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Kullanıcı Kılavuzu 
 

 

Yeni Eureka cihazınızı satın aldığınız için teşekkür ederiz Lütfen 

çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve 

uygun şekilde saklayın. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Şarjlı Kablosuz Dikey Elektrikli Süpürge BRS 
 

 

 
 

Eureka 

TEMİZ 

TAAHHÜT 

PERFORMANS 

KALİTE-DEĞER 

 



2 3 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Cihazı kullanmadan önce hem bu kılavuzda hem de cihaz üzerindeki tüm 

talimatları ve uyarıları okuyun 

• Yıkama deterjanı, gazyağı, kırık cam, iğne, sigara, ıslak toz, lağım suyu, kibrit vb. 

cihazla almayın. 

• Çimento, kara sıvası, badana, oyuncak tükürük topu gibi küçük parçacıkları veya büyük 

nesneleri cihazla almayın. Tersi cihazın tıkanmasına, motorun yanmasına vb. neden 

olabilir. Süpürgeyi ısıtıcılara, radyatörlere ve diğer sıcak yüzeylere fazla yakın 

çalıştırmayın. 

• Cihazı asla filtreler ve fırça rulosu olmadan kullanmayın 

• Motor yanmasına neden olabildiğinden, cihazı tıkalı hava girişi veya tıkalı zemin rulo 

fırçası ile asla çalıştırmayın. 

• Kısa devre riskini artıracağından ve cihazın yanmasına sebebiyet verebileceğinden, 

süpürge gövdesini suya batırmayın. 

• Cİhazı ilk kez veya uzun süre depolamadan sonra yeni pille çalıştırmak istediğinizde, pil 

tamamen şarj edilmelidir. 

• Cihaz uzun süre kullanılmadıysa, her 3 ayda bir cihazı şarj edip/şarjını boşaltın. 

• Cihazın tam şarj olduğunda veya temizlik veya bakım esnasında cihazın kablosunu 

çekin. Kabloyu germeyin ve çekmeyin. 

• Çatlaklara ve renk solmasına neden olabileceğinden, cihazın yüzeyine benzin, cila, tiner 

vb. maddeleri sürmeyin. 

• Cihazı sıcak veya soğuk ortamda kullanmayın veya saklamayın. 

• Sıcaklığı 0°C'den üstünde ve 40°C'den altında olacak şekilde kuru ve kapalı alanda 

çalıştırın. Uzun süre güneşe maruz bırakmayın. 

• Bu elektrikli süpürge, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel 

yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, elektrikli 

süpürgenin güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim varsa veya talimat verildiyse 

ve ilgili tehlikeleri anlıyorsa kullanılabilir. Çocuklar elektrikli süpürge ile 

oynamamalıdır. 

• Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetim olmadan yapılmamalıdır. 

• Cihaz, tam olarak şarj edildiğinde gerektiği gibi çalışmıyorsa, servise gönderilip kontrol 

edilmelidir. Uygunsuz yeniden kurulum elektrik çarpmasına veya yangına sebebiyet 

verebileceğinden, cihazı sökmeyin. 

• Atık pil güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Atmayın. 

• Saçları, geniş kıyafetleri, parmakları ve vücudun tüm parçalarını açıklıklardan ve 

hareketli parçalardan uzak tutun. 

• Daima süpürge ile birlikte verilen şarj aletini kullanın. 

 

ADAPTÖR TALİMATLARI 

Kullanmadan önce talimat sayfasını dikkatlice 

okuyun. 
"ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI - BU TALIMATLARI SAKLAYIN" ve 

"TEHLIKE - YANGIN VEYA ELEKTRIK ÇARPMASI RISKINI AZALTMAK IÇIN 

BU TALIMATLARA DIKKATLİ BİR ŞEKİLDE UYUM GÖSTERİN". 

• Cihaz, Elektrikli Süpürgeye kurulmuş ve şarj edilmiş olan HDOOS Lityum pil 

(22.2V2.OAh) ile birlikte kullanılmalıdır 

• Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış 

veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde 

kullanımıyla ilgili gözetim varsa veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri anlıyorsa 

kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar 

tarafından gözetim olmadan yapılmamalıdır. 

• Tek kullanımlık pilleri şarj etmeyin. 

• Sadece iç mekan kullanımı içindir, yağmura maruz bırakmayın. Şarj sırasında, cihaz iyi 

havalandırılan yerde konumlandırılmalıdır. Kullanım esnasında üreticinin teknik 

koşullarına uyum gösterin. Hasarlı çıkış kablosu, koruyucu kılıfı veya fişi olan cihazı 

çalıştırmayın. Kullanılmadığı zaman cihazı daima prizden çıkarın. Şebeke fişi elektrik 

kesme cihazı olarak kullanıldığından, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir 

olmalıdır. Cihaz damlayan veya sıçrayan suya maruz bırakılmamalıdır. Cihazın üzerine 

vazolar gibi sıvı dolu hiçbir nesne yerleştirilmemelidir. 

