizlik

Not:
• Robot süpürgeler sıvıları silmek için kullanılamaz.
• Pil seviyesi %20'nin altındaysa cihaz temizlik görevlerini gerçekleştiremeyecektir. Temizliği 

başlatmadan önce cihazı şarj edin.
• Pil seviyesi temizlik sırasında %20'nin altına düşerse cihaz otomatik olarak şarj istasyonuna 

geri döner. Pil seviyesi %80 olduğunda cihaz kaldığı yerden temizliğe devam etmeye çalışır.
• Temizlik başlamadan önce zemindeki tüm kabloları (şarj istasyonunun güç kablosu dahil) 

kaldırın. Böylece cihaz, kabloları çekerek elektrik kesintisine sebep olmaz veya eşyalara zarar 
vermez. 

Temizlik işlemi başladığında cihaz alanı tarar, bir harita oluşturur ve ardından 
akıllı bir şekilde haritayı bölgelere ayırır. Cihaz önce her bölgenin duvar 
kenarlarını, ardından geri kalan kısmı yay şeklinde temizler. Her bölge tek tek 
düzenli, verimli ve kapsamlı bir şekilde temizlenir. Temizlik işlemi bittiğinde cihaz 
otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner.

Not:
Cihazı çalıştığı sırada keyfi olarak veya sık sık hareket ettirmeyin. Hareket 
ettirdikten sonra cihazı asıl konumuna yakın bir yere koyun. Cihaz yeniden 
başlatıldığında asıl koordinatlarını tekrar bulmaya çalışacaktır. Konumlandırma 
başarılı olursa cihaz planlanan yolundan devam edecektir. Konumlandırma 
başarısız olursa temizlik işlemini yeniden başlatmak için önceki görevini bırakarak 
yeni bir harita oluşturmaya çalışacaktır. Bu durumda cihaz başarılı bir şekilde şarj 
edilmeyebilir.

Otomatik: Cihaz, temizliği bitirdiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir.
Manuel: Cihaz duraklatıldığında şarj işlemini başlatmak için       tuşuna basın veya mobil 
uygulamayı kullanın.

Açık/Kapalı

Temizle/Duraklat

      düğmesini 3 saniye basılı tutun. Cihazın açık olduğunu belirtmek için 
gösterge yanacaktır.

Not: Cihaz, şarj istasyonunu bulamadığı takdirde başlangıç konumuna geri döner.
Cihazı şarj istasyonuna kendiniz yerleştirmeniz gerekecektir.

Cihaz açıldığında temizlik işlemini başlatmak için robotun üzerindeki       düğmesine 
basın veya mobil uygulamayı kullanın.

Not: Cihaz şarj olurken kapatılamaz.

(Temizliği duraklatmak için herhangi bir tuşa basın)

Temizlenen Alan Temizlenen Alan

Planlanan Temizlik Alanı

Mevcut Temizlik Alanı
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Kullanım
Noktasal Temizlik

Kısmi Temizlik

Özel Alan

Yasak Alan

Planlı Temizlik

Emiş

Su Seviyesi

1,8 m

1,8
 m

Belirli bir alanın derinlemesine temizlenmesini istiyorsanız mobil 
uygulamada konumunu belirtin. Cihaz kendini merkez olarak alıp 
etrafındaki 1,5 m x 1,5 m'lik alanı iki kez temizleyecektir. 

Temizlenmesini istediğiniz alanların boyutunu ve konumunu ayarlamak için 
mobil uygulamayı kullanın.

Bir veya birden fazla yasak alan tanımlamak için mobil uygulamayı kullanın. 
Cihaz yasak alanlara girmeye veya bu alanları temizlemeye çalışmayacaktır.

Planlı temizlik zamanı belirlemek için mobil uygulamayı kullanın. Cihaz 
belirlenen sürelerde temizliğe otomatik olarak başlayacak ve temizlik 
tamamlandıktan sonra şarj istasyonuna geri dönecektir.

Sessiz, normal, turbo veya maksimum emiş gücü modları arasından seçim 
yapmak için mobil uygulamayı kullanın. Varsayılan mod normaldir.

Kuru, düşük, orta veya yüksek su modları arasından seçim yapmak için 
mobil uygulamayı kullanın. Varsayılan mod yüksektir.

