ALEX
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’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.
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İLK
KULLANIMDAN
ÖNCE
+ 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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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 DA N
O LU Ş U YO R ?

Toz
haznesi

Açma /
kapama
düğmesii

Silindir
fırça

Sol
batarya
kapağı

Kenar
fırçası

Sağ
batarya
kapağı

Açma / kapama
düğmesi
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Şarj istasyonu

Adaptör

Batarya grubu

Su haznesi

Sünger filtre

Kenar fırçası

Özel tornavida

M3x8 vida

Robot süpürge
temizlik fırçası

Ürün İçeriği
Robot
süpürge

Şarj
istasyonu

Adaptör

Batarya
grubu

Su haznesi

Robot
süpürge
temizlik
fırçası

1

1

1

2

1

1

Sünger
filtre

Kenar
fırçası

Özel
tornavida

M3x8 vida

Kullanım
kılavuzu

1

2

1

2

1
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R O B OT S Ü P Ü R G E N İ Z İ
GÜVENLE KULLANMAK,
SİZİN ELİNİZDE.
Ö N E M L İ U YA R I L A R !
+ Süpürgenizi kullanmadan önce lütfen

ortam sıcaklığı değerlerinde, başlatma

bu Kullanım Kılavuzu’nu dikkatle okuyunuz

işleminde robot süpürge hemen tepki

ve gerektiğinde tekrar başvurmak üzere

vermeyebilecektir. Bu durumda, süpürgenizi

muhafaza ediniz.

şarj istasyonundan çıkarınız ve kullanmaya

+ Robot süpürge ve parçalarında herhangi

başlamadan önce 1 ila 2 saat beklemesini

bir eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz ve

sağlayınız.

herhangi bir eksiklik tespit etmeniz halinde

+ Süpürgenizi YALNIZCA seramik, ahşap

kuruluşumuza başvurunuz.

ve halıfleks gibi zeminlerde ve KAPALI

+ Batarya ve kenar fırçasını taktıktan sonra,

ALANLARDA kullanınız. Açık alanlarda ve uzun

süpürgenizi bu Kullanım Kılavuzu’na uygun

tüylü halı gibi zeminlerde çalıştırmayınız. Şarj

şekilde çalıştırınız.

istasyonunu daima kapalı bir alanda tutunuz.

+ Süpürgenizi ilk kullanım öncesinde 4

+ Robot süpürge çalıştırılmadan önce, filtre

ila 6 saat süreyle şarj ediniz. Batarya tam

çerçevesi ve sünger filtrenin toz haznesine

olarak “dolu” göründüğünde süpürgenizi

yerleştirildiğinden emin olunuz.

kullanmaya başlayabilirsiniz.

+ Süpürgenizi çalıştırmadan önce,

+ Robot süpürgenin şarjı bittiğinde, alt

temizlenmesi istenen alanda, ayakkabı ve

kısımda bulunan düğmeyi kullanarak

terlik, kablo (şarj aletleri, elektrik kabloları

süpürgenizi kapatınız ve şarj istasyonuna

vb.), halı (battaniye, kilim vb.), yumuşak

yerleştiriniz.

kumaşlı örtüler (paspas, örtü vb.), kırılacak

+ Robot süpürgenin şarj edilmesi sırasında

nesneler (zemin vazoları vb.) ve girintiler (alt

ortam sıcaklığının 10° ile 35° arasında

kiriş yüksekliği 1 cm’den fazla olan sandalyeler

olması önerilir. Bu aralığın dışında kalan

vb.) gibi robot süpürgenin hareketini
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engelleyecek ya da takılmasına yol açacak

etrafındaki 1,5 m’lik alanda herhangi bir engel

nesnelerin bulunmamasını sağlayınız.

bulunmayacak şekilde konumlandırınız.

