
ALEX LASER PRO 
Kullanım Kılavuzu





Yeni robot süpürgenizi aldınız, 
evinizdeki yerine koydunuz.
Gerçekten de çok yakıştı. İsterseniz 
test etmeden önce, sizin için özenle 
hazırladığımız kullanım kılavuzuna 
bir göz atın. İşinizi çok daha pratik 
ve güvenli bir şekilde yapmak için 
birçok bilgi olduğunu göreceksiniz. 
Eğer siz de hazırsanız, Alex Laser’le 
tanışmaya başlayın.

Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince 

açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli 

olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, 

bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde 

tutmanızı öneririz.

K U L L A N I M  K I L A V U Z U 0 1

A L E X  L A S E R  P R O



+ Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun,

10 dakika içinde robot süpürgenizle tanışmış olacaksınız.

Ardından robot süpürgenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

+ Robot süpürgenizin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini 

gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize 

uygun olup olmadığını kontrol edin. 

+ Robot süpürgenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark 

ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan 

hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi 

rica ederiz. 

+ Robot süpürgeniz şimdi kullanıma hazırdır.
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İLK 
KULLANIMDAN
ÖNCE





R O B OT  S Ü P Ü R G E N İ Z 
H A N G İ  PA R Ç A L A R D A N 
O L U Ş U YO R ?
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Wifi
düğmesi

Lazer 
başlığı

Toz haznesi 
çıkarma 

düğmesi

Açma
bekletme 
düğmesi

Şarj
 istasyonuna 

dönüş düğmesi

360°sensör

Batarya

360°  dönüş
tekerleği

Kapak

Döner fırça

Yan fırça

Yükseklik
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Şarj elektrodu

Tahrik 
tekerleği
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Şarj istasyonu Toz haznesiElektrik Adaptör

Sünger filtre Yan  fırçası (2 adet) Robot süpürge
temizlik fırçası
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Cihazı kullanmaya başlamadan önce, lütfen 

aşağıda yer alan güvenlik uyarılarını okuyunuz 

ve tüm rutin güvenlik önlemlerine uygun 

hareket ediniz. 

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve 

muhafaza ediniz.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan kullanım 

talimatlarına uygun hareket edilmemesi, 

cihazın hasar görmesine yol açabilecektir. 

Dikkat

1. Cihaz sadece yetkili teknik personel 

tarafından sökülmelidir. Kullanıcıların cihazı 

kendi imkanlarıyla sökmeye çalışması tavsiye 

edilmemektedir.  

2. Cihazda sadece üretici firma tarafından 

temin edilmiş elektrik adaptörünü kullanınız. 

Başka elektrik adaptörlerinin kullanılması, 

cihazın hasar görmesine yol açabilecektir.

3. Elektrik kablosu ile prize ve elektrik 

adaptörüne ıslak elle dokunmayınız.

4. Perde ve benzer eşyanın cihaz 

tekerleklerine dolaşmasına izin vermeyiniz. 

5. Cihazı, yanan sigara, çakmak ve diğer açık 

alev kaynaklarından uzak tutunuz. 

6. Şarj işlemi sonrasında cihazı temizleyiniz.

7. Cihazın elektrik kablosunu fazla 

bükmemeye, cihazın üzerinde ağır ve keskin 

nesneler koymamaya özen gösteriniz.

8. Cihaz, yalnızca evde kullanıma yönelik 

olarak tasarlanmıştır. Cihazı açık alanlarda 

kullanmayınız.

9. Cihazın üzerine oturmayınız.

10. Cihazı, banyo gibi fazla nemli ortamlarda 

kullanmayınız. 

11. Cihazı çalıştırmadan önce, bardaklar 

ve lambalar gibi kırılabilecek eşyayı, ayrıca 

yan fırçaya dolaşabilecek ve emiş kanalını 

tıkayabilecek nesneleri (kablolar, kâğıt 

parçaları, perde vb.) ortamdan uzaklaştırınız.

12. Cihazı, masa ve sandalye üstü gibi kolayca 

düşebilecek yerlere koymayınız.

13. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, 

elektrik adaptörünün prize takılı olup 

R O B OT  S Ü P Ü R G E N İ Z İ 
G Ü V E N L E  K U L L A N M A K , 
S İ Z İ N  E L İ N İ Z D E .
Ö N E M L İ  U YA R I L A R !



olmadığını dikkatle kontrol ediniz. Adaptörün 

prize takılmaması durumunda cihaz bataryası 

zarar görebilecektir.

14. Cihaza takılıp düşmelerini önlemek için, 

cihazın çalışacağı ortamda bulunan kişileri 

önceden uyarınız. 

15. Cihazın toz haznesi dolduğunda, cihazı 

kullanmaya devam etmeden önce hazneyi 

boşaltınız. 

16. Cihazın çalışacağı yerde ortam sıcaklığının 

0°C ile 40°C arasında olmasını sağlayınız. 

17. Cihazı, çok yüksek sıcaklıktaki ortamlarda 

kullanmayınız.

18. Kullanım ömrünü tamamladığında, cihazı 

bertaraf etmeden önce bataryayı sökünüz. 

19. Bataryayı sökmeden önce, cihazın elektrik 

kaynağına bağlı bulunmadığından emin 

olunuz.

