GÖZCÜ
Denizin Bir Parçası Olun

YASAL UYARI
Lütfen GÖZCÜ’yü kullanmadan önce bu belgeyi tamamen dikkatlice okuyun. Ürünü
kullanmaya başladığınızda, bu yasal uyarının şartlarını ve koşullarını onayladığınız ve
kabul ettiğiniz anlaşılmaktadır.
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GÖZCÜ, denizde çekim, gözlem ve keşif için tasarlanmış bir akıllı su altı robotudur.
Bu ürün olağanüstü bir denizaltı deneyimi sağlayan bir su altı aracıdır, ancak bir dalış aleti veya güvenlik cihazı
değildir. Bu ürün, bu kılavuzda belirtilen güvenli kullanım kurallarına uygun olarak çalıştırılmalıdır. Cihazın yetkisiz
olarak sökülmesi garantinizi geçersiz kılacaktır.
Searover, aşağıdaki koşullardan doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen herhangi bir hasar, zarar, yaralanma
veya herhangi bir yasal sorumluluk için yükümlülük kabul etmez:
•

Kullanıcılar alkollüyken, uyuşturucu kullanırken, uyuşturucu anestezisinde, ilaç almışken, baş dönmesi,
yorgunluk, mide bulantısı ve yeteneğinizi zedeleyebilecek diğer fiziksel veya zihinsel koşullar altında meydana
gelen hasar(lar) veya yaralanmalar.

•

Kişisel kasıtlı kullanımlardan kaynaklanan hasar(lar) veya yaralanmalar.

•

Herhangi bir kazanın sebep olduğu zihinsel hasar tazminatı.

•

Montaj veya kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması.

•

Searover'a ait olmayan aksesuarların ve parçaların yeniden takılması veya değiştirilmesi ya da şirketin
talimatlarına uygun olmayan bir şekilde yetkisiz modifikasyon, sökme veya kapağın açılmasının neden olduğu
arızalar.

•

Üçüncü taraf ürünleri veya sahte Searover ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan hasar(lar) veya
yaralanmalar.

•

Yanlış kullanım veya sübjektif yanlış kararlardan kaynaklanan hasar(lar) veya yaralanmalar.

•

Erozyon, eskime nedeniyle oluşan mekanik arızalardan kaynaklanan hasar(lar) veya yaralanmalar.

•

Ünitenin düşük pil uyarısı ile çalıştırılması sonucu oluşan hasar veya yaralanma, drone’un maksimum güvenli
menzil ve derinlikte olmaması.

•

Ürünün anormal koşullarda bilerek çalıştırılmasından kaynaklanan hasar(lar) veya yaralanmalar (montajın
tamamlanmaması veya belirgin arızaları olan ana bileşenler, belirgin kusurlar veya eksik aksesuarlar gibi).

•

Robotun resmi izinler olmadan askeri alanlar veya kamu suları gibi hassas bölgelerde çalıştırılmasından
kaynaklanan hasar(lar) veya yaralanmalar.

•

Kötü su koşullarında (yüksek rüzgarlar veya türbin bölgesi gibi) kullanılmasından kaynaklanan hasar(lar) veya
yaralanmalar.

•

Şiddetli çarpışma, gelgit dalgası, bir hayvan tarafından yutulmak da dahil olmak üzere kontrol edilemeyen
harici faktörlerin neden olduğu hasar veya yaralanmalar.

•

GÖZCÜ kullanılarak kaydedilen veriler, fotoğraf veya video materyalleri sebepli ihlallerden kaynaklanan
hasarlar veya yaralanmalar.

•

Searover’ın sorumluluğu kapsamında olmayan diğer zararlar.

