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BU KİTAPÇIK HAKKINDA 
 
Bu cihaz Avrupa Regülasyonlarına uygun olarak yapılmış olup, kullanıcıyı her türlü 
potansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür cihazları daha önce kullanmış 
olsanız dahi bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu 
cihazı sadece kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda kullanınız. 
Kitapçığı okuduktan sonra atmayınız. Cihazı başka birilerine verecek olursanız bu 
kitapçığı da dahil etmeyi unutmayınız. 
 
 

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI 
 

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  
 
Elektrikli cihazların kullanımı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.  
Elektrikli cihazların kullanımı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.  
1. Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 

aynı olduğundan emin olunuz.  
2. Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra fişini 

prizden çekiniz.  
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerinde veya yanında bırakmayınız.  
4. Cihazı her zaman düz yüzeylerde kullanınız.  
5. Cihazı hiçbir zaman yağmura ya da güneşe mağruz bırakmayınız. 
6. Cihaz prizinin sıcak yüzeylere temas etmediğinden emin olunuz.  
7. Bu cihazlar, sadece yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya 

kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili tehlikeler konusunda 
gerekli talimatlar verildiği takdirde düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir.  

8. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocuklar bu cihazla 
oynamamalıdır. Temizlenmesi ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

9. Cihaz ve kablosu küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.  
10. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya batırmayın, 

bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez kullanınız.  
11. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 

temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz.  
12. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan önce, cihazdaki düğmeleri kullanmadan 

önce veya prize ve güç kaynaklarına dokunmadan önce her zaman ellerinizin 
tamamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  

13. Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. 
Hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 

14. Güç kablosu veya prizin zarar görmüş veya cihazda bir arıza görülmesi 
durumunda her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim yetkili servis veya yetkili 
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.  

15. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli 
kullanımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 
aynı olduğundan emin olunuz. Aynı olmadığı takdirde uzatma kabloları 
kullanımda kusurlara neden olabilir. 
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16. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında 
bırakılmamalıdır.  

17. Cihaza harici güç kaynakları (harici zamanlayıcı, harici kumanda) ile müdahale 
edilmemelidir.  

18. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 
tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  

19. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC No. 
1935/2004 Avrupa Düzenlemelerine uygundur.  

20. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  

21. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç 
kablosunu kesmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan 
çocukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale 
getirilmesi tavsiye edilir.   

22. Bu cihaz, ev tarzı kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. 

23. Bu cihaz, sadece eve ait veya benzeri kullanımlar için uygundur. (Örn: ofis ve 
işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için) 

24. Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki 
nedenlerden kullanmayınız. 

 
ROBOT SÜPÜRGE DOĞRU KULLANIM TALİMATLARI 

 
KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  

 
1. Robot süpürgenizin elektrik kablolarının ve diğer kabloların üstünden geçmesine 

engel olunuz. 
2. Robot süpürgenizi temizlemeden/bakıma almadan önce kapatınız.  
3. Diğer olağan dışı durumlarda da cihazı kapatınız.  
4. Bataryayı doldurmak için robotla birlikte verilen parçaları kullanınız (şebekeye 

bağlantı kablosu, kutusu ve güç kaynağı).  
5. Bataryalardan akmalar olabilir. İçindeki yakıcı sıvının gözlere ve cilde temas 

etmemesine dikkat ediniz. Böyle bir durumda bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım 
alınız. Cihazı yetkili servise götürerek bataryalarını değiştiriniz. 

6. Kullanımda değilken dahi cihazın fişini prizden çıkarınız.  
7. Cihazın bataryasını şarj etmek için yalnızca temin edilen Ariete güç kablosunu 

kullanınız. 
8. Güç kaynağındaki enfraruj göndericisinin üstüne herhangi bir etiket 

yapıştırmayınız. Önüne bir malzeme koymayınız.  
9. Robot süpürgenin sensörlerinin ve ekran içindeki kameranın üstünü kapatmayınız. 

Robot süpürgenizi ve parçalarını asla suya sokmayınız. Bütün parçaları sadece 
kuru veya hafif nemli bir bezle silebilirsiniz.  

10. Robot süpürgeyi hava filtresi olmadan kullanmayınız.  
11. Kırılabilecek ve hafifi eşyaları yerden kaldırınız ve robot süpürgenin perdeleri, 

saçakları ve şeritleri çekebileceğini unutmayınız.  
12. Evdeki hayvanlarınızı robot süpürgeden uzak tutunuz. Onların robot süpürge 

önünde durmalarına ve oturmalarına izin vermeyiniz.  
13. Robot süpürge ile sigara veya sönmüş gibi duran külleri veya kömürleri 

çekmeyiniz. Önü açık şömine yakınlarında süpürgeyi kullanmayınız.  
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14. Robot süpürgenizle ıslak zeminleri ve ıslanmış tozları almayınız. Yeni silinmiş veya 
şampuanla yıkanmış halıları ve halı kaplı zeminleri robot süpürge ile çekmeden 
önce tamamen kurumasını bekleyiniz.  