20. Atık bataryaların uygun şekilde geri 

dönüşüme tabi tutulmasını sağlayınız.

Uyarılar

1. Yalnızca üretici firma tarafından temin 

edilmiş orijinal şarj edilebilir batarya ve 

şarj istasyonunu kullanınız. Cihazda şarj 

edilemeyen batarya kullanmayınız. Batarya 

teknik özellikleri için bkz. “Ürün Teknik 

Özellikleri”.

2. Cihazı, açık alev ve kırılgan nesneleri 

bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.

3. Cihazı aşırı sıcak (40°C üstü) ve aşırı soğuk 

(0°C altı) ortamlarda kullanmayınız.

4. Saçlarınız, kıyafetleriniz, parmaklarınız ve 

vücudunuzun diğer kısımlarını ürünün açık ve 

hareketli parçalarına yaklaştırmayınız. 

5. Cihazı ıslak zeminde kullanmayınız.

6. Cihazı, taş ve kâğıt parçaları gibi tıkanmaya 

yol açabilecek nesnelerin temizliğinde 

kullanmayınız.

7. Cihazı, benzin ve yazıcılar ile fotokopi 

makinelerinde kullanılan toner gibi tutuşabilir 

maddeleri temizlemek için kullanmayınız.

8. Cihazı, yanan sigara, yanan kibrit, 

sıcak kül gibi maddeleri ve yangına yol 

açabilecek başka nesneleri temizlemek için 

kullanmayınız.

9. Cihazın emiş ağzını herhangi bir nesne 

ile kapatmayınız. Emiş ağzının tıkanması 

durumunda cihazı çalıştırmayınız. Hava 

akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi 

için, emiş ağzında birikebilecek toz, elyaf, saç 

kılı ve benzer kirlilikleri uzaklaştırınız.

10. Zarar görmemesi için, cihazın elektrik 

kablosuna müdahale ederken nazik 

davranınız. Cihazı veya şarj istasyonunu 

hareket ettirmek için kabloyu tutarak 

çekmeyiniz. Elektrik kablosunun kapıya 

sıkışmasına veya keskin köşelere 

sürtünmesine, ayrıca cihazın elektrik 

kablosunun üzerinden geçmesine 

izin vermeyiniz. Elektrik kablosunu ısı 

kaynaklarından uzak tutunuz.

11. Hasar görmesi durumunda şarj 

istasyonunu kullanmayınız.
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12. Ağır hasar görmüş olsa bile cihazı yakarak 

bertaraf etmeyiniz. Aleve maruz kalması 

durumunda batarya patlayabilecektir.

KURULUM 

1. Robot süpürgeyi çalıştırmadan önce, 

zeminde bulunan kabloları ve robot süpürge 

tarafından emilebilecek eşyayı, ayrıca çarpma 

halinde kolayca devrilebilecek, kırılabilecek, 

değeri ve tehlike yaratabilecek nesneleri 

kaldırınız. Yaralanmalar ve olası maddi 

zarardan kaçınmak üzere, robot süpürgeye 

takılmamak ve çarpmamak için dikkatli olunuz.

2. Cihazı, ıslak zeminde kullanmaktan 

kaçınınız. Aksi halde cihazın fanı hasar 

görebilecek ve bu da cihaz performansını 

olumsuz etkileyecektir.

Robot Süpürgenizi Homend 
Smart Aplikasyonu İle Bağlanın 

Şarj istasyonunu, etrafında engel bulunmayan, 

Wi-Fi erişiminin yeterli olduğu düz bir alana 

yerleştiriniz ve daha sonra elektrik fişini prize 

takınız. Robot süpürgeyi şarj istasyonuna 

yerleştirerek açınız. 

Adım 1: Mobil aygıtınıza “HOMEND SMART 

UYGULAMASINI” indiriniz. Aplikasyonu 

App Store veya Google Play üzerinden 

indirebilirsiniz. 

Adım 2: Aplikasyona kaydolunuz ve e-posta 

yoluyla size bildirilmiş olan doğrulama kodunu 

giriniz.

Adım 3: Uygulama hesabımız için parola 

oluşturunuz. 

Adım 4: Robot süpürgenizi mobil aygıtınıza 

bağlamak için öncelikle robot süpürgeniz 

şarj istasyonundayken, Wi-Fi  tuşuna 3 saniye 

basılı tutarak Wi-Fi bağlantısını etkin hale 

getiriniz.

Adım 5: Cihazınızı, cihaz ekle butonundan 

ekleyiniz. 

Robot Süpürgeniz Wi-Fi Ağınıza Bağlayınız 

Adım 6: Cihazını küçük ev aletleri 

sekmesinden seçiniz. Mobil aygıtınızın 

bluetooth ve konum işlevlerini aktif hale 

getiriniz. Robot süpürge, kurulum işlemini 

gerçekleştirmek ve mobil aygıtınıza 

bağlanmak için, mümkün olduğunda 

bluetooth bağlantısını kullanacaktır.

Adım 7: Ağ yapılandırmasından önce 

Wi-Fi’nin 2,4 GHz Wi-Fi olduğundan emin 

olun. HOMEND SMART, mobil aygıtınızın 

bağlanmış olduğu Wi-Fi ağının adını ekranda 

gösterecektir. Kullanmak istediğiniz mobil 

ağın, ekranda gösterilen ağ olduğunu 

onaylayınız ve bağlantıyı sağlamak için Wi-Fi 

ağ şifresini giriniz. 



