Bu Hızlı Kılavuz, Çamaşır Makinenizi Hoover
Wizard Uygulamasına bağlamanız için gereken
tüm adımları gösterir.
One Touch işlevlerinden tam anlamıyla
yararlanmak istiyorsanız, NFC teknolojisine sahip
Android tabanlı bir akıllı telefon kullanmanızı
öneririz.
Adım 6 ve 7 hariç olmak üzere, bu prosedür NFC
teknolojisine sahip olmayan Android cihazlar ve
iOS cihazlar için de geçerlidir; bu cihazları
kullanıyorsanız, lütfen Adım 6 (No NFC) ve 7'yi
(No NFC) takip edin.
NOT - Ancak NFC teknolojisi ile donatılmış
Android akıllı telefonlar kullanarak One Touch
ile tam anlamıyla etkileşim kurabilir ve onun
sunduğu tüm özelliklerden yararlanabilirsiniz:
NFC teknolojisine
sahip Android akıllı
telefon
NFC teknolojisine
sahip olmayan Android
akıllı telefon
Android Tablet
Apple iPhone ve iPad

Makineyle ve
içeriklerle etkileşim

Hoover Wizard Uygulamasını çevrimiçi
mağazadan indirin.
NOT - Uygulama Android (4.4 veya üzeri) ve iOS
(8.0 veya üzeri) cihazlarına yöneliktir.
Lütfen İnternet bağlantınızın çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.
NFC teknolojisine sahip Android tabanlı bir akıllı
telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun "Ayarlar"
menüsünü açın ve uygun bölümden NFC işlevini
etkinleştirin.
NOT - NFC işlevini etkinleştirme işlemi, akıllı
telefonun modeline ve Android işletim sistemi
versiyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha
fazla ayrıntı için lütfen akıllı telefonunuzun
kullanım kılavuzunu kontrol edin.
NOT - Ev aleti ile Uygulama arasındaki mevcut
bağlantı hakkında daha iyi fikir sahibi olmak için
akıllı telefonunuzun bildirim seslerini ve
titreşimini açmanızı öneririz.

Yalnızca içerik

Hoover Wizard uygulamasını açın ve "Kaydol"
(Register) ögesine dokunarak kullanıcı profilinizi
oluşturun. Gizlilik ilkesini okuyun ve gerekli
alanları doldurun.

Ana sayfada Çamaşır Makinesi ikonuna dokunun ve
ardından "Yes" (Evet) ögesine basın.

"Yes, I can see the logo" (Evet, logoyu
görebiliyorum) seçeneğine dokunun.

NOT - "Demo" düğmesine dokunarak Hoover
Wizard uygulaması dizisindeki (One Touch ve WiFi) tüm işlevler arasında gezinebilirsiniz.

Yalnızca içerik
Yalnızca içerik

Uygulama, Çamaşır Makinesi gösterge paneli
üzerinde One Touch logosu bulduğunu
doğrulamanızı isteyecektir.

Makinenizin satın alınma tarihini (GG/AA/YYYY)
girip sonrasında "Proceed" (İlerle) ögesine
dokunun.




Seri numarasını okuyabilmesi için akıllı
telefonunuzu Çamaşır Makinesi gösterge paneli
üzerinde bulunan One Touch logosunun yakınına
tutun.

Lütfen veri aktarımının sonuna kadar, akıllı
telefonunuzu One Touch logosundan çekmeden
bekleyin (yalnızca birkaç saniye).
Adım 8'e geçin

NOT - NFC anteninin yerini bilmiyorsanız,
Uygulama veri aktarımını onaylayana kadar akıllı
telefonu yavaş bir şekilde dairesel hareketlerle
One Touch logosunun üzerinde gezdirin.
Bu konuda sıkıntı yaşarsanız, prosedürü tekrar
edebilir veya Çamaşır Makinesinin seri numarasını
elle girerek işleminize devam edebilirsiniz. "Any
problem?" (Bir sorun mu var?) ögesine dokunun.