15. Matbaa ve fotokopilerde kullanılan toner tozlarını robot süpürgenizle çekmeyiniz, 
bunların elektrik iletkenliği vardır. 

16. Robot süpürgenizle kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeleri veya gazları 
çekmeyiniz ve böyle maddelerin depolandığı yerleri süpür‐ genizle temizlemeyiniz. 

17. Silindir fırçanın ve robot süpürgenin yanına bol kesimli giysilerle veya uzun 
saçlarınızla yaklaşmayınız.  

18. Batarya ve pilleri asla kısa devre bağlamayınız veya ateşe atmayınız. Pilleri asla 
doldurmayınız.  

19. Robot süpürgenin akümülatörünü ve uzaktan kumandanın pillerini çıkartınız. 
Batarya ve pilleri belediyenin öngördüğü yerlere bırakınız. Batarya ve pilleri evdeki 
çöp kutusuna atmayınız. 

 
 

KULLANIM AMACI 
 
• Bu robot süpürge sadece ev ve ev benzeri yerlerde yerlerin temizlenmesi için 

kullanılabilir.  
• Bu robot süpürge dış alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.  
• Robot süpürgeyi sadece kuru tozların alınması için kullanınız. 
• Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 

herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
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CİHAZIN TANIMI 
 
A. Toz bölmesi 
B. “CLEAN” (Temizle) düğmesi ve akustik sinyal 
C. Sağ ve sol fırçalar 
D. Temizleme fırçası 
E. Enfraruj gönderici 
F. Yüksek darbelere karşı koruyucu sensör 
G. Güç kablosu 
H. Cihaz gövdesi 
I. Döner fırçalar 
L. Toz/kir vakumu 
M. Açma/kapama düğmesi (ON/OFF) 
N. Batarya bölmesi 
O. Alçak darbelere karşı koruyucu sensör 
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Z. Toz bölmesi  
X. Güç kablosu girişi 
K. Ana filtre 
W. HEPA filtresi  
Y. HEPA filtresi desteği 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CİHAZ KULLANIMI 
 
 

BATARYANIN DOLDURULMASI 
 

• Briciola robot süpürge şarf edilebilir lityum-iyon bataryası kullanır. 
• Güç kablosunu (G) cihazın yan tarafındaki güç kablosu girişine (X) takınız. 
• Cihaz bataryasının doldurulması için açma/kapama düğmesine (X) basınız ve “ON” 

(Açık) durumuna getiriniz. Batarya dolumu sonrası cihaz başlamadan önce “CLEAN” 
(Temizle) düğmesinin ışığı (B) 15 saniye boyunca yanıp söner ve cihaz kendini 
“PAUSE” (Bekleme) moduna alır (Ayrıntılı bilgiler için “ÇALIŞMA MODLARI” 
bölümüne bakınız).  
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• UYARI: Cihazı ilk defa kullanmadan önce en az 12 saat şarj ediniz. 12 saatten 

kısa batarya dolum süresi cihazın akü ömrünü kısaltabilir. Daha sonraki 
batarya süreniz 3,5 saattir, 3,5 saatlik dolumdan sonra Pro Evolution 1,5 saat 
boyunca temizlik yapabilir. 

 
İlk batarya dolum süresi 12 saat 

Daha sonraki batarya dolum süreleri 3,5 saat 

Temizlik süresi 1,5 saat 
 
• Tek bir batarya, doğru ve düzenli doldurulduğu takdirde 100 temizlik döngüsü 

gerçekleştirebilir. 
• Bataryanın ömrünü olabildiğince uzatmak için; 
• Cihazı sık sık şarj ediniz. 
• Temizlik öncesi şarjın tamamen dolu olduğundan emin olunuz. 
• Cihaz gerekenden daha az süre çalışıyorsa, bataryayı tamamen şarj ediniz, 

açma/kapama düğmesine (M) basarak cihazı kapatınız, bataryaları çıkarıp kuru bir 
yerde bir süre muhafaza ediniz. Daha sonra tekrar deneyiniz.  

• UYARI: Bataryaları uzun süre doldurmadığınız takdirde zarar görebilirler. 
• UYARI: 4°C altı ve 40°C üstü ortamlarda bataryayı şarj etmeyiniz. 