0 3K U L L A N I M  K I L A V U Z U 0 9

Adım 1 Adım 2 Adım 3

Adım 5 Adım 6 A d ı m  7
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A d ı m  8 A d ı m  8 A d ı m  8

A d ı m  8

 Adım 8: Mod 

kısmından ap modunu 

seçerek ileri seçeneğine 

basınız. Görünen 

sayfada bağlana gidin 

seçeneğine tıklayarak, 

Wi-Fi listesindeki 

SmartLife-XXXX ön 

ekine sahip şifresiz etkin 

noktaya bağlanmak için 

bulup basınız. Bağlantı 

işlemi başarılı bir 

şekilde tamamlandıktan 

sonra Homend Smart 

Aplikasyonuna dönüp 

ürün bağlantı sayfası 

görüntülenebilir. 

Sonrasında cihazı 

ekleyebilir ve cihaz 

ile aplikasyonu 

eşleştirebilirsiniz. 

Adım 9: Bağlantınız 

başarıyla 

oluşturulmuştur.

Bağlantı oluşturmayı 

başaramadıysanız: 

Wi-Fi kurulum şartlarını 

yerine getirdiğinizden 

emin olunuz
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Aplikasyon Simge ve Komutları

Simge ve İşlevleri

Bütün ev temizleme: Robot süpürge, sensörleri aracılığıyla alan taraması yaparak evinizin bir 

haritasını oluşturacak ve otomatik olarak en uygun temizlik rotasını planlayacaktır. 

Belirlenmiş alan temizleme: Aplikasyondaki harita üzerinde, temizlenmesini istediğiniz bir alan 

belirleyebilirsiniz. Robot süpürge, otomatik olarak bu alana giderek temizlik yapacaktır.

Seçili alan temizleme: Robot süpürge tarafından tüm evinizin haritası oluşturulduktan 

sonra, aplikasyon üzerinde ek olarak temizlenmesini istediğiniz bir veya daha fazla alan 

belirleyebilirsiniz. 

Temizlenmesini istemediğiniz alanları belirlemek için bu işlevi kullanabilirsiniz. 

Şarj istasyonuna dönüş: Bu simge sürekli yanar duruma geldiğinde, robot süpürge otomatik 

olarak şarj istasyonuna giderek şarj olacaktır. Simge yanıp sönmeye başladığında ise şarj 

istasyonuna doğru yaptığı hareketi durduracaktır.

Programlanmış temizlik: Aplikasyonu kullanarak, 7 gün/24 saat içerisinde istediğiniz saatlerde 

temizlik yapılmasını sağlayabilirsiniz. 

Nokta temizleme: Aplikasyondaki harita üzerinde, temizlenmesini istediğiniz bir nokta 

belirleyebilirsiniz. Robot süpürge, otomatik olarak bu noktaya giderek, noktayı çevreleyen 

1,6mx1,6 m genişliğindeki alanda temizlik yapacaktır. Temizlenecek noktayı belirlemek için harita 

üzerine basıp parmağınızı sürükleyebilirsiniz. 
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Düğme Görevi

Açma/kapama 
düğmesi

Cihazı açmak için bu 
düğmeyi basılı tutunuz.

Cihazı kapatmak için bu 
düğmeyi basılı tutunuz.

Temizlik rotasını planlamak 
için bu düğmeye basınız.

Cihazı bekleme konumuna 
almak için bu düğmeye 
basınız.

Düğmeyi 300 milisaniye 
boyunca basılı tutunuz. 

Düğmeyi 300 milisaniye 
boyunca basılı tutunuz.

Düğmeyi 3 saniye 
boyunca basılı tutarak 
cihazı kapatınız.

Düğmeyi 3 saniye boyunca 
basılı tutarak cihazı açınız.

İşlevi İşleyişi

Düğme Görevi

Şarj istasyonuna 
dönme düğmesi

Wi-Fi düğmesi

Cihazın şarj istasyonuna 
dönmesini sağlamak için 
bu düğmeye basınız.

Şarj istasyonuna doğru 
hareket eden cihazın 
hareketini durdurmak 
için bu düğmeye tekrar 
basınız.

Düğmeyi 300 milisaniye 
boyunca basılı tutunuz.

Hızlı Wi-Fi bağlantısı (EZ 
modu)

Bağlantı noktası 
eşleştirme (AP 
modu)

Düğmeyi 6 saniye bo-
yunca basılı tutunuz.

Düğmeyi 3 saniye boyun-
ca basılı tutunuz.

Düğmeyi 300 milisaniye 
boyunca basılı tutunuz.

İşlevi İşleyişi
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TOZ HAZNESİ

Hepa filtre

Ön filtre

Toz haznesi 
metal plakası

HEPA filtre 
kapağı

Toz haznesi 
iletken parçası

Toz haznesi 
yan kapağı

Sinyal gösterge ışığı

Elektrik kablosu girişi
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Hazırlık İşlemleri

Koruma filmini sökünüz

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, ana 

ünite üzerindeki koruma filmini sökünüz.

