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BAŞLAMADAN ÖNCE
Bir Mamibot ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullandığınız her gün yeni cihazınızla mutluluklar dileriz.
Lütfen ilk kullanımdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. İhtiyaç duyduğunuz her an bu kılavuza
başvurmak için, onu güvenli bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz. Ve lütfen bunu cihazın gelecekteki herhangi bir
sahibine verin.
Teknik Özellikler
Voltaj

220–240 V ~ 50/60 Hz

Giriş Gücü

28 W

Ses Seviyesi

<55 dB

ÖNEMLİ
Şebekeye bağlamadan önce, ünitenin sağlam olduğundan ve taşıma sırasında herhangi
bir hasar olmadığından emin olmak için görsel bir kontrol yapın.

GÜVENLİK UYARILARI

• Cihazı bu kılavuzda açıklananın dışında herhangi bir şekilde kullanmayın.
• İlk kullanımdan önce tüm ambalaj ve pazarlama malzemelerini çıkarın.
• Etkili ve sorunsuz bir temizliği bozabilecek tüm eşyaları zeminden kaldırın (kablolar,
kağıtlar, giysiler, masa örtüleri ve yere değen perdeler)

• Temizleme alanında merdiven varsa, üst kenardan minimum 15 cm uzağa manyetik bir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

şerit (sanal duvar) yerleştirin. Bu mesafe, merdivenlerden düşmeye karşı en yüksek
korumayı sağlamalıdır.
Bu model için yalnızca orijinal aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
Robotun üzerine oturmayın veya üzerine başka nesneler koymayın.
Cihaz yalnızca 0 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda evlerde kullanılmalıdır.
Kullanmadan önce toz haznesinin ve paspas bezinin düzgün şekilde takıldığından emin
olun.
Saçınızı ve giysilerinizi, parmaklarınızı veya diğer uzuvlarınızı ana fırçanın yakınına
koymayın. Robotun ana fırçasını ve emme kısmını temiz tutun, vakum robotunun emme
özelliklerini ve temizleme kalitesini düşürebilecek tüm tüy ve tozu alın.
Cihazı ıslak veya nemli zeminlerde kullanmayın.
Robota zarar verebilecek sıvıları, yanan sigaraları, kıymıkları ve keskin nesneleri,
kibritleri ve diğer yanıcı maddeleri, daha büyük kağıt parçalarını, plastik poşetleri veya
diğer nesneleri süpürmeyin.
Vakumlama sırasında robotun gevşek kabloların üzerinden geçmesine izin vermeyin.
Cihazın bakımı ve temizliği sırasında güç anahtarını KAPALI konuma getirin.
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Doğrudan güneş ışığı, vakum robotunun kızılötesi sensörlerinin hassasiyetinin
azalmasına neden olabilir, lütfen doğrudan güneş ışığından kaçının.
Kızılötesi sensörlerin fiziksel yasaları nedeniyle siyah mobilyalar düzgün şekilde
algılanamayabilir. Bu nedenle, ön tampon tarafından hafifletilecek hafif bir darbe
olabilir.
Temizlik sırasında robotun üzerine girmemesi için halı sabitlenmelidir. Vakum robotuna
su hazneli bir paspas bezi takılırsa, temizlik kesintiye uğrayabilir veya istenmeyen halının
ıslanmasına neden olabilir.
Cihazı kolayca yere düşebileceği bir yere (masa, sandalye) yerleştirmeyin.
Cihazı şarj etmeden önce, şarj istasyonunun doğru şekilde bağlandığından emin olun
Aşırı termal koşullar veya uygun olmayan kullanım pilin sızmasına neden olabilir. Sıvı
cildinize bulaşırsa hemen akan su altında yıkayın. Göz ile teması halinde, en az 10 dakika
akan su altında hemen yıkayın. Tıbbi yardım alın.
Ürünü atmak istemeniz durumunda, önce pili cihazdan çıkarın.
Cihaz naklediliyorsa veya uzun süre kullanılmıyorsa, KAPALI konumuna getirin. Bu pil
ömrünü uzatır.
Şebeke voltajının ürünün anma değerleri plakasındaki değerlere uygun olduğundan
emin olun. Cihazı prizlere ve uzatma kablolarına bağlamayın.
Üniteyi duvar prizinden çıkarırken, asla güç kablosunu çekmeyin, fişin ucunu tutmayın
ve prizden çıkararak bağlantısını kesmeyin.
Cihazı oyuncak olarak kullanmayın.
Cihazı temizlemek için kaba ve kimyasal olarak agresif maddeler kullanmayın.
Cihaz yalnızca evde kullanım için uygundur ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
Cihazı kendi başınıza tamir etmeyin. Hatalı kullanımdan kaynaklanan yaralanmaları
önlemek için lütfen yetkili bir servis merkeziyle iletişime geçin.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmiş ve
anlayamadıkları takdirde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.
ilgili tehlikeler. 8 yaşın altındaki çocuklar, gözetimsiz olarak cihazın temizliğini ve
kullanıcı bakımını yapmamalıdır. 8 yaşın altındaki çocuklar cihazdan ve güç
kablosundan uzak tutulmalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Sürekli gözetim altında olmadıkları sürece 3 yaşın altındaki çocukların cihaza
erişmeleri engellenmelidir.