Cihazı mobil uygulama üzerinden kontrol edemiyorsanız cihazı 
temizlenmesi gereken alana kendiniz taşıyın ve ardından       tuşunu 
3 saniye basılı tutun. Cihaz kendini merkez olarak alıp etrafındaki 
1,8 m x 1,8 m'lik alanı bir kez temizleyecektir.

Not:
• Konumlandırma hataları veya sensör arızaları gibi nedenlerle cihaz yasak 

alanlara girebilir.
• Mobilyaların ve şarj istasyonunun konumunda önemli değişiklikler 

yapıldığı takdirde kalıcı yasak alanlar geçersiz hale gelebilir. Çalışır 
durumdayken cihazı hareket ettirmeyin veya cihaza müdahale etmeyin.

• Yeni bir harita oluşturulduğunda tüm kalıcı yasak alanlar silinecektir. 
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Rutin Bakım
Ana Fırça Yan Fırça

Mandal

Ana Fırça

R (Sağ Fırça) L (Sol Fırça)

Robot

Not: Optimum performans için yan fırçanın 3 ila 6 ayda bir değiştirilmesi 
tavsiye edilir.

1. Ana fırçayı çıkarmak için cihazı ters çevirin ve ana fırça kapağındaki 
mandala basın.

2. Ana fırçayı, ana fırça boşluklarına sıkışan kirleri ve ana fırçaya 
dolanmış cisimleri temizlemek için ilgili aleti kullanın.

3. Ana fırçayı yeniden takın, ana fırça kapağını aşağı doğru bastırın ve 
mandalı tutturun. 

1. Cihazı ters çevirin ve yan fırçayı dikey olarak dışarı doğru çekin.
2. Fırçaya dolaşan saçları ve kiri çıkardıktan sonra fırçayı yeniden takın.
3. Sol ve sağ fırçaları alt kapaktaki işaretlere göre hizalayın ve takmak 

için aşağı doğru bastırın. 
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Rutin Bakım
Toz Haznesi Filtre

Filtre Ağı

Filtre Kapağı

Filtre Köpüğü

HEPA Filtresi

1. Toz haznesi düğmesini basılı tutun ve çıkarmak için toz haznesini 
kendinize doğru çekin.

1. Uzun süreli kullanımdan sonra filtre ağını, filtre köpüğünü ve HEPA 
filtresini çıkarın.

2. Çıkardığınız filtre ağı ile köpüğünü, HEPA filtresini ve toz haznesini 
musluk suyuyla durulayın.

3. Durulamadan sonra kalan su damlalarını silkeleyin ve filtrelerle toz 
haznesi tamamen kuruyana kadar bekleyin.

4. İyice kuruduktan sonra filtreleri aşağıdaki sırayla tekrar takın: filtre 
ağı > filtre köpüğü > HEPA filtresi. 

2. Toz haznesini açarak çöp kutusuna boşaltın.

Not:
• Temiz suyla durulayın. Deterjan kullanmayın.
• Filtreyi temizlemek için fırça veya parmaklarınızı kullanmayın.
• Filtreyi en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.
• Filtrenin 3 ila 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. 

Toz Haznesi 
Düğmesi
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Rutin Bakım

HEPA Filtresi

Filtre Köpüğü

Filtre Ağı

Pil

1. Paspas aparatını çıkarın ve haznede kalan tüm 
suyu boşaltın.

Toz Haznesi Bileşenleri

Su Haznesi 
Bileşenleri

2. Paspas aparatını yıkayın. Sonraki kullanıma hazırlamak için 
su haznesini ve paspas aparatını kurutun.

Kolu kaldırın, su haznesinden toz haznesini çıkarın, fazla suyu boşaltın 
ve su haznesini kurutun.

• Cihazın gövdesi, yüksek performanslı bir lityum iyon pil paketi ile 
donatılmıştır. Optimum pil performansı için cihazın şarjını dolu tutun.

• Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız kapatıp güvenli bir yerde 
saklayın. Pilde aşırı deşarj riskini önlemek için cihazı en az 3 ayda bir şarj 
edin. 