Bu ürün göreceli olarak karmaşıktır, bu nedenle cihazın operatörü, düzgün bir şekilde nasıl kullanılacağını
öğrenmek ve güvenli bir çalışma için temel bilgileri edinmek için biraz zamana ihtiyaç duyar. Operatörün güçlü bir
güvenlik duygusu yoksa, yanlış çalıştırma üründe hasara ve mal kaybına neden olabilir ve hatta operatörde veya
başkalarında ciddi yaralanmalara neden olabilir. Resmi (orijinal GÖZCÜ) olmayan parçaları kullanmayın veya
tavsiye etmeyin.
Bu kılavuz belgesi güvenlik, çalıştırma ve bakım talimatlarını içerir.
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Pil Güvenliği
GÖZCÜ şarj edilebilir lityum-iyon (Li-ion) pil, doğru kullanılmadığında yangına neden olabilir.
Yangın tehlikesini en aza indirmek için, aşağıdaki güvenlik talimatlarına her zaman uyun:
•

Pili kullanmadan önce ve sonra periyodik olarak kontrol edin. Sevkıyat sırasında veya kullanım sırasında piller
zarar görebilir. Dış kapağa zarar verme, pilin şişme deformasyonu, anormal koku, sızıntı veya diğer
beklenmeyen durumlar gibi anormal özellikler gözlemlerseniz, pili kullanmayın. Pili çıkarın; yanmayı önlemek
için herhangi bir bina veya aracın dışında, ateş ve yanıcı maddelerden uzakta güvenli bir yere koyun. Pilleri
çöp kutusuna atmayın. Hasar görmüş veya son kullanma tarihi geçmiş pilleri yerel pil geri dönüşüm
merkezinizde geri dönüştürün. Tüm pil onarımı ve modifikasyonu Searover tarafından yapılmalıdır. Asla pilleri

kendiniz tamir etmeye ya da bakım yapmaya çalışmayın.
•

Pili çalışırken asla gözetimsiz bırakmayın; pilden güç alırken daima aracı dikkatle izleyin. Çalışma sırasında pilin
asla 140°F'yi (60°C) geçmesine izin vermeyin. Çalışma koşulları sıcaklığın bu gereksinimler dahilinde kalmasına
izin vermiyorsa, yeterli düzeyde soğutma yapılmalıdır. Pilleri çalıştırmak için güvenli ortam sıcaklığı -4°F ile 140°F
(-20° ila 60°C) arasındadır. Asla pilleri düşük pil sınırının ötesinde kullanmayın. Talimat verildiği zaman dalışınızı
sonlandırın.

•

Pilleri kesinlikle modifiye etmeyin, delmeyin, atmayın, bükmeyin veya çarpmayın. Dikkat - Pilin yanlış bir tip pille
değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Asla pilleri sökmeyi veya değiştirmeyi denemeyin. Sökme,
sızıntıya, yangına veya başka sorunlara neden olabilecek dahili bir kısa devreye neden olabilir. Pilleri asla
yakmayın, aksi takdirde pillerin patlamasına neden olabilir. Pilleri kesinlikle sıvıya batırmayın. Pilleri, GÖZCÜ'ı

çalıştırmaktan başka bir amaç için kullanmayın - GÖZCÜ pili - <100 wH, Li-ion - Pilleri çocuklardan uzak tutun.
Pilleri mikrodalga fırınlara veya yüksek basınçlı kaplara koymayın.
•

Pilleri yalnızca belirtilen GÖZCÜ şarj cihazını ya da Searover tarafından önerilen şarj cihazlarını kullanarak şarj
edin.
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açabileceğinden, başka üreticilerin şarj cihazlarını kullanmayın. Pil şarj edilmeden önce GÖZCÜ'dan
çıkarılmalıdır. Pili her zaman sıvılardan ve yanıcı maddelerden veya yüzeylerden uzakta açık bir alanda şarj
edin. Pil dokunulduğunda sıcaksa, şarj etmeden önce tamamen soğumasını bekleyin. Pili şarj etmek için
güvenli çevre sıcaklık sınırları 32°F ile 113°F (0°C ve 45°C) arasındadır.
•

Pilleri aşırı sıcaklıklarda veya doğrudan güneş ışığında saklamayın. Pilleri 64°F ila 82°F (18°C ila 28°C)
arasında,%45-85 bağıl nemde ve yaklaşık %50 şarjda saklayın.