84

TR

•

Üretici ve Avrupa Birliği ithalatçısı, cihazın çalışmasından kaynaklanan hasarlardan,
yani yaralar, haşlanma, yangın, yaralanmalar, diğer şeylerin zarar görmesi vb.
Konularda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Üreticinin talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.
Verilen tüm aksesuarları paketinden çıkardığınızı dikkatlice kontrol edin. Garanti süresi boyunca orijinal
kağıt kutusunu, kullanım kılavuzunu ve ambalaj malzemesini saklamanızı öneririz.
1

ÜRÜN TANIMI
2

ÜSTTEN GÖRÜNÜM
1.
2.

2

Tampon
Kontrol Düğmesi

ALTTAN GÖRÜNÜM
1
3
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Döner tekerlek
Şarj Bölgesi
Yan Fırçalar
Batarya Kapağı
Tekerlek
Toz silindiri fırçası
Toz Haznesi

5
6

7
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YANDAN GÖRÜNÜM
1.
2.
3.

Güç Girişi
ON/OFF Düğmesi
Toz Hazne Düğmesi

1
3

2

1

TOZ HAZNESİ
1.
2.
3.
4.
5.

Ön filtre
HEPA filtre
Köpük filtre
Toz Haznesi
Toz Hazne Kapağı

2
3
4

UYARI: Toz haznesini asla suyla yıkamayın,
emiş motoru haznenin içindedir.

5

1

ŞARJ İSTASYONU
1.
2.
3.

Sinyal ışığı
Güç kaynağı soketi
Şarj bağlantı noktaları

2

3
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Uzaktan Kumanda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ON/OFF düğmesi
Ekran
Ana Menü
Otomatik mod
ON/STOP düğmesi
Yön Tuşları
Emiş gücü düğmesi (TURBO)
ZAMANLAYICI
30 dakika modu / tek oda
Silme modu
Planlama düğmesi
Köşe Temizleme modu

2

4

3

5

6
8

7

9

10
11

12

UYARI:
Robot yerleştirme istasyonunun yakınında ve sanal bir güvenlik duvarındaysa, uzaktan kumanda tarafından
verilen talimatları tanımaması mümkündür. Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.

KULLANMADAN ÖNCE
1.
2.
3.

Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirin.
Temizleme fırçalarını R ve L ile gösterildiği gibi uygulayın.
Şarj tabanını AC adaptörünü kullanarak bir elektrik prizine bağlayın. Şarj tabanını duvara yerleştirin
ve iki yanda yaklaşık 1 metre ve 2 metre ileride engelleri kaldırın. Şebeke güç kaynağına bağlanırken
gösterge ışığı yanmalıdır. Şarj tabanının zemine sabitlenmesi önerilir, örn. çift taraflı montaj bandı
ile. Elektrik süpürgesinin dolaşmasını önlemek için güç besleme kablosunu yerleştirin.