Ürünü NFC donanımı bulunmayan bir cihazla
kaydediyorsanız, karşınıza prosedürü orada
durdurup NFC teknolojisine sahip Android tabanlı
bir akıllı telefonla kaldığınız yerden devam
etmenizi öneren bir ekran çıkacaktır.

Çamaşır Makinesi kapağının arka kısmında yer
alan etiket üzerinde bulabileceğiniz 16 haneli seri
numarasını manuel olarak girin.

Böyle bir imkanınız yoksa "No" (Hayır) ögesine
dokunun.

Adım 8'e geçin

Karşınıza Çamaşır Makinesinin seri numarasını ve
model adını gösteren bir ekran çıkacaktır.
"Confirm" (Onayla) ögesine dokunun.

"Proceed" (İlerle) ögesine dokunun.

NFC özellikli Android akıllı telefon,  Adım
6'yı takip edin
NFC teknolojisi bulunmayan diğer cihazlar,
 Adım 6'yı (No NFC) takip edin

En son ekran, yeni kaydettiğiniz ürününüzle ilgili
herhangi bir özel promosyon (garanti uzatma gibi)
bulunup bulunmadığını kontrol etmenize olanak
sağlar.
"Check now" (Şimdi kontrol et) veya "Not now"
(Şimdi değil) ögelerinden birine dokunun,
sonrasında ise Uygulamanın size verdiği
talimatları takip edin.
Bu noktada kayıt işlemini tamamlamış
bulunmaktasınız.
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Hızlı Kılavuzun bu bölümü, yalnızca üç kolay ses
girdisiyle size önerilerde bulunan Voice Coach
akıllı işlevinin nasıl kullanılacağını anlatır.
Çamaşırlar veya Kumaşlar
Renkler
Kir seviyesi
ihtiyaçlarınız için en uygun yıkama çevrimi.
NOT - Voice Coach işlevi, yalnızca NFC
teknolojisine sahip Android tabanlı bir akıllı
telefon aracılığıyla Hoover Wizard üzerinden
kullanılabilir.
Akıllı telefonunuzun "Ayarlar" menüsünde bulunan
uygun bölümden NFC işlevini etkinleştirmeyi ve
çalışan bir internet bağlantısına sahip olmanız
gerektiğini unutmayın.
NFC işlevini etkinleştirme işlemi, akıllı telefonun
modeline ve Android işletim sistemi versiyonuna
göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için
lütfen akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzunu
kontrol edin.

Bu Hızlı Kılavuzun ilk sayfasında belirtildiği gibi
One Touch özellikli Çamaşır Makinenizi Uygulama
üzerinden kaydedin.

Karşınıza gelen ve Voice Coach işlevini nasıl
kullanacağınıza dair genel talimatları veren ekranı
okuduktan sonra "Ok" (Tamam) ögesine dokunun.

Hoover Wizard Uygulamasından Çamaşır Makinesi
menüsüne girin ve ardından ekranın sağ üst
köşesinde bulunan mikrofon simgesine dokunun.

Yıkamak istediğiniz çamaşırlarınızı hazırlayın.

Mikrofon simgesine dokunun.
NOT - Voice Coach sistemi, yalnızca, akıllı
telefonunuzda ayarlı olan dile ait kelimeleri
algılayabilir.

NOT - En iyi yıkama sonuçlarını elde edebilmek
için çamaşırlarınızı kumaşına, rengine ve kir
seviyesine göre ayırmanızı öneririz.
Ayrıca, bu çamaşırların Çamaşır Makinesinde
yıkanabilir özellikte olduğuna da emin olun.
Herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen çamaşırlar
üzerinde bulunan ürün etiketlerine göz atın.

Ekranda "Speak now" (Şimdi konuşun) mesajı
belirdiğinde, duraksamadan veya fazla
detaylandırmadan, sırası ile yıkamak istediğiniz
tüm çamaşırları veya kumaşları telaffuz edin.