Çıkarılabilir 2’si 1 Arada Su Haznesi (Her Kullanımdan Sonra Temizleyin)



3,3 kg

14,4 V

50 W

20 W

20 W

RMH2101CB

160 x 143 x 80 mm
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Rutin Bakım Özellikler
Robot

Şarj İstasyonu

realme TechLife Robot Süpürge

RMH2101

350 x 350 x 100 mm

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere cihazdaki tüm sensörleri silmek için yumuşak 
ve kuru bir bez kullanın:
1. Robotun sağ tarafındaki TOF duvar sensörü
2. Robotun alt tarafındaki uçurum sensörü
3. Robotun ön tarafındaki engel algılama sensörü
4. Robotun üst tarafındaki LiDAR Çarpışma Algılama Sensörü
5. Robotun alt kısmındaki şarj temas noktası ile şarj istasyonundaki kablosuz 

güç alıcısı (temizlemeden önce elektriği kesin)
6. Şarj istasyonu vericisi

Uçurum Sensörü

Şarj Temas Noktası

TOF Duvar Sensörü

Sensörler(Düzenli Olarak Temizleyin)

Ürün Adı

Model

Boyut

Model

Boyut

Ağırlık

Pil

Giriş Gerilimi

Nominal Güç

Nominal Güç

Nominal Çıkış

5200 mAh Lityum Pil
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Sorun Giderme

Hata Mesajı

Hata 1: The dust bin seems to be missing. 
(Toz haznesi takılı olmayabilir.)

Cihaz toz haznesi takılı olmadan başlatılmıştır. Toz haznesini geri takın.

Çözüm

Hata 2: The top radar seems to be obstructed or stuck. 
(Üst radar engellenmiş veya sıkışmış olabilir.)

Hata 3: Please move me to a new location, then restart. 
(Lütfen beni yeni bir konuma taşıyıp tekrar başlatın.)

Hata 8: The bumper seems to be stuck. 
(Tampon sıkışmış olabilir.)

Hata 9: Please clean the dust bin and filter. 
(Lütfen toz haznesini ve filtreyi temizleyin.)

Hata 11: I’m stuck! Please help me! 
(Sıkıştım! Lütfen bana yardım edin!) 

Cihaz havada duruyordur. Cihazı düz bir yüzeye taşıyıp yeniden başlatın.

Toz haznesini ve filtreyi temizleyin veya filtreyi değiştirin.

Toz haznesini ve filtreyi temizleyin veya filtreyi değiştirin.

Cihazı düz bir yüzeye taşıyıp yeniden başlatın.

Uçurum sensörü engellenmiş veya cihaz yüksek bir konuma yerleştirilmiştir. Uçurum sensörünün camını yumuşak 
ve kuru bir bezle silin, cihazı zemin seviyesine taşıyın ve yeniden başlatın.

Üst radarın üstü kapatılmış veya cihaz açık alana yerleştirilmiştir.
Üst radar kapağını çıkarın veya cihazı kapalı alana taşıyın.

Hata 4: Please clean the cli� sensor, move me to a new location, 
then restart. (Lütfen uçurum sensörünü temizleyin, beni yeni bir 
konuma taşıyın ve yeniden başlatın.)

Hata 5: Please clean the front sensor, move me to a new 
location, then restart. (Lütfen ön sensörü temizleyin, beni yeni bir 
konuma taşıyın ve yeniden başlatın.)

Hata 6: Please clean the right sensor, move me to a new 
location, then restart. (Lütfen sağ sensörü temizleyin, beni yeni bir 
konuma taşıyın ve yeniden başlatın.)

Hata 7: Please clean the top radar cover, move the product to a 
new location, then restart. (Lütfen üst radar kapağını temizleyin, 
ürünü yeni bir konuma taşıyın ve yeniden başlatın.)

Hata 10: The dust bin has been removed. Please clean the dust bin 
and filter. (Toz haznesi çıkarıldı. Lütfen toz haznesini ve filtreyi 
temizleyin.)

TOF duvar sensörü kirlenmiş veya engellenmiştir.
TOF duvar sensörünü yumuşak ve kuru bir bezle silin.

Engel algılama sensörü kirlenmiş veya engellenmiştir.
Engel algılama sensörünü yumuşak ve kuru bir bezle silin.

LiDAR Çarpışma Algılama Sensörü kirlenmiş veya engellenmiştir.
Üstteki LiDAR Çarpışma Algılama Sensörünü yumuşak ve kuru bir bezle silin.

Kenar veya tampon sensörü sıkışmıştır. Sıkışma olup olmadığını kontrol etmek için ön tamponu sola ve sağa 
hareket ettirin.
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Sorun Giderme

Hata 13: The tires seem to be stuck. (Tekerlekler sıkışmış olabilir.)

Hata 14: The main brush seems to be stuck. 
(Ana fırça sıkışmış olabilir.)