Elektriksel Özellikler
Anma gerilimi: 16.8 Vdc, Nominal kapasite: 20400 mAh
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Ürün Bakımı
Nakliye işleminde herhangi bir riskten kaçınmak için pilin nakliye öncesinde sabit pozisyonda (robota bağlı
olmayacak şekilde) yerleştirilmesi gerekir. Pervaneler deforme olmuş veya hasar görmüşse, lütfen değiştirmek için
Searover ile iletişime geçin. Su altı aracını suya yavaşça yerleştirin. Ürüne zarar gelmemesi için zor kullanarak
atmayın.
1.

Temizlik

•

Robotu her zaman kullandıktan sonra temiz suyla temizleyin. Deterjan kullanmayın.

1.

GÖZCÜ’yü Saklama

•

Robotu kullandıktan sonra, lütfen sadece doğal olarak kurutun. Robotu fırına koymayın ve saç kurutma
makinesi kullanmayın.

•

Robotu doğrudan güneş ışığından uzak serin ve kuru bir yerde saklayın.

Güvenlik
1.

Çalıştırma

•

Dönen pervanelere ve motora yaklaşmayın veya dokunmayın.

•

Sınır derinlik (100 metre) içinde dalın. Düşük güç uyarısı göründüğünde lütfen en kısa sürede geri dönün. Dalış
tamamlandıktan sonra motorları devreden çıkarın ve ardından güç bağlantısını kesin.

1.

Dalış Öncesi Kontrol

•

Sadece GÖZCÜ orijinal parçaları kullanın ve tüm parçaların iyi durumda olduğundan emin olun.

•

Çalıştırmadan önce robot pilinin, uzaktan kumanda pilinin ve bilgisayar pilinin yeterli güce sahip olduğundan
emin olun. Su altı aracının ve uzaktan kumanda, kamera, güç sistemi ve pil dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere tüm bileşenlerinin düzgün çalıştığından emin olun.

•

Su altı aracı ve tüm bileşenleri yabancı maddelerden arındırılmalıdır (örneğin, su, yağ, kum, toprak vb.)

•

Dalışın herhangi bir dalış için kısıtlı bir alanın dışında olduğundan ve dalış için uygun olduğundan emin olun.
Kullanıcı, alkol veya uyuşturucu etkisinde olduğunda su altı aracını çalıştırmamalıdır. Kullanıcı, dalışla ilgili yerel
yasaları ve düzenlemeleri anlamalı ve gerekirse su altı aracının kullanımı için yerel yetkili makamdan izin
istemelidir.
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Yasal Uyarı
•

Bu ürün bir oyuncak değildir ve 18 yaşın altındaki kişiler için uygun değildir. Lütfen çocuklarınızın GÖZCÜ'ye
yalnız başına dokunmasına veya onu kullanmasına izin vermeyin. Ürünü çocukların olabileceği bir yerde
kullanırken çok dikkatli olun. Kabloları, küçük parçaları veya pervaneyi çocuklardan uzak tutun. Daha fazla
ürün bilgisi için web sitesine bakınız: https://www.searover.com.tr.

•

Dalıştan önce, bu ürünün ve parçalarının işlevlerini bildiğinizden emin olun ve çalışma sürecini ve dalışla ilgili
yerel yasa ve yönetmelikleri anlayın. Kullanıcı, eylemlerinden ve bundan kaynaklanan tüm sonuçlardan
sorumlu olmayı taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca ürünü yalnızca amacına uygun olarak kullanmayı taahhüt eder
ve bu belgenin maddelerine ve Searover tarafından geliştirilebilecek ilgili politika veya kılavuzlara uymayı
kabul eder.

Uzaktan kumandadaki pil, her dalıştan önce yeterli güce sahip olmalıdır.
Uzaktan kumanda hasar görmüşse zamanında onarın.
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•

Tamburu suya batırmayın.

•

Kabloyu sert bir şekilde çekmeyin, maksimum çalışma gücü 350N'dur.

•

Kabloyu çok sıkı bükmeyin, minimum bükülme yarıçapı 7,5 cm'dir.