 
 
BRİCİOLA ROBOT SÜPÜRGEYİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE 
AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİNİ (M) “ON” (AÇIK) DURUMUNA GETİRİNİZ VE 
“CLEAN” (TEMİZLE) IŞIĞINI (B) KONTROL EDİNİZ. 
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“CLEAN” (TEMİZLE) IŞIĞININ (B) ANLAMLARI 
 

“CLEAN” (Temizle) ışığı durumu Briciola durumu 

Sabit turuncu ışık Düşük batarya — Bataryayı doldurunuz 

Yanıp sönen turuncu ışık Batarya dolmakta — Batarya dolana kadar bekleyiniz 

Sabit yeşil ışık Batarya dolumu tamamlanmış — Cihazı kullanabilirsiniz 

Yanıp sönen yeşil ışık Bekleme/PAUSE modunda — Cihaz komut bekliyor 

Işık yok Uyku modunda — Komut verilmesi halinde uyanır 

Sabit kırmızı ışık Hata — Ayrıntılı bilgiler için “Hatalar” paragrafına 
bakınız 

Yanıp sönen kırmızı ışık  Açma/kapama düğmesini (M) kapalı (OFF) durumda, 
cihazı kullanmak içina açık (ON) durumuna getiriniz  

 
 

ÇALIŞMA MODLARI 
 

“CLEAN” (Temizle) ışığı (B) sayesinde Briciola robot süpürgenin çalışma modunu 
değiştirmeniz mümkündür. 
 

Çalışma modu “CLEAN” (Temizle) ışığı 
durumu Pro Evolution durumu 

“PAUSE” (bekleme) modu Yanıp sönen yeşil ışık Bekleme modunda, komut 
bekliyor 

“CLEANING” (temizliyor) 
modu 

Yanıp sönen veya sabit yeşil 
ışık 

Temizleme işlemi yapılmakta 

“SLEEP” (uyku) modu Işık yok Uyku modunda, çalışması için 
komut verilmesi gerekiyor 

 
 
A) Briciola “PAUSE” (bekleme) modunda iken hareket etmez ve komut beklediği 

anlamına gelir: 
— Temizlik işlemini başlatmak için “CLEAN” (Temizle) düğmesine (B) 1 defa 
basınız 
— Cihazın bekleme modundan uyku moduna geçmesini istiyorsanız “CLEAN” 
(Temizle) düğmesine (B) 3 saniye basılı tutunuz veya ışığın sönmesi için 15 saniye 
bekleyiniz. 
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B) Briciola “SLEEP” (uyku) modunda iken hareket etmez ve temizlik işleminin 
başlaması için komut verilmesi gereklidir: 
— Cihazı uyandırmak ve bekleme moduna almak için “CLEAN” (Temizle) 
düğmesine (B) 1 defa basınız ve ardından temizleme moduna almak için tekrar 
basınız, böylece ışık sabit yeşil rengini alır. 

 
 
 

C) Briciola “CLEANING” (temizliyor) modunda iken temizlik işlemi sürüyordur, 
temizlik işlemini bitirmek için “CLEAN” (Temizle) düğmesine (B) 1 defa basınız: 
— 15 saniye içinde otomatik olarak veya düğmeye 3 saniye basılı tutularak uyku 
moduna geçer. 
 
 

CLEANING (Temizliyor) Modu 
• “CLEAN” (Temizle) düğmesine (B) 

basarak robot süpürgeyi 
çalıştırabilirsiniz. Temizlik işlemi 
yaparken Briciola zemindeki 
engellere adapte olup otomatik 
olarak dönen çizgisel ve çapraz 
hareketler uygulayarak çalışır. 

• UYARI: Temizliğin kusursuz olması 
ve robot süpürgenin tüm alanları 
temizleyebilmesi için temizlenen 
zemindeki tüm engelleri kaldırınız. 

• UYARI: Zeminde bulunan elektrik 
kabloları vb. maddeler robot süpürgenin döner fırçalarına takılarak robot 
süpürgenin bozulmasına veya mobilyalarınızın zarar görmesine neden 
olabilirler, bu nedenle cihazı çalıştırmadan önce zeminde kablo 
bulunmadığından emin olunuz. 

• UYARI: Cihazın fazla güneşe maruz kalabileceği ortamlarda, 
perdeleri/gölgelikleri kapatarak enfraruj göndericinin zarar görmesini 
engelleyiniz.Bir odayı kaplamak için gereken süre kat tipine göre değişebilir, 
engelin miktarına göre değişebilir. 

 
 

TEMİZLİK İŞLEMLERİ SIRASINDA BRİCİOLA 
 

• Briciola robot süpürgenin temizlik süresi odadan odaya değişiklik gösterebilir. Bu 
süre değişkenliği zemin türüne, zemindeki engellere ve zemin seviyesindeki 
farklılıklara bağlıdır. 