Hata 15: The side brush seems to be stuck. 
(Yan fırça sıkışmış olabilir.)

Hata 16: Uh-oh! Where’s the charging base? 
(Eyvah! Şarj istasyonu nerede?)

Hata 19: The battery is low and must be recharged. 
(Pil seviyesi düşük ve şarj edilmesi gerekiyor.)

Bu hata bilinmeyen bir arızadan kaynaklanıyor. Ürünü yeniden başlatın.

Ürünü yeniden başlatın. Sorun devam ediyorsa satış sonrası destek ile iletişime geçin.

Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin.

Hata 12: Please place me upright! (Lütfen beni düz çevirin!) Cihaz eğimli bir yüzeydedir. Cihazı düz bir yüzeye taşıyıp yeniden başlatın.

Hata Mesajı Çözüm

Hata 18: A failure has caused the device to shut down automatically. 
(Bir hata yüzünden cihaz otomatik olarak kapatıldı.)

Ana tekerleğe yabancı cisim dolaşmıştır veya ana tekerlek takılı kalmıştır.
Ana tekerleği kontrol edip yabancı cisimleri çıkarın.

Ana fırçaya yabancı cisim dolaşmıştır veya fırça takılı kalmıştır.
Ana fırçayı kontrol edip yabancı cisimleri çıkarın.

Yan fırçaya yabancı cisim dolaşmıştır veya yan fırça takılı kalmıştır.
Yan fırçayı kontrol edip yabancı cisimleri çıkarın.

Cihaz, şarj istasyonunun bulunamadığını veya prize takılı olmadığını söylüyorsa şarj istasyonu göstergesinin 
açık olup olmadığını kontrol edin veya cihazı şarj istasyonuna geri götürün.

Hata 17: Oh no! I’ve experienced a program error. Please 
restart me! (Maalesef bir program hatası oluştu. Lütfen beni 
yeniden başlatın!)

Hata 20: To shut down the device, move it away from the 
charging base and try again. (Cihazı kapatmak için şarj 
istasyonundan uzaklaştırıp tekrar deneyin.)

Ürün şarj istasyonundayken kapatılamaz. Ürünü şarj istasyonundan uzaklaştırın ve ardından güç düğmesini basılı 
tutun.
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Başlatılamıyor

Sıkça Karşılaşılan Sorunlar

Şarj edilemiyor

• Ürün şarj istasyonundayken optimum pil performansı sağlamak için az miktarda güç tüketir.

Wi-Fi ağına bağlanılamıyor

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa kare kodu tarayın.

• Ürün şarj istasyonundan çok uzaktadır. Ürünü yakına getirip tekrar deneyin.

• Ana fırçaya, yan fırçalara veya tekerleklere yabancı bir cisim dolaşmış olabilir. Ürünü kapatıp temizleyin.

• Pil seviyesi düşüktür. Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve kablosuz güç alıcısıyla aynı hizaya getirin. Cihaz otomatik olarak 
açılacaktır. Cihazın şarjı bittiyse açılması biraz zaman alabilir.

• Ortam sıcaklığı, normal çalışma için gerekli olan 0 ila 40 °C sıcaklık aralığının dışındadır. Ürünü, yalnızca ortam sıcaklığının bu aralıkta 
olduğu yerlerde kullanın.

• Dolu olduğu için toz haznesinin temizlenmesi gerekiyordur.
• Tıkandığı için filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyordur.
• Yabancı bir cisim dolaştığı için ana fırçanın temizlenmesi gerekiyordur. 

• Wi-Fi sinyali zayıftır. Ürünün Wi-Fi ağının iyi çektiği bir yerde olduğundan emin olun.
• Wi-Fi bağlantı hatası oluşmuştur. Lütfen Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, mobil istemcinin son sürümünü indirin ve tekrar deneyin.
• Girdiğiniz şifre yanlıştır.
• Modem ağı 5 GHz’dir. Bu ürün yalnızca 2,4 GHz ağ bağlantısını destekler. 

• Cihazı çıkarın ve şarj istasyonu göstergesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Şarj istasyonu güç adaptörünün her iki ucunun da 
takılı olduğundan, cihazın ön kısmının şarj istasyonuna baktığından ve cihazın ön kısmı ile şarj istasyonu arasındaki mesafenin 
yaklaşık 2 cm olduğundan emin olun.