1m
1m
2m

4.
5.

6.

Robotu şarj tabanına yerleştirin.
Robotun pili otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır. İlk kullanımdan önce pilin 12 saatten fazla şarj
olmasına izin verin. Şarj durumu, şarj sırasında ekranda yanıp söner, pil tamamen şarj olduktan sonra
ışıklar yanıp söner. Pil boşaltma noktasına yakınsa, elektrikli süpürge otomatik olarak şarj tabanını
arayacaktır.
Robotu kullanmadan önce, vakum robotunun çalışmasını engelleyebilecek her türlü nesneyi (kablolar,
sandalyeler, küçük eşyalar, uygunsuz yerleştirilmiş halı vb.)
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Temizleme modu – AÇMA / KAPAMA düğmesi AÇIK konumdadır, robot çalışır.
Bekleme modu – AÇMA / KAPAMA düğmesi AÇIK konumdadır, robot çalışmaz. Etkinleştirmek için herhangi
bir temizleme modu düğmesine basın.
Uyku modu – ON / OFF düğmesi ON konumunda, ekran paneli ON konumunda. Robot 3 saniye hareketsiz
kaldıktan sonra bu moda otomatik olarak girer.

ZAMANLAYICI
Robotun AÇIK olduğundan ve şarj olmadığından emin olun.
Saati ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki
düğmesine basın. Saati
ayarlamak için ilk iki hane yanıp sönmeye başlar. Değerleri ayarlamak için ˄ ˅
düğmelerini kullanın. > Düğmesine basın ve yukarıda açıklandığı gibi dakikaları
ayarlayın.

TEMİZLİĞİ PLANLAMA
Temizleme modunu ayarlamak için, uzaktan kumanda üzerindeki
düğmesine basın. İlk başta,
zamanı ayarlamak için iki hane yanıp sönmeye başlar. Değerleri ayarlamak için ˄ ˅ düğmelerini kullanın. >
Düğmesine basın ve yukarıda açıklandığı gibi dakikaları ayarlayın. (AÇMA / DURDURMA düğmesine)
basarak saati onaylayın. Robot her gün ayarladığınız saatte temizlik yapacaktır.
Programlanmış temizliği iptal etmek için, programlama düğmesine 3 saniye süreyle basın.
Uyarı: Robotun yan tarafındaki AÇMA / KAPAMA düğmesini KAPALI konumuna getirirseniz, programlama iptal
edilecektir.

TEMİZLEME MODLARI
Otomatik mod
Robot, etkili temizlik elde etmenin en iyi yolunu hesaplamak için gelişmiş gezinme kullanır. Bu modu
etkinleştirmek için, robot gövdesi veya uzaktan kumanda üzerindeki
düğmeye basın.

Kenar temizleme modu
Bu modu etkinleştirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki
düğmesine basın. Robot, tozun en sık olduğu
duvarları süpürür. Bu modu iptal etmek istiyorsanız, DURAKLAT'a basın.
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Dairesel mod
Robotu hedeflenen bir temizlik gerçekleştirmek istediğiniz yerlere yerleştirin (yaklaşık 1 m2 alan).
Yalnızca bir mobil uygulama ile kontrol edilebilir.

Tek Oda / Otomatik Kısa mod
Bu modu etkinleştirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki
düğmesine basın. Robotu, 30 dakika
boyunca veya odadaki temizliği bitirirse süpürür. Bu modu iptal etmek istiyorsanız, DURAKLAT'a basın

ZEMİNİ SİLME
Bir su tankınız varsa ve paspas bezi takılıysa, paspas modunu
düğme ile etkinleştirin. Su
kendiliğinden paspaslama bezinden geçer. Su haznesi yıkanabilir. Su tankını vakum robotunun
gövdesinden çıkardıktan sonra daima suyu dökün.
Sızdırmazlık
kapağını
açıp suyla doldurun, sonra
tekrar kapağını kapatın

SU HAZNESİNİN ALTI
1.
2.
3.