Ekranda yalnızca sistem tarafından açıkça
anlaşılan kelimeler görünecektir. Bu kelimeler
arasında, yalnızca altı çizili olanlar tavsiye edilen
yıkama çevriminin tanımlanmasına katkı sağlar.

Konuşma bittikten sonra, sistem otomatik olarak
bir sonraki konuşma safhasına geçecektir.



NOT - Tıpkı konuşma esnasındaki
duraksamalarda olduğu gibi, arka plandaki
gürültüler ve konuşma sesleri, kısa da olsa,
kelimelerin sistem tarafından anlaşılmasını
zorlaştırabilir.



Mesela:
Şunları söylediniz: "Kot Pantolon, Pamuklu,
Ev"
Bunlara karşılık olarak şöyle gösterilir: "Kot
Pantolon, Pamuklu, Ev"

Yalnızca "Kot Pantolon" ve "Pamuklu" sözcükleri
yıkama çevriminin tanımlanmasına katkıda
bulunacaktır; "Ev" sözcüğü ise sistem tarafından
tanınsa da yok sayılacaktır.
Kabul etmek için "Confirm" (Onayla) ögesine veya
herhangi bir hata söz konusu olması durumunda
çamaşırların/kumaşların adlarını tekrar telaffuz
etmek için "Repeat" (Tekrarla) ögesine dokunun.

Voice Coach:


VOICE COACH HERHANGİ BİR GİRDİYİ
ALGILAMIYOR  Lütfen telaffuz ettiğiniz
kelimeleri daha anlaşılır bir ifadeyle veya eş
anlamlılarını kullanarak tekrar edin.

GİRDİSİNİ YAPTIĞINIZ
ÇAMAŞIRLAR/KUMAŞLAR UYUMLU DEĞİL 
Çok fazla farklı türde kumaşı bir arada
yıkamaya çalışıyorsunuz. Lütfen aralarından
en hassas olanları ayıp prosedürü tekrarlayın.
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GİRDİSİNİ YAPTIĞINIZ
ÇAMAŞIRLAR/KUMAŞLAR BİRBİRİNDEN ÇOK
FARKLI  Önerilen çevrim, çamaşırlarınız
koruyacaktır; ancak, kesin olarak en iyi
yıkama performanslarını elde etmek için, en
narin çamaşırları ve kumaşları ayırarak bütün
prosedürü baştan aşağı tekrarlamanızı
öneririz.
Adım 3 ve 5 için izlenen prosedürü "Colours"
(Renkler) girdisi için de tekrarlayın.

Adım 3 ve 5 için izlenen prosedürü "Stain Level"
(Kir Seviyesi) girdisi için de tekrarlayın.
NOT - Tüm çamaşır yükü için geçerli olacak tek
bir Kir Seviyesi telaffuz edin.
Aksi takdirde, sistem, kir seviyesini en yüksek
seviye olarak değerlendirecektir.

Tüm girdiler doğruysa Voice Coach size
çamaşırlarınız için en uygun yıkama programını
önerecektir.
Makineye çamaşırlarınızı yerleştirin ve makinenin
kapağını kapatın. Ardından çekmecenin uygun
haznesine deterjanınızı koyun ve makinenizin
döner düğmesini One Touch konumuna çevirin.

Uygulamada,
 Çevrimi hemen başlatmak için Start (Başlat)
 Gecikmeli başlatma ayarlamak veya bitirmek
içinse Delay Start (Gecikmeli Başlat) ögesine
dokunun.
Veri aktarımı yapmak ve çamaşır makinesini
ayarlamak için, akıllı telefonunuzu ürünün
gösterge paneli üzerinde bulunan One Touch
logosunun yakınına tutun.
Yıkama çevriminin sonunda lütfen döner düğmeyi
KAPALI konuma getirin.
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/quickguide

