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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. 
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN VEYA YARALANMAYI ÖNLEMEK İÇİN, -

CİHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNUZU DİKKATLİCE 

OKUYUN VE İLERDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. 

 

1. 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. 

2. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 

gözetim olmadan yapılmamalıdır. 

3. Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Cihazı ıslak ellerle çalıştırmayın veya 

dokunmayın. 

4. Cihazın alt kısmında dönen parçalar vardır. Lütfen kullanım sırasında güç kablosunu 

cihazınızdan uzak tutun. 

5. Cihaz bertaraf edilecekse, önce pilleri çıkarılmalıdır. Pil çıkarılırken, cihaz güç 

şebekesinden çıkarılmalıdır. Pillerin bertarafi güvenli bir şekilde yapılmalı. 

Kullanılmış piller geri dönüşüm istasyonuna götürülmeli ve evsel atıklarla birlikte 

atılmamalıdır. Pilleri çıkarmak amaçlı lütfen sökme işlemini yapmak için profesyonel 

kurumlarla iletişime geçin. 

6. Cihaz, yalnızca seramik karo, mermer, ahşap zemin gibi çeşitli düz yüzeyleri 

temizlemek veya cilalamak için kullanılır. Cihazı duvarlarda, pencerelerde , dik 

çimlerde veya düz olmayan zeminlerde kullanmayın. 

7. Cihazı asla suya veya diğer sıvılara batırmayın. 

8. Cihazı yerden kaldırmadan önce daima kapatın. Tehlikeyi önlemek için çalışma 

sırasında cihazı asla yerden kaldırmayın. 

9. Bu cihaz zemin yıkama ve cilalama amaçlı tasarlanmıştır. Kullanıcılar, kullanılabilir 

yerler ve güvenlik konularında kendileri karar verip, ilgili sorumluluğu 

üstleneceklerdir. 

10. Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte gelen çıkarılabilir besleme 

ünitesini kullanın. 
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ÜRÜN TANITIMI 
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 
 

 
 

Ana ünite Adaptör 

 
 

Alüminyum boru*2 Plastik boru 

 
 

Tutma kolu (vida içerir) 
Su ölçüm kabı (tornavida içerir* pil arka 

kapağı) 

 
 

Silme paspas*4 Kullanıcı Kılavuzu 
 

ÜRÜN YÖNETİMİNE GİRİŞ 
SET PARÇALARI 
 

 
 

 
 

Su püskürtme düğmesi 

 

Su giriş kapağı 

 

Gösterge 

 

Su püskürtme jeti 

 

Paspas 

 

Tutma kolu 

pil kapağı 

 

Şarj portu 

 

AÇMA/KAPAMA düğmesi 

LED ışık 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
MONTAJ 
 

■ Pillerin takılması 

1. Pili, pil kapağını, vidaları ve tornavidayı çıkarın; 

2. Pili, güç kaynağının doğru polarite yönünde tutma kolunun arkasına takın; 

3. Pil kapağını kapatın ve pil kapağını vidalarla sabitleyin (vidaları Phillips tornavida ile 

sıkın); 

4. Cihazı uzun süre kullanmıyorsanız, pili kurulum sırasının tersine göre çıkarın. 

 

■ Piller hakkında talimatlar 

1. Lütfen doğru pil tipini kullanın; 

2. Yeni ve kullanılmış pilleri veya diğer farklı pil türlerini karıştırıp birlikte kullanmayın; 

3. Tek kullanımlık pili şarj etmeyin; 

4. Lütfen bitmiş pilleri cihazdan çıkarın ve güvenli bir şekilde bertarafını gerçekleştirin; 

5. Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa lütfen pilleri cihazdan çıkarın; 

6. Pilleri kısa devre yaptırmayın. 

 

■ Boruların montajı 

1. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi iki alüminyum boruyu plastik boru yardımı ile bir 

araya getirin; 

Alüminyum borunun bir ucunu tutma koluna ve diğer ucunu ana üniteye yerleştirin. 

Not: 

Lütfen alüminyum boru üzerindeki sabitleme çıkıntılarının, tıklama sesini duyana kadar tüm 

plastik parçalara iyi oturduğundan emin olun. 

KULLANICI KILAVUZU 
MONTAJ 
 

 

 
 

Paspasların montajı:  Paspasları ana ünitenin altındaki döner tablaya yapıştırmak için lütfen 

kurulum esnasında kumaşın merkez noktasının, alt döner tablanın merkez noktası ile 

çakıştığından emin olun. 

 

Not:  Cihazın zarar görmesini önlemek için paspasları üst üste getirmeyin. 

 

Alüminyum boru 

 

Plastik bağlantı parçası 

 

Alüminyum boru 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
ŞARJ ETME 
 

Ana üniteyi düz zemine yerleştirin. Güç adaptörünün bir ucunu ana ünitenin şarj portuna ve 

diğer ucunu güç kaynağına bağlayın. 

 

Şarj göstergesi:Cihaz şarj olurken göstergeler mavi renkte yanıp söner ve tam şarj olduğunda 

mavi renk sürekli yanar. 

 

Not:  Lütfen orijinal güç adaptörünü kullanın. 

 
 

SU DOLDURMA 
Su giriş kapağını açın ve bir kenarını tutarak, su filtrasyon şebekesine ulaşana kadar su ölçüm 

kabı ile su deposuna su dökün. Su deposunu su giriş kapağı ile kapatın. 

 

Not: 

1. Su sisteminin kapasitesi 230 ml'dir. 

2. Cihazın hasar görmesini önlemek için, lütfen doğrudan musluğun altından suyu su 

deposuna dökmeyin. 