Ana Ünitenin Şarj Edilmesi

1. Şarj istasyonunu, duvar dibinde düz bir 

zemine yerleştiriniz. Şarj istasyonun her 

iki yanındaki 0,5 m’lik alanda ve önündeki 

1,5 m’lik alanda herhangi bir nesne 

bulundurmayınız. 

2. Şarj istasyonunu prize takınız.

3. Sol ve sağ yan fırçaları takınız. 
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4. Şarj olması için, ana üniteyi şarj istasyonuna yerleştiriniz. 

Şarj işlemi sırasında gösterge ışığı yanıp sönecek, şarj işlemi 

tamamlandığında ise sürekli yanmaya başlaaycaktır. Ana 

ünitenin tamamen şarj olması yaklaşık 6,5 saat sürmektedir. 

Ana ünite, temizlik işlemi sırasında şarj durumunu otomatik 

olarak kontrol edecek ve şarj seviyesinin yetersiz olması 

durumunda “şarj istasyonuna dönüş” moduna geçecek, şarj 

olmak üzere otomatik olarak şarj istasyonuna dönecektir. 

Cihazın şarj olması için, aplikasyonda “şarj istasyonuna 

dönüş” komutuna basarak manuel olarak da  “şarj istasyonuna 

dönüş” modunu devreye sokabilirsiniz. 

Not:

Şarj istasyonunu, doğrudan güneş ışığının veya yakında 

aynaların bulunduğu yüksek yansıtıcı özellikte bir yere 

kurmayınız. 
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Ana ünitenin, şarj işlemine ihtiyaç duymadan uzun süre 

çalışabilmesi için, ilk kullanım öncesinde üniteyi tam olarak 

şarj ediniz. Bu işlem yaklaşık 6,5 saatte tamamlanacaktır.

Şarj işleminin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve nemli 

paspasın zemine zarar vermemesi için, ana ünite şarj edilmeye 

başlamadan önce su haznesini sökünüz. 

çalışabilmesi için, ilk kullanım öncesinde üniteyi tam olarak 

şarj ediniz. 

CİHAZIN KULLANIMI

Cihazı açma ve kapatma

Cihazın üzerindeki  On/Off  düğmesini basılı tutunuz. Güç 

gösterge ışığı yanacak ve robot süpürge hazırda bekleme 

konumuna geçecektir. Robot süpürge hareket halinde 

değilken   düğmesini basılı tutarak cihazı kapatabilir ve 

mevcut temizlik işlemini durdurabilirsiniz. 

İpucu: Şarj işlemi devam ederken robot süpürgeyi 

kapatamazsınız. 

Temizlik işlemine başlama

 On/Offf  düğmesine basarak temizlik işlemini 

başlatabilirsiniz. Robot süpürge, alan taraması yaptıktan 

sonra oluşturduğu haritaya göre temizlik rotasını planlayacak 

ve farklı alanları tek tek temizleyecektir. Her alanda, ilk olarak 

duvar boyunca ilerleyerek temizlik yapacak, ardından zikzak 

hareketleriyle alanın geri kalanını düzenli ve verimli bir 

biçimde temizleyecektir. 



İpucu:

1.  Şarj seviyesi çok düşükse, 

robot süpürge temizlik işlemine 

başlamayacaktır. Bu nedenle, 

temizlik işlemin başlatmadan önce 

cihazın şarj olmasını sağlayınız.

2. Temizlik işlemi öncesinde, 

zeminde bulunan her tür kabloyu 

kaldırınız (şarj istasyonu elektrik 

kablosu da dahil olmak üzere). 

Aksi halde, temizlik sırasında robot 

süpürge bu kablolara takılarak 

başka cihazların fişini çekebilecek 

ya da kablolar ve cihazlara zarar 

verebilecektir. 

3. Temizlenecek alanın 2 

metrekareden küçük olması 

durumunda, robot süpürge alanda 

iki kez temizlik yapacaktır.

4. Temizlik işlemi sırasında şarj 

seviyesinin gerekli seviyeden 

aşağıya inmesi durumunda, 

ana ünite otomatik olarak şarj 

istasyonuna dönerek şarj olacaktır. 

Yeterli şarj seviyesine ulaşıldığında 

ise temizlik işleminin yarıda kaldığı 

noktaya yine otomatik olarak 

dönecek ve temizliğe devam 

edecektir (temizliğin kaldığı yerden 

devam etmesi işlevini etkin hale 

getirmiş olmanız şartıyla).
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 Alan 1: Temizlendi       Alan 2: Temizlendi on

Alan 4: Temizlenecek   Alan 2: Temizleniyor



Uyku moduna geçme

Cihaza 10 dakika boyunca herhangi 

bir müdahalede bulunulmaması 

durumunda, robot süpürge 

otomatik olarak uyku moduna 

geçecek ve güç gösterge ışığı birkaç 

saniyede bir yanıp sönecektir. 

Uyku modundayken herhangi bir 

düğmeye basarak robot süpürgeyi 

uyandırabilirsiniz. 

İpucu:

+ Robot süpürge, şarj istasyonunda 

şarj olurken uyku moduna 

geçmeyecektir. 

+ Uyku modunda geçen süre 

12 saate ulaştığında, robot 

süpürge otomatik olarak kendini 

kapatacaktır. 

CİHAZIN KULLANIMI

Robot süpürgeyi şarj etme

Otomatik mod: Robot süpürge, 

temizlik işlemini tamamladığında, 

şarj olmak üzere otomatik olarak şarj 

istasyonuna dönecektir.