Pervane ve İtici
•

Her dalıştan önce her pervanenin iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir eskime, hasar veya
deformasyon varsa, kullanmadan önce değiştirin.

•

Pervane üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, GÖZCÜ cihazının gücünü kapattığınızdan ve pilin
bağlantısını kestiğinizden emin olun.

•

Dalıştan önce pervanenin doğru takıldığından ve sıkıldığından emin olun.

•

Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için dönen pervane ve dişliye fazla yaklaşmayın.

•

Pervaneyi izinsiz olarak çıkarmayın veya değiştirmeyin. Pervaneyi çıkarmanız veya takmanız gerekirse, lütfen
bir resmi acenteye danışın.

•

Motorların fiziksel yapılarını değiştirmeyin.

Dikkat, hareketli fan kanatları
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GÖZCÜ Arayüz
GÖZCÜ arayüzü kullanmadan önce uygulamanın kullanıldığı cihazın şarjı yeterli düzeyde olmalıdır. Arayüzü
kullanırken ekrana gelen tüm güvenlik ipuçlarını, uyarı bilgilerini ve yasal uyarıyı dikkatlice okuyun. Yerel yasaları ve
düzenlemeleri ihlal eden tüm eylemler sizin sorumluluğunuzdadır.

Dalış koşulları
•

Fırtına, kar, tsunami gibi kötü hava koşullarında dalış yapmayın. Dalış yaparken su altı aracını görüş alanı içinde
tutun.

•

Cihazla engeller, kalabalıklar, küçük balık grupları, kum ve ince kum arasında güvenli bir mesafe bırakın.

•

Patlama, şimşek çakması, fırtına, siklon, sel, deprem, kum fırtınası ve diğer tür hava felaketlerinde GÖZCÜ'yü
kullanmayın.

•

Herhangi bir yaralanma veya hasarı önlemek için fotoğraf çekerken robot ile dalgıç arasında güvenli bir
mesafe bırakın. Berrak su, fotoğrafların ve videoların keskinliğini belirler.

•

Deniz koruma alanları gibi alanlarda dalış yapmayın.

•

Mümkünse su altı aracını statik suda kullanın ve akıntılarda ve/veya büyük dalgalarda kullanmayın. Su altı araç
bataryasının ve güç sisteminin performansı, düşük veya yüksek sıcaklık gibi çevresel faktörler nedeniyle
düşebilir.

•

Su altı aracının dayandığı azami basınç derinliği 100 m'dir. Bu derinliğin altına dalmayın.

•

Su altı aracını 32°F'nin (0°C) altında kullanmayın.

Olası hasar veya zararları önlemek için aşağıdaki gerekliliklere uyun:
•

Kullanıcının alkol, uyuşturucu, reçeteli ilaçlar, baş dönmesi, yorgunluk, mide bulantısı ve diğer kötü fiziksel veya
zihinsel durumlardan etkilenmesi durumunda bu ürünü kullanmasına izin verilmez.

•

Kullanıcı, drone kullanma ve acil durum dalış önlemleri konusunda yeterli düzeyde eğitime sahip olmalıdır.

•

Kullanıcı başlamadan önce bir dalış planı yapmalıdır. Cihazı gelişigüzel bir şekilde kontrol etmeyin.

Düşük Güç
Düşük pil gücüne ulaşıldığında, pilin gücü tükendikten sonra su altı canlılarına ve cihaza zarar gelmemesi için su altı
aracını güvenli bir yere götürün. Düşük pil seviyesi alarmı durumunda, su altı aracı daha fazla dalış yapmayacaktır,
bu durum kullanıcının en kısa sürede yüzeye dönmesi gerektiğini belirtir.
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Yasalar ve Yönetmelikler ve Dalış Kısıtlamaları
Yasa dışı kullanım ve olası hasar veya zararları önlemek için aşağıdaki gerekliliklere uyun:
•

Askeri bir limanın yakınında dalış yapmayın.

•

Robotun insanlara ya da vahşi hayata çok yaklaşmasına veya çarpmasına müsaade etmeyin.