1

Temizleme Bezi
Velcro Tutucu
Su Kanalları

3

2
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TEMİZLİK VE BAKIM
Batarya
• İlk kullanımdan önce pilin 6 saatten fazla şarj olmasına izin verin.
• Temizleme sırasında düşük pil algılaması durumunda, vakum robotu otomatik olarak şarj tabanını
arar ve şarj etmeye başlar.
• Cihaz naklediliyorsa veya uzun süre kullanılmayacaksa, ana şalterden KAPALI konuma getirin.
• Robotu 3 aydan fazla kullanmazsanız, 12 saat şarj olmasını bekleyin, ardından ana şalterle
KAPATIN ve kuru ve serin bir yere koyun.
• Şarj etmek için şarj tabanının kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
• Robotunu uzun süre kullanmayacaksanız pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
• Robotu, güç sağlamayı durduran ve aşırı şarjı önleyen özel bir kalkanla donatılmıştır. Bu, uzun
hizmet ömrünü garanti eder ve aynı zamanda vakum robotu yeniden temizlemeye başlamak için
hazırdır.

Yan Fırçalar
Yan fırçanın durumunu kolayca kontrol edebilir ve gerekirse kiri çıkarabilirsiniz.
• Robotu ters çevirin.
• Robotun gövdesinden çekerek fırçayı bırakın.
• Saç ve diğer kirleri temizlemek için makas kullanın.
Yan fırça kılları nakliye sırasında veya uygun olmayan koşullarda
hasar görebilir (yıpranabilir). Kılları sıcak suya sokmak onları orijinal
durumlarına döndürür.
Yan fırçaların hasar görmesi durumunda yenisi ile değiştirilebilirler.
• Robotu ters çevirin.
• Robotun gövdesinden çekerek fırçayı bırakın.
• Hasarlı fırçayı çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
Uyarı: Fırçanın, robotun sağ tarafına yerleştirildiğinden emin olun.
Yan fırçaların değiştirilmesi yetkili bir servis merkezi tarafından
yapılabilir.

OK
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Fırça Başlık
Fırçayı kapaktan çıkarmak için, fırça kapağı bırakma kolunu şekilde gösterildiği gibi itin. Ardından fırçayı saç ve
diğer kirlerden temizleyin.

Toz haznesi ve Filtresi
Robotunun ömrünü uzatmak için, her kullandığınızda toz haznesini ve bez filtresini temizleyin. Toz haznesinin
içeriği, vakum robotunun emiş gücünü ve temizliğin kalitesini büyük ölçüde etkiler.
Toz haznesini temizleyin ve çöp kutusunu çöp kutusuna boşaltın.

Ana filtreyi çıkarın (şek. 2), kapağı açın ve kalan filtreleri çıkarın. Filtreyi su ile yıkamayın. Ana filtreyi 15
günlük kullanımdan sonra temizleyin. HEPA filtrenin kullanım ömrü, günlük vakumlandığında 3 aydır.

Toz haznesi akan su altında yıkanabilir.
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Kabın ve filtrelerin kurumasına izin verin

Robotun sensörleri ve şarj noktaları
Doğru çalışmayı sağlamak için, hem vakum robotundaki hem de yerleştirme istasyonundaki sensörleri
ve şarj direklerini haftada bir temizleyin.