Manuel mod: Robot süpürgenin 

çalışmasına ara verildiğinde,   

düğmesine basarak “şarj 

istasyonuna dönüş” modunu 

devreye sokabilirsiniz.

Şarj işlemi sırasında, güç gösterge 

ışığı düzenli olarak yanıp sönecektir.

İpucu:

Robot süpürge, şarj istasyonunu 

bulaması durumunda otomatik 

olarak başlangıç noktasına 

geri dönecektir. Bu durumda, 

robot süpürgeyi manuel olarak 

şarj istasyonuna yerleştirmeniz 

gerekecektir.

Hata durumu

Robot süpürgenin çalışması 

sırasında bir hatayla karşılaşılması 

durumunda, güç gösterge ışığı 

kırmızı renkte hızla yanıp sönmeye 

başlayacak ve bir sesli mesaj 

verilecektir. Sorunun çözümü için 

bkz. “Olası sorunlar ve çözümleri”.

İpucu:

+ Hata durumunda, 10 dakika 

boyunca cihaza herhangi bir 

müdahalede bulunulmaması 

halinde, robot süpürge otomatik 

olarak uyku moduna geçecektir.

+ Hata durumunda, robot 

süpürgenin şarj olmak için 

şarj istasyonuna dönmesi 

gerekirse, mevcut temizlik görevi 

durdurulacaktır.
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Wi-Fi ayarlarını sıfırlama 

 

Yöneltici (router) ayarlarının 

değişmesi ve şifrenin unutulması 

gibi nedenlerle, mobil aygıtınızın 

robot süpürgeye bağlanamaması 

durumunda, Wi-Fi bağlantı 

talimatlarını uygulayarak robot 

süpürgeyi tekrar mobil aygıtınıza 

bağlamanız gerekecektir.

İpucu:

Robot süpürgenin, 2 dakikadan 

daha uzun süre bağlantı bekleme 

konumunda kalması durumunda, 

Wi-Fi işlevi otomatik olarak devre 

dışı bırakılacaktır. Robot süpürgeyi 

mobil aygıtınıza tekrar bağlamak 

için, Wi-Fi ayarlarını sıfırlayınız.

NOKTA TEMİZLEME

Mobil aplikasyonu kullanarak, 

harita üzerinde temizlenecek tek 

bir nokta belirleyebilirsiniz. Bu 

durumda, robot süpürge otomatik 

olarak gerekli rotayı planlayacak ve 

belirlediğiniz noktaya gidecektir.

Robot süpürge bekleme veya ara 

verme modundayken aplikasyonda 

bir hedef nokta belirlemeniz 

durumunda, ilgili noktayı çevreleyen 

1,6mx1,6 m genişliğindeki alanda 

temizlik yapılacaktır.

Temizlik işlemi tamamlandığında, 

robot süpürge otomatik olarak 

başlangıç noktasında geri dönecek 

ve çalışmayı durduracaktır.

İpucu:

Robot süpürge ara verme 

modundayken nokta temizleme 

işlevini devreye sokmanız 

durumunda, yürütülmekte olan 

temizlik işlemi durdurulacaktır.

A L E X  L A S E R  P R O2 0

1,6 m

1,6 m



Alan sınırlama veya sanal duvar oluşturma

Mobil aplikasyonu kullanarak, robot süpürge için bir sınırlı alan ya da sanal 

duvar oluşturabilirsiniz. İlgili ayarı tamamladığınızda, temizlik işlemi için robot 

süpürge bu alana girmeyecek veya sanal duvarı aşmayacaktır.  

İpucu:

+ Bu işlevi kullanmadan önce, mobil aplikasyonda robot süpürge için harita 

kaydetme modunu devreye sokmanız gerekmektedir .

+ Bu işlev, yalnızca temizlik alanlarını bölümlere ayırmak için kullanılmalı 

ve robot süpürgenin tehlikeli alanlara girmesini engellemek amacıyla 

kullanılmamalıdır. 

+ Robot süpürgenin yerinin değiştirilmesi veya ortada ciddi fiziksel 

değişikliklerin yapılması durumunda, harita geçersiz hale gelecek ve sanal 

duvar veya sınırlı alan ayarları kaybolabilecektir.  
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Gerçek zamanlı harita 

güncelleme

Manuel Kontrol 

Ses ayarı

Uygulama özelleştirilmiş modu: 

genel temizlik politikasına veya 

oda bazlı temizlik politikasına 

göre zeminin temizlenip 

temizlenmeyeceğini belirleme

Oda bazlı temizlik politikası

(1) Temizleme sırası

(2) Fan hızı

Yazılım güncellemesi

Robot süpürge konumlandırma 

Bölge ayırma, bölge 

entegrasyonu, bölge geri 

yükleme, harita yükleme 

etkileşimi istemini ekleme ve 

senkronizasyon başarılı veya 

başarısız istemini ekleme

Sessiz, Standart veya Güçlü 

modunu seçmek için mobil 

uygulamayı kullanabilirsiniz. 

Standart mod varsayılan olarak 

seçilidir.