+ Temizlik işlemi sırasında, robot süpürgenin

+ Aşağıdaki durumlarda süpürgenizi

takılıp kalmaması için, girişinde 1 cm’den

kapatınız ve kullanmayınız: Adaptör veya şarj

yüksek eşik bulunan alanların (banyo, mutfak,

istasyonunda bir hasarın meydana gelmiş

balkon vb.) kapısını kapalı tutunuz. Bunun

olması, devre kartının ya da elektrik kablosu iç

yanında, robot süpürgenin masa, sandalye,

bakır tellerinin açığa çıkmış olması.

yatak, kanepe ve benzer eşyanın altındaki

+ Robot süpürge uzun bir süre boyunca

boş alanlarda sıkışabileceğini unutmayınız.

kullanılmayacağında fişi çekiniz ve bataryayı

Bu tip eşyanın altına, gerekiyorsa robot

sökünüz.

süpürgenin girişini önleyecek fiziksel engeller

+ Atık bataryaların, uygun şekilde geri

yerleştiriniz.

dönüşüme tabi tutulmasını sağlayınız.

+ Süpürgenizi, gözetim altında bulunmayan

+ Robot süpürge üzerindeki temizlik işlemleri

çocuklar ile özel bakıma ihtiyaç duyan

öncesinde fişi çekiniz ve bataryayı sökünüz.

kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza

+ Su haznesini kullanmadan önce paspası

ediniz. Yaralanma riskine maruz kalmamak

kurutunuz.

ve robot süpürgeye zarar vermemek için,

+ Robot süpürge kullanılmayacaksa su

robot süpürgenin üzerine basmayınız ve

haznesini boşaltınız.

oturmayınız.
+ Robot süpürgenin çalışması sırasında sıra

SÜPÜRGENİN İŞLEVLERİ

dışı bir gürültü, koku veya duman oluşması

+ Akıllı temizlik: Robot süpürge, başında

halinde, süpürgenizi derhal kapatınız.

beklemeniz gerekmeden, odalarınızı otomatik

+ Robot süpürgeyi, su, yağ ve hayvan dışkısı

olarak temizleyebilir.

gibi ıslak maddelerin, sigara izmariti, kibrit,

+ Otomatik temizlik: Robot süpürge, önceden

sıcak kül gibi yanan veya tüten maddelerin,

planlanmış bir rota üzerinde hareket ederek

ayrıca çimento ve benzer inşaat atıklarının

temizlik yapabilir.

temizlenmesi amacıyla kullanmayınız.

+ Otomatik şarj: Robot süpürge, batarya

+ Taşıdığı gerilim değeri zarar vermeyecek

seviyesinin düşmesi halinde, şarj olmak üzere

seviyede olsa bile, şarj istasyonuna, elektrik

otomatik olarak şarj istasyonuna dönebilir.

fişine ve kablosuna ıslak ellerle dokunmayınız.

+ Kenar temizliği: Robot süpürge, isteğe göre

+ Robot süpürgenin kolayca ulaşabilmesi

duvarlara 1-3 cm mesafede kalarak hareket

için, şarj istasyonunu açık çevresi bir noktaya,

edebilir ya da duvara bitişik ilerleyebilir.

K U L L A N I M K I L AV U Z U
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(Süpürge, bitişik çalışma sırasında kimi zaman

gücünü otomatik olarak artırır ve kirli bölgeyi

kısa süreliğine duvardan ayrılır ve sonrasında

tamamen temizleyene kadar o noktadaki

otomatik olarak duvarı tekrar bulup temizlik

çalışmasını devam ettirir.

işlevine devam eder.)

+ Düşme koruması: Robot süpürge,

+ Sabit nokta temizliği: Robot süpürge,

merdivenler ve masalardan düşmesini

önceden belirlenmiş olan yaklaşık 1 m

engelleyen bir koruma sistemine sahiptir.

çapındaki bir noktayı 35 saniye içinde

+ Çarpma koruması: Robot süpürge, büyük

temizleyip görevini tamamlayabilir.

engelleri fark ederek çarpmadan ilerleyebilir.

+ Zamanlanmış temizlik: Robot süpürge,

Küçük nesneleri ise temas ettiğinde algılar.