Dikkat!
Cihazın her temizliğinden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın!
Cihazın yüzeyini temizlemek için sadece nemli bir bez kullanın, deterjan veya sert nesneler kullanmayın,
çünkü bunlar cihazın yüzeyine zarar verebilir!
Cihazın iyi çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmayı önlemek için cihazın giriş ve çıkış ızgaralarını sık sık
temizleyin ve inceleyin.
Cihazın içindeki toz üflenebilir veya vakumlanabilir.
Cihazı asla akan su altında temizlemeyin, durulamayın veya suya batırmayın!
Temizlik için DİKKAT: Cihaza zarar verebileceğinden benzin, benzen, tiner, aşındırıcı deterjanlar vb.
Kullanmayın. Asla alkol veya çözücü kullanmayın.
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SORUN GİDERME
Cihazın işleviyle ilişkili, bazen ciddi görünebilen sorunlar, çoğu zaman kolayca çözülebilir. Bazılarını
aşağıdaki sorun gidericinin yardımıyla kendiniz çözebilirsiniz. Daha fazla bakım yetkili bir servis
merkezinde yapılmalıdır.
SORUN
Robot şarj
oluyor

Robot sıkıştı

OLASI SEBEP
1. Robot ve istasyonundaki
birbirine bağlı değil.
2. KAPALI ise yerleştirme
istasyonu

ÇÖZÜM
1. Robot ile yerleştirme istasyonu arasındaki
temasların doğru şekilde bağlandığından emin
olun.
2. Robotun çalışmadığında bir sonraki
temizliğe hazır olması için şarj olmasına izin
verin.

Robot, gevşek kablolarla
veya halı saçaklanmasında
sorunlar yaşıyor.

Robot kendini otomatik olarak kurtarmaya
çalışır. Bu başarılı olmazsa, robota manuel
olarak yardım etmeniz gerekir.

1. Robot, düşük bir güç
seviyesi
algıladı
ve
otomatik olarak yeniden şarj
edilmek üzere geri dönüyor.
2. Robot farklı yüzeylerde farklı
çalışır.
1. Robot AÇIK değildi
2. Robotun pil seviyesi
Robot, temizlik
işini planlandığı düşüktür.
3. Robot bazı engellere
gibi
gerçekleştirmiyor. takıldı.

Robot, işi
tamamlamadan
önce istasyonuna
dönüyor.

Uzaktan kumanda
çalışmıyor. (5
m'ye kadar
mesafe)

1. Mesafe çok fazla.
2. Robotun veya uzaktan
kumandanın pili tükendi.
3. Uzaktan
kumandanın
kızılötesi ışını bir şey
tarafından engellenmiştir.
Robotun gövdesinde engel
veya kirli sensör.
4. Işın, benzer bir prensipte
çalışan başka bir cihazdan
etkilenebilir.

Çalışma süresi, ortamın karmaşıklığına, atık
miktarına ve temizleme moduna bağlı olarak
değişir.

1. Robotu AÇIN
2. Robotun çalışmadığında bir sonraki
temizliğe hazır olması için şarj olmasına izin
verin.
3. Robotu KAPATIN ve çöp kutusunu
temizleyin. Tekerleklerin, fırçaların ve
sensörlerin temiz olduğundan emin olun..
1. Pilleri değiştirin. Doğru konumda
olduklarından emin olun.
2. Robotun AÇIK olduğundan ve çalıştırmak
için yeterli enerjiye sahip olduğundan emin
olun.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki sinyal vericiyi ve
robot üzerindeki alıcıyı temizleyin.
4. Uzaktan kumandayı diğer kızılötesi sinyal
kaynaklarının yakınında kullanmaktan kaçının.

Not: Yukarıda önerilen çözümlerden hiçbiri yardımcı olmazsa,
aşağıdakileri deneyin:
Vakum robotundaki ana güç anahtarını tekrar AÇIN ve KAPATIN.
Sorunlar devam ederse, lütfen servis merkeziyle iletişime geçin.
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UYGULAMAYI KULLANARAK ÇALIŞTIRMA

Önerilen mesafe: 4 metreden az
Robotunuzun, yönlendiricinizin ve cep telefonunuzun birbirine yakın olduğundan emin olun, böylece
telefonunuzu vakum robotuyla sorunsuz bir şekilde eşleştirebilirsiniz.
Cihazınızı bir uygulama aracılığıyla kontrol etmeden önce, elektrikli süpürge üzerindeki AÇMA / KAPAMA
düğmesini Wi-Fi simgesi
yanıp sönene kadar en az 3 saniye basılı tutmanız gerekir..