Sessiz mod 

Harita yönetimi: ayarlarının 

görüntülenmesi

sanal duvar ve kısıtlı bölge

Çok dilli ses paketi indir



CİHAZIN KULLANIMI

Seçili alan temizleme

Mobil aplikasyonu kullanarak, temizlenmek üzere bir veya daha fazla alan belirleyebilirsiniz. 

Robot süpürge, aplikasyon haritasında seçtiğiniz alanlara göre bir veya daha fazla odanın 

temizliğini yapabilecektir.

İpucu:

+ Bu işlevi kullanmadan önce, mobil aplikasyonda robot süpürge için harita kaydetme 

modunu devreye sokmanız ve robot süpürgenin halihazırda bir temizlik haritası oluşturmuş 

olması gerekmektedir. 

+ Temizlik işlemi başladığında, robot süpürge, seçilmiş alanın dışında bir noktaya hareket 

edebilecektir. Seçilen alanın etrafında herhangi bir engelin bulunmadığından emin olunuz.

Programlanmış temizlik

Mobil aplikasyonu kullanarak, temizlik işleminin yapılacak saati belirleyebilirsiniz. Belirlenen 

saat geldiğinde, robot süpürge otomatik olarak temizlik işlemine başlayacak ve temizliği 

tamamladığında da şarj istasyonuna geri dönecektir. 

Planlanmış alan temizliği

Mobil aplikasyonu kullanarak, temizlik işlemi için bir alan planlayabilirsiniz. Robot süpürge, 

mobil aplikasyonda planladığınız alana göre temizlik işlemini başlatacaktır.

İpucu:

Temizlik işlemi başladığında, robot süpürge, planlanmış alanın dışında bir noktaya hareket 

edebilecektir. Seçilen alanın etrafında herhangi bir engelin bulunmadığından emin olunuz.

Temizlik Modu

Mobil aplikasyonu kullanarak, Enerji tasarrufu, Standart ve Güçlü temizlik modlarından birini 

seçebilirsiniz. Cihaz, herhangi bir ayar yapmadığınızda Standart modda çalışacaktır. 

A L E X  L A S E R  P R O2 2



Sessiz mod

Ayarlanana sessiz kalma süresi içinde, robot süpürge otomatik olarak temizlik işlemi 

başlatmayacak ve sesli mesaj vermeyecektir. Güç gösterge ışığı yanacaktır. Mobil 

aplikasyonu kullanarak, sessiz modu devre dışı bırakabilir veya sessiz mod saatlerini 

değiştirebilirsiniz.

Bakım İşlemleri – Toz Haznesi  

Düzenli bakım

En iyi temizlik sonuçlarını elde edebilmek için, aşağıdaki tabloya uygun şekilde ana 

üniteyi düzenli olarak temizleyip bakımdan geçiriniz. Temizlik ve bakım sıklığını, kullanım 

alışkanlıklarınıza bağlı olarak belirleyiniz.
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Devam Ettirilebilir Temizlik

Devam ettirilebilir temizleme işlevini etkinleştirdikten sonra, diğer ayarlar yapılmadan 

temizleme görevi tamamlanmadığında ve pil gücü yetersiz olduğunda otomatik olarak 

tetiklenir. Uygulamada DND modunu etkinleştirdikten sonra, robot süpürge devam 

ettirilebilir temizlik yapmaz.Robot süpürge, devam ettirilebilir temizleme işlevini 

gerçekleştirdiğinde, uygulamayı kullanırsanız veya diğer talimatlar için düğmelere 

dokunursanız, devam ettirilebilir temizlik başarısız olur. Elektrikli süpürge, kapalı bir 

kapı veya yüksek bir kapı eşiği nedeniyle temizlik alanına erişemezse, devam ettirilebilir 

temizleme işlevi etkilenecektir.
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Önerilen temizlik ve bakım sıklıkları:

Parça

Filtre

Temizlik Sıklığı Değiştirme Sıklığı

Haftada bir kez

Haftada bir kez

Ayda bir kez

Döner fırça

Yan fırça

Döner fırça 

kapağı

Sensör

Şarj elektrotu

360° dönüş 

tekerleği

Ayda bir kez

Ayda bir kez

Ayda bir kez

Ayda bir kez

Altı ayda bir kez

Her 6 ila 12 ayda bir kez

Her 6 ila 12 ayda bir kez 

veya gözle görünür hasar 

oluştuğunda

Her 6 ila 12 ayda bir kez veya 

döner fırça kapağındaki 

silikon şeritte gözle görünür 

hasar oluştuğunda

1. Toz haznesini sökmek için, haznenin üzerinde bulunan düğmeyi aşağıya doğru bastırınız.

2. Toz haznesinin yan kapağını açınız.

3. Haznede birikmiş toz ve kiri boşaltınız
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4. HEPA filtre kapağını açınız.

5. HEPA filtre ve ön filtreyi sökünüz. Üzerindeki tozu uzaklaştırmak üzere, HEPA filtreyi 

çırpınız. HEPA filtrenin su ile  yıkanması tavsiye edilmemektedir.

Bakım İşlemleri – Toz Haznesi  

6. Ön filtreyi yıkayınız.

7. Toz haznesini bir bezle silerek temizleyiniz. Hazneyi suda yıkamayınız.

8. Toz haznesi ve filtrelerin kurumasını sağlayınız ve kullanım ömrünün uzun olması için 

daima kuru tutunuz.