önceden ayarlanmış bir saatte otomatik olarak

+ Kauçuk tekerlekler: Robot süpürgenin

temizlik işlemine başlayabilir.

içbükey tasarıma sahip kauçuk tekerlekleri,

+ Döngüsel temizlik: Robot süpürge, önceden

temas yüzeyini azaltarak zemine veya halı

ayarlanmış döngüler halinde temizlik işlemi

üzerinde zorlanmaları engeller.

yapabilir.

+ Hava temizleme: Toz haznesinde yer

+ Sürekli temizlik: Robot süpürge,

alan filtreler, havadaki ve zemindeki tozu

tanımlanmış temizlik görevi tamamlanmadan

filtreleyerek ortam havasının etkin bir şekilde

batarya seviyesinin düşmesi halinde, otomatik

temizlenmesini sağlar.

olarak şarj istasyonuna dönerek şarj olur.

+ Zemin silme işlevi: Robot süpürgede

Batarya dolduğunda, temizlik işleminin kaldığı

bulunan otomatik su çıkışlı su haznesi ve

son noktaya geri gider ve temizliğe devam

paspas, zeminlerde hem ıslak hem de kuru

eder. Bu işlev, robot süpürgenin fabrika

silme işlemi yapılmasına olanak tanır.

ayarlarında devrede değildir. Uyku saatlerinde

Not: Çalışma sırasında robot süpürgenin

de bu işlevin devreden çıkarılması önerilir.

zaman zaman 1 ile 3 saniye boyunca

+ Hata bildirimleri: Robot süpürge, bir hata

durarak yönünü tekrar belirlemeye çalışması

meydana geldiğinde, otomatik olarak hata

normaldir. Robot süpürgenin düşme

kodunu ekranda gösterir ve sesli uyarı verir.

engelleme sistemi, yüksekliği 8 cm’yi

+ Sesli bildirim: Robot süpürge, çalışması

aşan basamakları otomatik olarak algılar.

sırasında otomatik olarak mevcut çalışma

Yüksekliği 8 cm’den düşük bir basamakla

durumu ve ortaya çıkan hatalar hakkında sesli

karşılaşıldığında ise, basamağın üzerinde

bildirimde bulunur.

takılı kalması olasıdır. Bu durumda, robot

+ Toz tespiti: Robot süpürge, normalden

süpürge manuel olarak hareket ettirilerek

daha tozlu bir alan tespit ettiğinde, emiş

uygun konuma getirilmelidir.
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R O B OT S Ü P Ü R G E N İ Z İ
N AS I L
KULLANACAKSINIZ?
SÜPÜRGENİN KURULUMU

Bataryanın takılması:

Kenar fırçalarını takınız.

Batarya kapaklarını çıkarmak için

Kenar fırçalarından birini kutudan

2 adet vidayı sökünüz. Her iki

çıkarınız. (Resim 1)

batarya grubunu, robot süpürgenin

01

batarya yuvalarındaki boşluklara
yerleştiriniz. “L” (sol) ve “R” (sağ)
işaretlerine dikkat ederek, batarya
kapaklarını tekrar yerine takınız.
Kapak vidalarını tekrar yerleştirip
sıkarak sol ve sağ batarya
kapaklarını sabitleyiniz. (Resim 3)
03

Kutudan iki adet M3x8 vida çıkarınız
ve kenar fırçasını robot süpürgenin
taban kısmındaki yuvasına monte
ediniz.(Resim 2)
02

Yeni robot süpürge için temin
edilen bataryalar, ürün
kutusunda yer almaktadır
ve kullanım öncesinde robot
süpürgeye takılmalıdır. Uzun süre
kullanılmayacağında, bataryaları
Robot süpürgeden sökünüz.
K U L L A N I M K I L AV U Z U
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Şarj istasyonunun kurulumu:

için özen gösteriniz.)

Şarj istasyonunu yerleştirmek için,

Adaptör kablosunun ucunu, şarj

etrafındaki 1,5 m’lik alanda herhangi

istasyonu üzerindeki yuvasına

bir engel bulunmayan bir alan

takınız. Adaptör fişini prize takınız.

belirleyiniz. (Resim 4)
Şarj istasyonu üzerindeki gösterge

04

lambası sürekli yanar konumdaysa,
şarj işlemine başlayabilirsiniz.
Normal çalışma sırasında, şarj
istasyonunun etrafında 0,4 m
yarıçapında bir sanal duvar
oluşacak ve robot süpürge bu
alana giremeyecek, böylece şarj
istasyonuyla çarpışmayacaktır.