• Bağlantı iyi olmayabilir. Kablosuz güç alıcısındaki şarj temas noktalarını ve cihazın gövdesini temizleyin veya yan fırçaları çıkarın.
• Cihazı sıcaklığı 0 ila 40 °C olan ortamlarda şarj edin.

Şarj istasyonundayken güç 
tüketimi

Şarj olmama

Çalışma sırasında anormal sesler

Performans düşüşü veya toz sızıntısı

Sorun Türü Çözüm
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Garanti
realme ürünlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde herhangi bir üretim hatası 
sorunu ortaya çıkarsa yetkili firmamızın garanti hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1. Ürünü satın aldığınızda satış birimi geçerli bir satın alma belgesi düzenleyecektir.
2. Garanti kartı ve satın alma belgesi kullanıcı tarafından uygun bir şekilde saklanmalıdır. Bu belgelerin kaybolması 

durumunda değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
3. Ürün, insan faktöründen bağımsız nedenlerle arızalandığı takdirde kullanıcı garanti kartını ve satın alma belgesini 

realme Yetkili Teknik Servis merkezine sunarak garanti süresi boyunca ücretsiz bakım hizmetinden yararlanabilir.

Garanti dışı durumlar:
Bu garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:
1. Garanti süresinin sona ermesi.
2. Talimatlara uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
3. İnsan kaynaklı hasarlar.
4. Ürünün yetkisiz olarak sökülmesinden, bakımından veya değiştirilmesinden kaynaklanan arızalar.
5. Mücbir sebeplerden (sel, deprem, yıldırım vb.) kaynaklanan hasarlar.
6. Garanti kartının fatura bilgileri ile eşleşmemesi, fatura veya garanti kartı olmaması.
7. Ürünün doğal sebeplerle eskimesi.
8. Ürünün kalitesinden kaynaklanmayan diğer arıza ve hasarlar.

Web sitesi: www.realme.com
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Garanti Belgesi ve Şartları
realme aksesuarlarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz, yerel yasalara ve  düzenlemelere göre kapsamlı garanti hizmetleri verilmektedir. 
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde 
yer alan;
a-   Sözleşmeden dönme,
b-  Satış bedelinden indirim isteme,
c-  Ücretsiz onarılmasını isteme,
d-  Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım 
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde  mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya 
satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 
10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip 
başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde 
geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya 
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici  Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, Tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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Üretici veya İthalatçı Firmanın:

 

  

 

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:

Ünvan:

Ünvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

Adres:

Telefon:  0 216 688 88 29  0 216 688 88 30

service.tr@realme.com

ÜRÜN

SATICI FİRMA

E-posta:

TechLife Robot Süpürge Markası: realme

Bandrol ve Seri No:

20 İŞ GÜNÜ 2 YIL

İthalatçı

Kaşe ve

Faks:

Maxone Telekomünikasyon 
Ticaret Limited Şirketi

 Barbaros Mah. Lale Sk. My Office İş 
Merkezi No: 2 D: 9 Ataşehir / İstanbul

ÇAĞRI MERKEZİ
0850 433 85 88

Bu
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Yetkili Teknik Servis Noktaları
İstanbul - Etiler
Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San.Tic.A.Ş.
Nispetiye Caddesi No:101 Etiler / İstanbul
Telefon: 0212 359 0 359
Eposta: etilerservis@genpa.com.tr

İstanbul - Kartal
Kvk Teknik Servis Hizmetleri ve Tic.A.Ş.
Soğanlık Yeni Mah. D-100 Kuzey Yanyol Caddesi Kanat Sanayi 
Sitesi No: 32 (Titanic Otel Yanı) Kartal / İstanbul
Telefon: 0216 452 84 50
Eposta: musteridestek@kvkteknikservis.com

* Yukarıda belirtilen servis noktaları ve iletişim bilgileri 02.09.2021  tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik 
gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servise ulaşamadığınız durumlarda 0850 433 85 88 numaralı çağrı 
merkezimizden size en yakın servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.
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İletişim
Website: www.realme.com/tr
E-posta: service.tr@realme.com
Çağrı Merkezi: 0850 433 8588

Üretici Firma: Realme Chongqing Mobile Telecommunications Copr., Ltd.
Adres: No. 178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing

İthalatçı Firma: Maxone Telekomünikasyon Ticaret Limited Şirketi
Adres: Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2 My O�ce İş Merkezi D: 9 Ataşehir / İSTANBUL
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