Not: Ön filtreyi her 15 ila 30 günde bir yıkamanız tavsiye edilmektedir. HEPA filtrenin azami 

kullanım ömrü 6 aydır.

+  Ön filtre ve HEPA filtreyi tekrar toz haznesine takınız.

Not: 1. Filtreleri takmadan önce, ön filtre ve HEPA filtrenin kuruduğundan emin olunuz.

+  Ön filtre ve HEPA filtreyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

+ Toz haznesinin kapağını kapatınız ve hazneyi tekrar ana üniteye takınız.

Not: Toz haznesini suda yıkamayınız.
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Bakım İşlemleri – Döner Fırça ve Yan 

Fırça

1. Döner fırçayı temizleyiniz.

2. Döner fırça kapağını açınız.

3. Döner fırçayı sökünüz. 

4. Dolaşmış saç kıllarını uzaklaştırmak 

için uygun bir alet kullanınız.

5. Yan fırçaları temizleyiniz. 

Parça Bakımı – Şarj elektrotu, yükseklik 

sensörü, tahrik tekerleği ve 360° dönüş 

tekerleği

1. Şarj elektrotunu temizleyiniz.

2. Tahrik tekerleğini ve 360° dönüş 

tekerleğini temizleyiniz.

3. Yükseklik sensörünü temizleyiniz.
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OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Robot süpürgenin çalışması sırasında bir hatayla karşılaşılması durumunda, güç gösterge ışığı 

kırmızı renkte hızla yanıp sönmeye başlayacak ve bir sesli mesaj verilecektir. Bu durumda, 

aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerden faydalanarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Hata Bildirimi Çözümü

Hata 1: Lazer başlığı kapanmış 
veya sıkışmış; kontrol ediniz.

Hata 2: Çarpma sensörü sıkışmış; 
kontrol ediniz.

Hata 3: Sağ tekerlek havada kalmış; 
robot süpürgeyi başka bir konuma 
götürüp tekrar çalıştırınız.

Hata 4: Yükseklik sensörü kapanmış; 
kontrol edip temizleyiniz.

Hata 5: Yan fırça sıkışmış; yan fırçayı 
temizleyiniz. 

Hata 6: Sağ/sol tekerlek sıkışmış; 
sağ/sol tekerleği temizleyiniz.

Hata 7: Robot süpürge sıkışmış; 
robot süpürgeyi sıkıştığı yerden 
kurtarınız.

Hata 8: Düşük şarj; robot süpürgeyi 
şarj ediniz 

Hata 9: Şarj sorunu; kontrol ediniz.

Hata 10: Duvar sensörü kapanmış; 
kontrol ediniz.

Hata 11: Bozuk zemin; robot 
süpürgeyi başka bir konuma götürüp 
tekrar çalıştırınız.

Hata 12: Lazer üst kapağı sıkışmış 
veya kapanmış; kontrol ediniz.

Batarya seviyesi düşük. Tekrar kullanmadan önce robot süpürgeyi 
şarj ediniz.

Batarya sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Bir süre bekleyip, 
batarya sıcaklığı normal seviyeye geldiğinde robot süpürgeyi 
kullanmaya tekrar başlayınız. 

Duvar sönsörü tozlanarak kapanmış. Duvar sensörünü silerek 
temizleyiniz

Robot süpürge, çalıştıktan sonra dengesini kaybediyor. Robot 
süpürgeyi düz bir zemine götürüp tekrar çalıştırınız.

Lazer basınç sensörü sıkışmış veya ağırlığa maruz kalmış. Robot 
süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.

Ana ünite, belli bir yerde sıkışabilmektedir. Ana ünitenin 
etrafındaki engelleri uzaklaştırınız.

Tekerleklerle yabancı nesneler dolaşabilmektedir. Tekerleği 
temizleyip, robot süpürgeyi tekrar çalıştırınız.

Yan fırçalara yabancı nesneler dolaşabilmektedir. Yan 
fırçalara söküp temizleyiniz. 

Ana ünite asılı kalmış durumdadır. Robot süpürgeyi başka 
bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız. Yükseklik sensörü çok 
kirlendiğinde de bu hata meydana gelebilecektir. Yükseklik 
sensörünü silerek temizleyiniz. 

Cihaz tamponu sıkışmış durumdadır. Tampona birkaç kez 
nazikçe vurarak yabancı nesneyi uzaklaştırınız. Yabancı 
nesne yoksa, robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp 
tekrar çalıştırınız.

Tekerlek havada kalmış durumdadır. Robot süpürgeyi başka 
bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.

Lazer mesafe ölçüm sensörü, bir yabancı cisim tarafından kapa-
tılmış ve sıkıştırılmış durumdadır. Yabancı nesneyi uzaklaştırınız. 
Bu mümkün değilse, robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp 
tekrar çalıştırınız.
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OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorun Çözümü

Cihaz çalışmıyor.

Cihaz şarj olmuyor.

Şarj işlemi çok yavaş gerçekleşiyor.

Ana ünite, şarj istasyonuna dön-
müyor.

Cihaz olağan dışı hareket ediyor.

Temizlik işlemi sırasında normal 
olmayan gürültü meydana geliyor.

Temizlik performansı düşük veya 
temizlenen kirler tekrar zemine 
dökülüyor.