Şarj istasyonunu duvara monte

Şarj istasyonu kapatılıp

ediniz (Şarj istasyonunun

kaldırılmadığı sürece, bu alan

yüksekliğine dikkat ediniz ve zemine

robot süpürge tarafından
temizlenmeyecektir.

dik konumda yerleştirilmesini
sağlayınız. Duvar düz değilse, şarj
istasyonunun düzgün monte etmek

Gösterge
lambası
Sinyal
penceresi

Adaptör
yuvası

Adaptör

10

Fiş

Şarj plakası

ALEX

Paspasın robot süpürgeye

Su haznesinin her iki yanındaki

takılması:

klipsleri, robot süpürge tabanındaki

Paspası, robot süpürgenin taban

yuvalara denk gelecek şekilde

kısmına, tüylü kısmı aşağıda ve

hizalayınız ve klipsler yuvalara

düz kısmı yukarıda kalacak şekilde

oturana kadar robot süpürgeye

yerleştiriniz. (Resim 5)

doğru itiniz. (Resim 7)
07

05
Yuva

Paspas
şeridi

Paspas şeridini, su haznesi

Süpürgenizi normal konumuna

üzerindeki yuvaya sağ taraftan

getiriniz ve su haznesi tapasını

iterek takınız. Paspası, su tankının

açınız. (Resim 8)

tabanına yapıştırınız.
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Su haznesinin takılması:
Süpürgenizi, taban kısmı yukarıya
bakacak şekilde zemine koyunuz.
(Resim 6)

06

Daha sonra, su haznesine su
doldurunuz. Hazne tapasını takınız ve
robot süpürgeyi çalıştırınız. (Resim 9)

K U L L A N I M K I L AV U Z U
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Su haznesini robot süpürgeye
takmak, tecihinize bağlıdır.

Islak paspaslama işlevini kullanmak
istiyorsanız, su haznesini robot
süpürgeye takınız ve temiz
suyla doldurunuz. Haznedeki
su miktarının, izin verilen azami
Su haznesinin sökülmesi:
Süpürgenizi, taban kısmı yukarıya
bakacak şekilde zemine koyunuz.
(Resim 10)

10

seviyeyi aşmamasına dikkat ediniz.

Kuru paspaslama işlevini kullanmak
istiyorsanız, su haznesini robot
süpürgeye takınız, ancak içine su
doldurmayınız.

Süpürge, temizlik işlemini
su kullanmadan da
gerçekleştirebilmektedir.

Su haznesinin takılması halinde,
Su haznesinin her iki yanındaki
klipslere parmaklarınızla bastırarak,
hazneyi geriye doğru çekiniz. Robot
süpürgeden ayrıldıktan sonra su
haznesini kaldırınız. (Resim 11)

robot süpürge açma/kapatma
düğmesi haznenin altında kalacaktır.
Bu nedenle, süpürgenizi açıp
kapatmak için haznenin sökülmesi
gerekecektir.
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ŞARJ IŞLEMI

12

İlk kullanım öncesinde, robot
süpürgenin tamamen şarj
olmasını sağlayınız. Süpürge,
size tamamen şarj olmamış
halde teslim edilmektedir.

Adaptörü ve şarj istasyonunu,
“Şarj istasyonunun kurulumu”
başlığında açıklandığı gibi
kurunuz. (Robot süpürge uzun süre
kullanılmayacağında, adaptörü
fişten çekiniz.)

Batarya gruplarının robot süpürgeye
takılması sonrasında (bkz.
“Bataryaların takılması”) süpürgenizi
açınız. Robot süpürgenin ekranında
“00:00” sayıları görünecek ve
dört saniye sonra yanıp sönmeye
başlayacaktır. Robot süpürge
çalışmaya hazır olduğunda, ekran
yanıp sönmeyi bırakacaktır.