 

• Teknik bilgiler:: 

Model: OXl5VVG26OO5OV 

Çıkış: DC26.OV O.5A 13.OW Giriş: 100-24OV- 5O-6OHz 

 O.3A max 

Ortalama aktif verimlilik (%): %85.28 Düşük yükte verimlilik (%10): %77.82 

Yüksüz güç tüketimi (W): 0.088 

 

• Üretici: 

Shenzhen Qi Xin Electronics Co.,Ltd 

Chongqing Cad., Fuyong Ind. ana yol, Kuzey 3F, bina no.A6, Xinfu Sanayi Bölgesi, 

Fuyong St. Baoan Dist.518013 Shenzhen, Guandong.P. R. Çin 
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ÜRÜN TANITIMI 
KURULUM VE İÇERİK TANITIMI 
 

 

AKSESUARLAR 
 

 

2'si bir arada fırça 

 

Adaptör 

 

 

FONKSİYONLAR 
BİLEŞENLERİN KURULUMU 
 

 Pil setinin kurulumu: 

Pil seti ünitesini, kilitlenmiş olmasına 

işaret eden tıklama sesi duyulana kadar 

cihazın altına yerleştirin. Yönün 

doğruluğuna dikkat edilmelidir. 

 Toz haznesi grubunun kurulumu: 

İlk olarak, toz haznesi grubunun 

kancasını kasa ünitesine sabitleştirin ve 

ardından kilitlenmiş olmasına işaret 

eden tık sesi duyulana kadar ok 

yönünde döndürün. 

 
 

 Zemin fırçasının bağlantısı: 

Kilitlenmiş olmasına işaret eden 

tıklama sesi duyulana kadar zemin 

fırçasını metal boru grubuna yerleştirin. 

 Metal boru kurulumu ve tutma kolu: 

Metal boru grubunun kurulumu 

esnasında, metal borunun fiş ucunu, 

kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama 

sesi duyulana kadar tutma kolu 

ünitesine takın. 

  

 Zemin fırçası ve tutma kolu ünitesi 

arasındaki bağlantı:  

Kilitlenmiş olmasına işaret eden 

tıklama sesi duyulana kadar zemin 

fırçasını metal boru grubuna yerleştirin. 

 Aksesuarlar ve tutma kolu ünitesi 

arasındaki bağlantı: 

Kilitlenmiş olmasına işaret eden 

tıklama sesi duyulana kadar aksesuarı, 

tutma kolu ünitesine yerleştirin. 

  

 

 

Pil seti 

 

İletken boru 

 

Turbo fırça 

 

Tutma kolu 
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FONKSİYONLAR 
BİLEŞENLERİN KURULUMU 
 Aksesuarlar ve metal boru ünitesi arasındaki bağlantı: 

Aksesuar metal boru ünitesine takıldığında, kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama sesi 

duyulana kadar metal boru ünitesine yerleştirin. 

 

FONKSİYONLAR 
BİLEŞENLERİN SÖKÜLMESİ 
 

Dikkat 

1. Pil kapasitesi azaldığında ve cihazın kullanım süresi kısaldığında, yeni cihaz satın 

almadan, yeni pil grubunu satın alıp, eskisini değiştirebilirsiniz; 

2. Bu pil grubu yalnızca bu cihaz ile kullanılabilir. Başka amaçlarla kullanılması yasaktır. 

Şarj için yalnızca dahili şarj adaptörü kullanılabilir. Hasar veya kısa devreyi önlemek için, pil 

grubunu sökmeyin veya sıvılara maruz bırakmayın. Pil grubunu sıcaklığı yüksek olan 

nesnelerin veya açık alevlere yaklaştırmayın. Keskin nesneleri pil grubuna sokmayın; 

3. Çocukların bu pil grubunu kullanmasına veya onunla oynamasına izin verilmemelidir. 

 

 Metal boru ünitesinin sökülmesi: 

Önce toz haznesinin konektöründeki serbest bırakma düğmesine basın ve ardından metal 

boruyu çekin; 

 

FONKSİYONLAR 
BİLEŞENLERİN SÖKÜLMESİ 
 Zemin fırça ünitesinin sökülmesi: 

Önce toz haznesinin konektöründeki serbest bırakma düğmesine basın ve ardından zemin 

fırçasını çekin; 

 
 Toz haznesi grubunun sökülmesi: 

Önce toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın ve ardından toz haznesi ünitesini ok 

yönünde döndürün. Toz haznesinin üst kısmı gövde ünitesinden ayrıldığında, toz haznesi 

ünitesi gövde ünitesinden çıkarılabilir. 