3. Su sıcaklığı 50 dereceden fazla ise suyu su deposuna doldurmayın. 

 

ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
CİHAZIN KULLANIMI 
 

 AÇMA/DURDURMA 

 

Kilidin serbest bırakılma sesini duyulana kadar kolu geriye doğru itiniz. 

 
AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda, cihaz çalışmaya başlar. 

AÇMA/KAPAMA düğmesine tekrar bastığınızda, cihaz çalışmayı durdurur. 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
■ KULLANICI KILAVUZU 
 

■ Su püskürtme 

 

Bir kez su püskürtmek için su püskürtme düğmesine kısaca basın. Sürekli su püskürtmek için 

su püskürtme düğmesine basmaya devam edin. Su sıçramasını durdurmak için su püskürtme 

düğmesini serbest bırakın. 

 

Not: 

1. Çalıştırmadan önce paspasların uygun şekilde kurulduğundan emin olun; 

2. Üzerinize su püskürtmemesi için çalışma sırasında cihazın önünde durmayın; 

3. Cihazın dolanmasını veya ıslanmasını önlemek için çalışma sırasında kabloları, bezleri, 

terlikleri ve diğer döküntüleri kaldırın. 

 
■ KAPAMA 

 

Tutma kolunu dikey konuma iterek getirdiğinizde tıklama sesini duyacaksınız, aynı zamanda 

gösterge ışığı sönecektir. Cihaz başarıyla kapandı. 

 

Not: 

Uzun süreli depolamadan önce cihazı tamamen şarj edin. 

Pilin aşırı derecede boşalmasını önlemek için cihazı her 3 ayda bir şarj edin. 

 

BAKIM TALİMATLARI 
SU HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ 
 

Uzun süreli depolamadan önce, tıkanmayı önlemek için su veya sıvıyı su deposuna boşaltın. 

 
 

 

PASPASLARIN TEMİZLENMESİ 

 

Paspasları ana ünitenin altındaki döner tabladan çıkarın. Paspasları yıkayın ve kurutun. 
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ÖZELLİKLER 
ANA ÜNİTE 
 

Model FC3/FC-3/FC03 

Ürün boyutu 120x37x18 cm 

Şarj gerilimi 9.0V = 

Anma gerilimi 7.4V = 

Anma gücü 40W 

Şarj süresi Yaklaşık 4-4.5 saat 

 

SORUN GİDERME 
Cihazla ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda, aşağıdaki basit kontrol listesine bakın. 

 

Sıkça rastlanan sorun Normal çalışma 

Cihaz açılmıyor 
1. Tutma kolundaki AAA pillerinin takılı olup olmadığını 

veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. 

2. Tutma kolu dikey konumda. Lütfen cihaz bekleme 

moduna geçene kadar tutma kolunu aşağı doğru çekin. 

Cihaz çalışma sırasında aniden 

çalışmayı durdurdu ve 

açılmıyor 

1. Cihazı şarj edin ve yeniden başlatın. 

2. Baskılı devre kartı, aşırı akım nedeniyle koruma altına 

alındı. Baskılı devre kartını etkinleştirmek için cihazı 

adaptöre ve güç kaynağına bağlayın. Ardından cihazı 

yeniden başlatın. 

Cihaz su püskürtmüyor 
Su deposunun su ile doldurulup doldurulmadığını kontrol 

edin. Lütfen su haznesini uygun miktarda doldurun. 

 

Yukarıdaki adımlardan sonra sorunlar hala çözülemiyorsa, lütfen yardım için satış sonrası 

servis departmanımızla iletişime geçin 

 

GARANTİ KOŞULLARI 
 

Cihaz, satın alma (satış faturası veya makbuz) tarihinden itibaren garanti kapsamındadır. 

Garanti süresi boyunca, cihazın hatalı malzemeler, işçilik veya işlev nedeniyle arızalı olduğu 

tespit edilirse, yalnızca bu durumda onarım veya değiştirme hakkına sahipsiniz. 

Bu garanti, yalnızca cihaz satıldığı ülkede kullanılıyorsa geçerlidir. 

 

■ Garanti süresi 

 

Parça Garanti Garanti süresi 

Ana cihaz Ana ünite 1 yıl 

Aksesuarlar Paspas 3 ay 

 

■ Garanti kapsamına girmeyen koşullar 

 

1. Yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışmalar, ihmalkar kullanım veya uygunsuz bakımdan 

kaynaklanan arızalar, kaza sonucu hasarlar, cihazın dikkatsiz kullanımı, cihazdaki 

değiştirilmiş veya yırtılmış etiket; 

2. Garanti süresinin dolnmuş olması; 

3. Fabrika adının, fabrika adresinin, üretim tarihinin, ürün belgesinin bulunmaması; 

4. Mücbir sebeplerden kaynaklanan hasar. 
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GARANTİ KOŞULLARI 
 

 

■ Garanti belgesi 

 

Kullanıcı adı  

Adres  

İletişim numarası  

Ürün adı ve modeli  

Ürün seri no.  

Ürün satın alma tarihi  

 

■ Bakım kaydı 

 

Hayır Bakım tarihi Kusurların tanımı ve yedek 

parçalar 

Bakım merkezi 
Bakım 

Mühendis 

1     

2     

 

 

 

BU ÜRÜNÜN DOĞRU BERTARAF YÖNTEMİ 

 

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte 

atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından çevreye 

veya insan sağlığına olası zararları önlemek için, malzeme 

kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için 

sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.Kullanılmış cihazınızı iade 

etmek için lütfen iade ve toplama noktalarını kullanın veya ürünü 

satın aldığınız bayiye başvurun. Bu ürünü çevre dostu geri dönüşüm 

için alabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