Robot süpürgeyi şarj istasyonuna
yerleştiriniz. LED ekranda, mevcut
batarya şarj oranı gösterilecektir.
Örnek olarak, bataryada %50 şarj
kalmışsa, ekranda “50” sayısı yer
alacaktır. (Resim 12)

Süpürge, şarj işlemi boyunca şarj
durumunu gösterecek ve şarj
işlemine başlamadan önceki şarj
seviyesine bağlı olarak, yaklaşık
4 ila 6 saat içinde şarj işlemi
tamamlanacak, şarj göstergesinde
“FULL” ibaresi görünecektir.
Bu, robot süpürgeyi kullanmaya
başlayabileceğiniz anlamına
gelmektedir.

Şarj bildirimi:
Şarj göstergesinin yanmaması
durumunda fişi prizden çekiniz ve
onarım ya da değiştirme işlemi için
yetkili teknik servise başvurunuz.

Robot süpürgenin otomatik olarak
şarj işlemini başlatmaması halinde
aşağıdaki kontrolleri yapınız:
Robot süpürge tabanının, şarj
istasyonuna tam olarak oturup
oturmadığını kontrol ediniz.

K U L L A N I M K I L AV U Z U
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Adaptörün prize ve şarj kablosunun

şarj işlemi gerçekleştirilmelidir.

da şarj istasyonuna takılı olup

2. Herhangi bir batarya arızasının

olmadığını, ayrıca şarj göstergesinin

meydana gelmesi halinde, onarım

yanıp yanmadığını kontrol ediniz.

veya değiştirme işlemi için yetkili
teknik servise başvurunuz.

Şarj plakası veya şarj istasyonu
üzerinde yabancı bir cisim bulunup

ANA ÜNITE

bulunmadığını kontrol ediniz.

Bekleme durumu
LED ekranda “0:00” sayıları

Şarj işlemi sırasında bir şebeke

görünür ve güç ışığı yanar. Eğer

arızası veya elektrik kesintisinin

robot süpürgenin WIFI bağlantısı

meydana gelmesi halinde, robot

yapılmamışsa, WIFI ışığı yanıp

süpürge bekleme konumuna

sönecek, bağlantı yapıldığında

geçecek ve elektrik akımı geri

ise sürekli olarak yanmaya

geldiğinde şarj işlemine tekrar

başlayacaktır. Robot süpürgeye

başlayacaktır.

temizlik görevi programlandığında,
ekranda işleme başlamak için kalan

Süpürge, şarj istasyonundan manuel

süre gösterilecektir.

olarak çıkarılması durumunda, ilk
olarak 1 ila 2 saniye boyunca belli

Uyku durumu

bir mesafeye giderek bekleyecek ve

(Enerji tasarrufu modu)

ardından tekrar şarj moduna geçip

Süpürge, yaklaşık 30 saniye

şarj istasyonuna geri dönecektir.

boyunca herhangi bir işlem
yapılmadığında, aşağıdaki durumlar

Batarya grubu hakkında

haricinde uyku moduna geçecektir:

Süpürge, şarj edilebilir

Robot süpürgenin, otomatik

lityumiyon bataryalar aracılığıyla

temizleme ya da sabit nokta

belenmektedir ve düzenli olarak

temizleme gibi bir temizlik işlemi

şarj edilmelidir (yaklaşık üç ayda

modunda bulunması.

bir.) Robot süpürge uzun süre
kullanılmadığında da batarya

Robot süpürgenin, şarj istasyonunu

ömrünü uzatmak için düzenli olarak

arıyor olması.
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Uyku durumunda, robot süpürgenin

alarmı sonrasında C01 alarmı da

güç ışığı yanmaya devam edecektir.

mevcutsa, robot süpürge çalışmayı

Eğer robot süpürgenin WIFI

durdurur.), C26.

bağlantısı yapılmamışsa, WIFI
ışığı yanıp sönecek, bağlantı

Uyku durumundan çıkma

yapıldığında ise sürekli olarak

Kumanda paneli üzerindeki

yanmaya başlayacak, ekran ise

herhangi bir düğmeye basıldığında,

sönecektir.

robot süpürge uyanacak ve bekleme
durumuna geçecektir.