 
 Pil grubu bileşenlerinin sökülmesi: 

Pil grubu serbest bırakma düğmesine basın, pil grubunu elinizle tutun ve pil grubu 

ünitesini çıkarın. 

 
Pil grubu serbest bırakma 
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FONKSİYONLAR 
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ 
 

Dikkat 

1. Pil fabrikadan çıktıktan sonra enerji üretmez. Kullanmadan önce pili tamamen şarj 

ettiğinizden emin olun; 

2. Sıcaklığı 5°C'nin altında ve 4°C'nin üstünde olan ortamda şarj etmeyin; 

3. Ürün düşük güçte çalışırken, pil gücü göstergesi hatırlatma amaçlı yanıp söner; 

4. Tüm cihazın pil ömrü belirgin bir şekilde kısaldığında 

ve şarj süresi daha uzun olduğunda, uzmanlardan destek alıp, pili değiştirmelerini isteyin. 

Tehlikeyi önlemek için lütfen cihazı kendiniz sökmeyin; 

5. Bu ürünü ilk kez kullandığınızda, elektrikli süpürgenin pil kapasitesi dolu olmayabilir. 

Kullanmadan önce pili tamamen şarj etmek için güç adaptörünü takmanız gerekir. Şarj süresi 

yaklaşık 4-5 saattir; 

6. Pil grubu ayrı olarak şarj edilebilir. Pil şarjının kırmızı gösterge ışığı yandığında, şarj 

olduğu anlamına gelir. Mavi ışık sürekli yandığında, pilin tamamen şarj olduğu anlamına 

gelir. (Bu durumda, şarj hala 0.5-1 saat boyunca devam edebilir böylece cihazın şarjı daha iyi 

olur) 

 
Şarj portu 

 Şarj kesme 

Elektrikli süpürgenin, özel şarj kesme fonksiyonu vardır. Elektrikli süpürge şarj 

olduğunda, pil grubunun şarj gösterge ışığı mavi renkte yanıp söner. Bu noktada, anahtar 

düğmesine basılsa bile, elektrikli süpürge başlatılamıyor. Elektrikli süpürgenin gücü 

yetersiz olduğunda, elektrikli süpürgeyi zamanında şarj edin. Voltaj çok düşük 

olduğunda, pili korumak için elektrikli süpürge kendi kendini kapatacaktır. Bu noktada, 

elektrikli süpürge şarj edilmelidir. 

 

FONKSİYONLAR 
TEMİZLEME 
 

Dikkat 

1. Hava kanalının tıkanmasını önlemek için, lütfen alandaki büyük çöp parçalarını (büyük 

kağıt parçaları, ambalaj filmi vb.) ortadan kaldırın; 

2. Sıcaklığı 5°C altında ve 40°C üstünde olan ortamlarda pili kullanmayın ve saklamayın; 

3. Bu ürünü bertaraf ettiğinizde, lütfen pili cihazın tümünden çıkarın; 

4. Tüm cihazı, aksesuarları ve adaptörleri veya pilleri ile beraber kesinlikle geri 

dönüştürün. 

Cihazı ve temizleme işlemini başlatmak için güç düğmesine basın. Cihazı kapatmak 

ve temizlemeyi durdurmak için güç düğmesine tekrar basın. 

 

 

 Düğmelerin kullanımı: 

Tüm cihaz ayrı anahtarı, hız kontrol anahtarı ve iki düğme kullanır ve yüksek/düşük hız 

ayarları var. 

Seri numarası Talimatlar 

1 

Başlat: güç düğmesine basın ve tüm cihaz varsayılan olarak düşük hızda 

çalışmaya başlar. Bu noktada, temizlenmesi gereken zemini temizlemek 

için kullanılabilir. 

2 

Hız kontrolü: yüksek hıza geçmek için hız kontrol düğmesine basın. 

Yüksek hız modu genellikle halılar, aralıklar ve temizlenmesi zor olan 

diğer yerler için kullanılır. Daha sonra düşük hız moduna geri dönmek 

için hız kontrol düğmesine basın. 

3 
Cihazı kapatın ve cihazı devre dışı bırakmak ve temizlemeyi durdurmak 

için güç düğmesine tekrar basın. 

 

 Elektrikli zemin fırçasının kullanımı: 

Elektrikli zemin fırçaları, kısa tüylü halılarda veya sert zeminlerde, yer karolarında ve araba 

koltuklarında ve oto paspaslarda toz toplamak için kullanılabilir. 

 

Hız kontrol düğmesi 

Güç düğmesi 

 

Pil seti göstergesi 
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FONKSİYONLAR 
AKSESUARLARIN KULLANIMI 
 

 

■ 2'si bir arada aksesuarını emme tutucusuna takın ve kullanım için sabitleyin. 