Uygulamanın indirilmesi ve yüklenmesi
1.
2.
3.

Aşağıdaki QR kodunu tarayın (Şekil 1) veya Google Play veya App Store'da Weback uygulamasını
bulun ve indirin (Şekil 2).
Zaten bir Weback ID'niz varsa, uygulamayı açın, oturum açın ve CİHAZ EKLE'yi tıklayın (Şekil 3).
Yeni bir kullanıcıysanız, Weback Kimliğinizi kaydettirerek başlayın (Şekil 4). Başarılı kayıt için talimatları
izleyin ve CİHAZ EKLE'yi tıklayın.

Şek. 1
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Şek. 2

Şek. 3

Şek. 4
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4.

Robotun altındaki veya altındaki QR kodunu tarayın (Şekil 5–6). Cihazlar başarıyla eşleşene kadar talimatları
izleyin.

Uyarı: Eşleştirmenin başlangıcında, Wi-Fi ağınıza bağlı olmanız gerekir.
5.
6.

Başarılı eşleştirmeden sonra, sembole tıklayın (Şek. 7). Burada cihazın adını değiştirebilirsiniz (Şek. 8).
SCHEDULE öğesine tıklayın ve istenen temizleme planını ayarlayın (Şekil 9).

Şek. 5

7.
8.

Şek. 6

Şek. 7

Şek. 8

Fig Şek. 9

Ana kontrol paneline gitmek için cihazı (Şek. 10) seçin. SMART (Otomatik / ZIGZAG), SPOT (Daire), Kenar
(KENAR), Şarj (bağlantı istasyonunu arayın (Şekil 11) arasında seçim yapabilirsiniz.
Manuel kontrol için YÖN DÜĞMESİNİ (Şekil 12) seçin (Şekil 13).

Şek. 10

Şek. 11

Şek. 12

Şek. 13
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Aile üyeleri arasında paylaşım
Cihazı yalnızca bir kullanıcı kimliği kontrol edebilir. Başka
bir kullanıcı eklemek istiyorsanız, CİHAZI YÖNET'e tıklayın
(Şek14), başka bir kullanıcının telefon numarasını / e-posta
adresini girin ve talimatları izleyin (Şek15).
Not: Diğer kullanıcıların kayıt olması gerekir.

Şek. 14

Şek. 15

Şek. 16

Şek. 17

SESLİ ASİSTAN
Sesli asistan Alexa ve Google Home
1.

Ben simgesine tıklayın ve 3. taraf bağlantısını seçin

2.
3.

(Şek. 16).
Menüde istediğiniz asistanı seçin (Şek. 17).
Ayrıntılı talimatları izleyin.
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SERVİS MERKEZİ
Ürünün iç parçalarına erişim gerektiren kapsamlı bakım veya onarım, kalifiye bir servis merkezi
tarafından yapılmalıdır.

GERİ DÖNÜŞÜM
• Ambalaj malzemeleri ve eski cihazlar geri dönüştürülmelidir.
• Ambalaj malzemeleri, ayrıştırılmış atık olarak imha edilebilir.
• Polietilenden (PE) yapılmış plastik poşetleri ayrıştırılmış atık olarak atın.

Kullanım ömrü sonunda cihazın geri dönüşümü:
Ürünün veya ambalajının üzerindeki simge, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi
gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için
uygun toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini
sağlayarak, aksi takdirde bu ürünün uygun olmayan atık işleminden kaynaklanabilecek
çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız.
Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel belediyenizle,
evsel atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Ürün, belirli ürün için geçerli olan AB direktiflerinin gerekli tüm gereksinimlerini karşılar.

Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilecek metin, tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkımız
saklıdır..
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