Robot süpürge şarj edilirken, şarj
akımının ve buna bağlı olarak

Önceden programlanmış bir

elektrik giriş sinyalinin 15 saniye

temizlik görevi için bekleme süresi

boyunca ortadan kalkması halinde,

0’a ulaştığında, robot süpürge

elektrik kesintisinin meydana

otomatik olarak uyanacak ve

geldiği anlaşılacak ve robot süpürge

temizlik işlemini başlatacaktır.

herhangi bir işlem yapmayacaktır.
Yaklaşık 30 saniye sonrasında

Robot süpürge uyandığında ekran

elektrik akımı hâlâ bulunmuyorsa,

durumu:

robot süpürge uyku durumuna

Şarj edilmiyorsa:

geçecektir.

Robot süpürge uyandığında,
ekranda 0:00 sayıları görünecektir.

Robot süpürge, bir hata alarmı

Önceden programlanmış bir

verdiğinde çalışmayı durduracak ve

temizlik görevi mevcutsa, görev için

yaklaşık 30 saniye içinde herhangi

kalan süre ekranda yer alacaktır.

bir müdahalede bulunulmaması
halinde de uyku durumuna

Bir hata alarmı nedeniyle robot

geçecektir. Bununla birlikte,

süpürgenin uyku durumuna geçmesi

aşağıdaki hata alarmlarında robot

ve sonrasında uyandırılması halinde,

süpürgenin çalışması devam

ekranda hata kodu görünecek ve

edecektir: C11 (Sonrasında C01

aynı zamanda sesli alarm uyarısı

alarmı da verilmediyse, robot

verilecektir.

süpürge çalışmaya devam eder. C11
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Bir hata alarmı nedeniyle robot

Robot süpürgenin çalıştırılması

süpürgenin uyku durumuna

Robot süpürgenin alt kısmındaki

geçmesi ve sonrasında şarj

açma/kapama düğmesini açınız.

istasyonuna yerleştirilmesi halinde,

LED ekranda görünen sayılarak

bazı hata kodları silinecek ve şarj

yaklaşık 4 saniye boyunca yanıp

işlemi başlayacaktır. Aşağıda

söndükten sonra, başlatma sesi

belirtilen hata kodları ise robot

duyulacak ve robot süpürge

süpürge kapatılmadığı, hata

bekleme durumuna geçecektir.

düzeltilmediği ve robot süpürge
yeniden başlatılmadığı sürece

KUMANDA PANELI

silinmeyecektir. (Not: Hata

Robot süpürgenin kumanda paneli,

kodlarıyla ilgili bilgiler, kullanım

aşağıda görüldüğü gibidir. (Şekil 16)

kılavuzunun hata kodları bölümünde

Kumanda paneli LED ekrandan, üç

ve robot süpürgenin alt kısmında

farklı temizlik moduna (otomatik/

verilmektedir.)

sabit nokta(şarj) ait düğmelerden,
başlatma/durdurma düğmesinden,
Wifi ışığından ve güç ışığından
oluşmaktadır.

WiFi
ışığı

Otomatik

16

Temizliği
duraklat

Pil
seviyesi

Şarj

Yeniden
başlat

ALEX

Kumanda panelinin kullanımı

işlemine başlayacak, bunun için

1. “Otomatik temizlik” düğmesi

öncelikle 80 cm kadar ileriye

Uyku durumundayken Otomatik

çıkacak, ardından saat yönünün

temizlik düğmesine basıldığında,

tersi yönde yaklaşık 45° dönecek

robot süpürge bekleme durumuna

ve mevcut doğrultusu üzerindeki

geçecektir.

duvarı bulmak isteyecektir. Duvarı
bulduğunda ise saat yönünün tersi

Bekleme durumundayken

yönde 90° açıyla temizlik işlemine

Otomatik temizlik düğmesine

başlayacaktır.