Wi-Fi ağına bağlantı yapılamıyor.

Döner fırça, yan fırçalar veya tahrik tekerleğine yabancı nesneler 
dolaşmış. robot süpürgeyi kapatıp bu parçaları temizleyiniz.
360° dönüş tekerleği tozlanmış veya yabancı nesneler dolaşmış. 
Bir tornavida ile söküp yıkayınız.

Toz haznesi dolu. Toz haznesini temizleyiniz.
Filtre tıkalı. Filtreyi temizleyiniz.Döner fırçaya yabancı nesneler 
dolaşmış. Döner fırçayı temizleyiniz.

Wi-Fi işlemi devreye sokulmamış. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayıp 
tekrar deneyiniz.
Wi-Fi sinyali zayıf. Ana ünitenin, güçlü Wi-Fi sinyali bulunan bir 
yerde bulunmasını sağlayınız. 
Wi-Fi bağlantısı sorunlu. Wi-Fi ayarlarını sıfırlayınız ve mobil 
aplikasyonun en güncel sürümünü indiriniz. Ardından Wi-Fi ağına 
bağlanmayı tekrar deneyiniz.
Wi-Fi bağlantısı kesiliyor. Yöneltici ayarları hatalı. Destek için 
müşteri hizmetlerine başvurunuz  

Şarj istasyonunu etrafında çok fazla engel var. Şarj istasyonunu, açık 
bir alana yerleştiriniz.Ana ünite, şarj istasyonunun çok uzağında. Ana 
üniteyi, şarj istasyonunun yanına götürünüz.

Robot süpürgeyi kapatıp tekrar açınız.

Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda, 
batarya ömrünü uzatmak üzere, şart işlemi ana ünite tarafın-
dan yavaşlatılacaktır.Şarj temas noktaları kirli. Kuru bir bezle 
temas noktalarını temizleyiniz. 

Şarj istasyonu, elektrik prizine bağlı değil. Şarj kablosunun 
her iki ucunun da gerektiği gibi takıldığından emin olunuz.
Şarj istasyonu, ana üniteye gerektiği gibi temas etmiyor. Şarj 
istasyonu temas parçasını ve robot süpürge şarj noktasını 
temizleyiniz.Şarj istasyonu gösterge ışığının yanıp yan-
madığını kontrol ediniz. 

Batarya seviyesi yetersiz. Kullanmadan önce robot süpürgeyi şarj 
istasyonuna yerleştirip şarj ediniz.
Batarya sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Robot süpürgeyi 0°C 
ile 40°C arası ortam sıcaklığında çalıştırınız.
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OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorun Çözümü

Programlanmış temizlik işlemi 
gerçekleşmiyor.

Robot süpürge, şarj istasyonunda 
beklerken enerji tüketir mi?

İlk üç kullanımda bataryayı 16 saat 
boyunca şarj etmek gerekir mi?

Temizlik sırasında güç yetersiz 
kalıyor. Robot süpürge, şarj olmak 
için şarj istasyonuna döndükten son-
ra temizliğe kaldığı yerden devam 
etmiyor.

Kısmi temizlikten sonra veya 
konumu değiştirildiğinde, 
robot süpürge şarj istasyonuna 
dönmüyor.

Robot süpürge, temizlik sırasında 
bazı alanları atlıyor.

Kısmi temizlik tamamlandığında veya ana ünite, şarj istasyonun-
dan çok uzağa götürüldüğünde, cihaz tarafından yeni bir harita 
oluşturulmaktadır. Ana ünite, şarj istasyonuna çok uzaksa kendi 
başına dönemeyebilecektir. Bu durumda, ana üniteyi manuel 
olarak şarj istasyonuna götürünüz.  

Duvar veya yükseklik sensörü kirli. Yumuşak ve kuru bir bezle 
sensörleri temizleyiniz. 

Ana ünitenin sessi modda bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 
Sessiz modda temizlik işlemi yapılmayacaktır.
Ana ünitenin manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirilmesi durumun-
da, temizlik işlemine kaldığı yerden devam edilmeyecektir.

Lityum-iyon bataryada hafıza etkisi bulunmaz. Tam olarak şarj 
olduğunda derhal kullanılabilir. 16 saat beklemenize gerek 
yoktur.

Robot süpürge, şarj istasyonunda beklerken çok düşük 
enerji tüketir. Böylece, bataryanın en yüksek performans 
düzeyinde kalması sağlanır.

Şarj seviyesi düşük. Programlanmış temizliğin başlaması için, şarj 
seviyesinin en az %20 olması gerekir.
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Model No

Gücü

Gerilim

Batarya

Net ağırlık

Tam Şarjda Çalışma Süresi

Toz haznesi kapasitesi

Çap-yükseklik

Alex Laser Pro 1285H 

28 W

14,8 V

3000 mAh lityum batarya

2,7 kg

Ortalama 140 dakika

600 ml

330 mm-96 mm

İthalatçı / Üretici firma teknik 

özelliklerde haber vermeden 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine 

uygun olarak geri dönüşümü olan 

parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu robot süpürgenin 

geri dönüşümünü sağlamak için 

Homend Müşteri Hizmetleri’ne 

başvurunuz.

homend.com.tr
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Size şimdi anlatacaklarımıza 
kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi 

biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 

0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. 

Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı 

hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.
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