• Ön kısmındaki çarpışma önleyici sensörleri sayesinde Briciola robot süpürge 
yüzeyleri tespit ederek (duvarlar, mobilyalar vb.) olası bir çarpışmayı engeller. 
Mobilya ayakları veya duvar köşelerinin varlığında hafif bir çarpışma olabilir. 

• Tabanındaki özel düşmeye karşı koruma sensörleri sayesinde Briciola robot 
süpürge zemin seviyesindeki farklılıkları veya boşlukları tespit ederek merdiven veya 
çıkıntılardan düşmesini engeller. 
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• Briciola robot süpürge eşikler ve halılar gibi farklı zemin seviyelerinin üzerinden 
geçebilir ve 1 cm’den alçak engelleri aşabilir. 

 
• UYARI: Briciola halı temizliği yaparken döner fırçaların etrafına sarılmamaları 

için halının püskülleri ile temas etmesini önleyiniz ve robot süpürgeyi tüylü 
halılar üzerinde kullanmayınız.  

  
 

 
TEMİZLİK VE BAKIM 

 
 
Sağve sol fırçaları (C) düzenli olarak temizleyiniz ve zarar gördükleri takdirde 
yenisiyle değiştiriniz. 
1. Fırçaların tam ortasındaki vidayı gevşetip çıkarınız. 
2. Fırçaları temizleyip/yenileriyle değiştirip “L” (Sol) ve “R” (Sağ) işaretlilerine göre 

yerleştiriniz. 
 
 
 
 
Toz haznesini (A) tercihen her temizlikten sonra boşaltınız. 
 
 
1. Toz bölmesinin (A) kapağındaki “PUSH” 

(itiniz) yazısına hafifçe baskı uygulayınız, 
kapak yavaşça açılmaya başlayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
2. Toz ve kir haznesini kulpundan tutarak 

yerinden çıkarınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Haznenin yanlarındaki paneller yardımıyla hazneyi açınız ve ana filtreyi (K) 

çıkarınız, gerekli görürseniz temin edilen temizleme fırçasıyla (D) temizleyip 
yıkayınız. 
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4. HEPA filtesini (W) yerinden çıkatıp fırçayla 

temizleyiniz.  
UYARI: HEPA filtresini (W) 15-30 günde 
bir yıkayınız ve 6 ayda bir yenisiyle 
değiştiriniz. 
— Filtreyi boşaltınız ve fırçayla temizleyiniz, 
gerekli görürseniz yıkayınız ve daha sonra 
yerine tam yerleştiriniz. 

 
 
UYARI: Robot süpürge aksesuarlarındaki 
veya tekerleklerinde toz veya kirin vakumu 
(L) engellemediğinden emin olunuz. 
 
Cihaz gövdesini yumuşak ve kuru bir bez 
yardımıyla yüksek darbelere karşı koruyucu 
sensörüne (F) zarar gelmemesine dikkat 
ederek temizleyiniz. 
 
 

SORUN GİDERME 
 
“CLEAN” (Temizle) düğmesi ve akustik sinyalle ilgili sorunlar: 
 

Akustik sinyal Nedeni Çözümü 

 
Tekerlekler veya fırçalar 
çalışmıyor 

Tekerlek ve fırçaları kontrol edip 
temizleyiniz 

  
Sensör hatası Sensörleri (F-O) temizleyiniz ve yabancı 

cisimleri uzak tutunuz 

   
Robot süpürge hatası Robot süpürgeyi yeniden başlatın 

 
 
 
Özellikler: 
 

Mekanik özellikler 
 

Çap 340 mm 

Yükseklik 
 

90 mm 

Ağırlık 3 kg 
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İMALATÇI  FİRMA: 
De’Longhi Appliances s.r.l -  
Divisione Commerciale Ariete 
Adres: Via San Quirico, 300 50013 -  
Campi Bisenzio FIRENZE 
Tel: +39 0422 4131 
Fax:+39 0422 41376-37 
www.ariete.net 

 

İTHALATÇI FİRMA: 
Star Dekor San. Ve Dış Tic. A.Ş. 
Adres:  İstoç Öksüzoğulları Plaza  
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar/İstanbul 
Tel: +90 212 245 80 53   
E-mail:ariete@stardekor.com.tr 
www.ariete.online 
 

 

Elektrik özellikleri Gerilim/Volt 14,4 V 

Batarya tipi Li-ion 2000 mAH 

Temizleme özellikleri Toz haznesi kapasitesi 0,5 L 

Batarya dolum tipi Manuel 

Temizlik modu Otomatik 

Batarya dolum süresi Yaklaşık 200 dakika 

Temizlik süresi Yaklaşık 60 dakika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