 
■ 2'si bir arada aksesuarının fırça ucunu geriye doğru itin, tıklama sesi duyduğunuzda, 

tamamıyla yerleşmiştir. Ondan sonra köşelerde, merdivenlerde, klavyelerdeki vb. aralıkları 

temizleyebilirsiniz. 

 
■ 2'si bir arada aksesuarının fırça ucunu ileriye doğru itin. Tıklama sesi duyduğunuzda, 

tamamıyla yerleşmiştir. Daha sonra mobilya, kitap rafları ve perdeler gibi temizlenmesi 

zor yerleri temizleyebilirsiniz. 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 
TOZ HAZNESİNİN SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ 
 

Dikkat 

1. Elektrikli süpürgenin emme gücünü korumak için tozu düzenli olarak alın. 

2. Toz haznesi düğmesini basılı tutun ve gösterildiği gibi saat yönünün tersine çevirerek toz 

haznesini çıkarın. 

 

 

 

 

Toz haznesi düğmesi 

 

 

Filtre pamuğunu çıkarın 

Siklon konisini çıkarın 

Toz haznesinin kapak 

tokası 
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TEMİZLİK VE BAKIM 
FIRÇANIN TEMİZLENMESİ 
 

■ Elektrikli zemin fırçasını çıkarmak için düğmeye basın; 

 

■ Rulo fırça kapağını talimatlara göre sökün, rulo fırça kapağını yukarı kaldırın ve kapağı 

kaldırın sonra rulo fırçayı temizlemek için çıkarın. Rulo fırçayı temizledikten sonra sökme 

adımlarına göre takın; 

 

Kaydırma tuşunu kilit açma yönünde 

kaydırın. 

 

Rulo fırçayı çıkarın 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 
PARÇALARIN TEMİZLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

Dikkat 

1. Filtre pamuğunu ve filtreyi değiştirin ve yenilerini satıcı tarafından belirlenen 

mağazadan satın alın; 

2. Her kullanımdan sonra toz haznesini zamanında temizlemeniz önerilir; 

3. Filtre çok fazla toz nedeniyle tıkandığında, temizlenmeli ve gerekirse değiştirilmelidir; 

4.  Rulo fırça uzun süre kullanıldıktan sonra, rulo kıllarına saç gibi uzun nesneler 

dolanabilir. Elektrikli süpürgenin daha verimli çalışması için rulo fırçanın zamanında 

temizlenmesi gerekir. 

 

■ Toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın ve ardından toz haznesi ünitesini resimde 

gösterildiği gibi ok yönünde döndürün, ondan sonra toz haznesini çıkarın; 

 
■ Toz haznesinin alt kapağı serbest bırakma düğmesine sıkıca basın, toz haznesinin alt 

kapağı açılır ve toz haznesi temizlenebilecektir; 

 

Zemin fırçası sökme düğmesi 
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TEMİZLİK VE BAKIM 
PARÇALARIN TEMİZLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

■ Filtre ünitesini temizlemek veya değiştirmek için filtre ünitesini resimde gösterildiği gibi 

ok yönünde döndürüp çekin; 

 
■ Temizlemek veya değiştirmek için filtreyi çıkarın; 

 
■ Lütfen temizlenmiş filtreyi kullanmadan önce kuruması için iyi havalandırılan bir yere 

koyun; 

 

■ Siklon koni ünitesinin filtresini temizlemek için resimde gösterilen yöne göre çıkarın. 

Temizledikten sonra (gerekirse değiştirin), onu sökme işleminin ters sırasına göre yeniden 

kurabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU ÜRÜNÜN DOĞRU BERTARAF YÖNTEMİ 

 

 

Cihazın bertarafından önce pili çıkarın ve uygun atık toplama 

noktalarında cihazdan ayrı olarak imha edin. 

 

 

Bu cihaz, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlara (WEEE) 

ilişkin 2012/19/EU Avrupa Yönergesine tabidir. Cihazı normal evsel 

atık olarak değil, resmi olarak onaylanmış atık bertaraf firması 

aracılığıyla çevre dostu bir yoluyla imha edin. 

 

 

 

 

Uyarılar: 

Bu cihazın pilleri yalnızca yetkili kişiler tarafından değiştirilebilir; 

Ürünün zemin fırçası hareketli bir parçadır. Ayaklarınızın veya diğer nesnelerin cihaza 

müdahale etmemesine dikkat edin. 

 

Şarj Edilebilir Li-ion Pile dair teknik bilgiler: 

Modeli: HDOOS 

Pil Tipi: 22.2V 2.OAh 44.4 Wh Jiangsu Midea Temizlik Aletleri A. Ş., Ltd 

No. 39, Caohu Caddesi, Xiangcheng Ekonomik 

Geliştirme Bölgesi, 215OOO Suzhou, Jiangsu, Çin 

 

 