•

Bu ürünün kamerasıyla fotoğraf çekmeden önce başkalarının mahremiyetine saygı gösterin. Kullanıcı, robotun
kamerasını kullanmadan önce yerel yasaları ve düzenlemeleri tam olarak anlamalıdır.

•

Daima başkalarının mahremiyetine saygı gösterin. Bu ürünün uygun yetki olmadan denetleme faaliyetleri için
kullanılması yasaktır. Bu tür faaliyetler, bir kişi, grup veya eylemin gözetlenmesini içerir ancak bunlarla sınırlı
değildir.

•

Bu ürünü herhangi bir yasa dışı veya uygunsuz davranış için kullanmak (casusluk, askeri harekat ve yasadışı
soruşturma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasaktır.

•

Bu ürünü başkalarının gizliliğini ihlal etmek için kullanmak yasaktır.

•

Bu ürünü başkalarının haklarını ihlal etmek için kullanmak yasaktır.

•

Yerel yasa ve yönetmeliklerle yasaklı bir bölgede veya hassas bir bölgenin yakınında dalmak yasaktır. Su altı

aracının dalışın yasak olduğu alana girmesine izin vermeyin.
•

Sınır derinliğinin (100 metre) ötesine daldırmayın.

•

Su altı aracının daima kontrolünüzde olduğundan emin olun.

•

Su altı aracı ile özellikle kaçak olmak üzere yasa dışı ve tehlikeli mal taşımak yasaktır.

Dalış aktivitesi türlerini tam olarak anlayın (örneğin, eğlence, resmi görev veya iş). Gerekirse, dalış türlerinin belirli
tanımları için yerel hukuk personeline danışabilirsiniz. Bazı bölgeler ve ülkelerin, su altı araçlarının ticari faaliyetler için
kullanımını kısıtladığını unutmayın.
Ticari amaçlı olmasa da video kaydı yapmak veya başkalarının, grupların veya etkinliklerin fotoğrafını çekmek için

bir kamera kullanılıyorsa, bu durumun bazı bölgelerde veya ülkelerde telif hakkı ihtilafına veya başkalarının meşru
hak ve menfaatlerinin ihlaline yol açabileceğini unutmayın. Bu nedenle, bu ürünü kullanmadan önce yerel yasaları
ve yönetmelikleri anlayın ve bu yasa ve yönetmeliklere uyun.

Garanti Beyanı
Garanti hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin: info@searover.com.tr
GÖZCÜ su altı robotunun kalitesi ve performansı ile ilgili tüm risk alıcıya aittir. Ancak info@searover.com.tr
adresine gönderilen tüm müşteri destek talepleri dikkate alınacaktır.
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Normal satışlar:
Doğrudan Searover’dan veya başka bir yetkili kanaldan satın alınan tüm GÖZCÜ robotları, bu bölümde açıklanan
standart sınırlı garantimiz altında olacaktır.
Daha fazla ayrıntı için, lütfen garanti kapsamı belgesine bakınız.

Garanti süresi
Kapsanan parçalar için garanti kapsamı GÖZCÜ satın alındıktan bir yıl sonra biter. Satılabilirlik garantisi, belirli bir
amaç için zımni uygunluk garantisi ve yasalarca belirtilen diğer garantiler de dahil olmak üzere zımni garantiler aynı
şekilde bir yılla sınırlıdır.
Herhangi bir geçerli yasal garantiye halel getirmeksizin, Searover, GÖZCÜ’nün, satın alma belgesinin satıcıya
sunulmasının ardından (garanti kapsamı şartı altında listelenen parçalar hariç), ilk satın alma tarihinden itibaren 12 ay
boyunca malzeme ve işçilik hataları bulunmadığını garanti eder (satın alma tarihi ve yeri, ürün seri numarası dahil).
Teşhisler, işçilik, malzemeler, testler ve iade teslimatı, Searover’ın servis garantisi kapsamındadır.
Üretici : Searover Ltd. Şti.
Adres : İTOB OSB Mah. 10032 Sk. No:2 Menderes/İzmir
E-posta : info@searover.com.tr
İnternet sitesi: www.searover.com.tr