tekrar basıldığında ise robot
süpürge otomatik temizlik işlemine

2. ”Başlatma/Durdurma ” düğmesi

başlayarak, önceden belirlenmiş

Uyku durumundayken

rota üzerinde çalışacaktır. Robot

Başlatma/Durdurma düğmesine

süpürge, ilk olarak mevcut

basıldığında, süpürge bekleme

doğrultusu üzerindeki duvarı

durumuna geçecektir.

bulmak isteyecek, duvarı
bulduğunda ise saat yönünün tersi

Bekleme durumundayken

yönde 90° açıyla temizlik işlemine

Başlatma/Durdurma düğmesine

başlayacaktır. Belirlenmiş süre

tekrar basıldığında ise süpürge,

içinde duvarın tespit edilememesi

kullanılmış son temizlik modunda

halinde, herhangi bir konumdan

temizlik işlemine başlayacaktır.

temizlik işlemine başlayacaktır.

Kullanmış son temizlik modu
otomatik temizlik ise ve süpürgeye

Çalışma veya şarj istasyonuna

bir temizlik haritası kaydedilmişse,

dönme sırasında Otomatik temizlik

harita bilgilerine göre, son temizlik

düğmesine basıldığında, robot

işleminde temizlenmeden kalmış

süpürge bekleme durumuna

alanların temizliğine devam

geçecektir.

edilecektir. Temizlenmeden kalmış
alan bulunmuyorsa, temizlik işlemi

Şarj işlemi sırasında Otomatik

baştan yürütülecektir.

temizlik düğmesine basıldığında,
robot süpürge otomatik temizlik
K U L L A N I M K I L AV U Z U
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Temizlik işlemi veya şarj sırasında

Robot süpürge, herhangi bir

Başlatma/Durdurma düğmesine

temizlik haritası kaydedilmemişse,

basıldığında, süpürge bekleme

şarj istasyonunu arayacaktır.

durumuna geçecektir.
Robot süpürge, bir temizlik haritası
Şarj işlemi sırasında

ve şarj istasyonunun konumu

Başlatma/Durdurma düğmesine

kaydedilmemişse, haritadaki şarj

basıldığında, önceki temizlik

istasyonunu arayacaktır.

işlemine devam edilecektir. Önceki
temizlik işlemi otomatik temizlik

Temizlik işlemi veya şarj sırasında

modunda yapılmışsa, süpürgeye

Şarj düğmesine basıldığında,

bir temizlik haritası kaydedilmişse

robot süpürge bekleme durumuna

ve temizlenmeden kalmış alan

geçecektir.

mevcutsa, süpürge öncelikle 80
cm kadar ileriye çıkacak, harita

4.Yeniden Başlat

bilgilerine göre temizliğe devam

Temizlik işlemini yeniden başlatır.

edecektir. Harita kaydedilmemişse,
80 cm kadar ileriye çıkacak,

5. WIFI ışığı

ardından saat yönünün tersi yönde

Robot süpürge WIFI bağlantısı

yaklaşık 45° dönecek ve önceki

kuramadığında, WIFI ışığı yanıp

temizlik işlemine devam edecektir.

sönecektir. WIFI bağlantısı
kurulduğunda ise WIFI ışığı sürekli

3.Şarj düğmesi

olarak yanacaktır.

Uyku durumundayken Şarj
düğmesine basıldığında,

6. Güç ışığı

robot süpürge bekleme

Açma/kapatma düğmesi

durumuna geçecektir. Bekleme

kapatılmadığı sürece, robot

durumundayken Şarj düğmesine

süpürgenin güç ışığı yanacaktır.

tekrar basıldığında ise robot
süpürge şarj durumuna geçecektir:

18
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Robot süpürge otomatik
temizlik, sabit nokta temizliği

13

veya şarj istasyonuna dönüş

Toz haznesi
sökme düğmesi

modundayken, kumanda
panelindeki herhangi bir
düğmeye basıldığında çalışma
duracak ve robot süpürge
bekleme durumuna geçecektir.

TEMIZLIK VE BAKIM

14

Robot süpürgenin yanlışlıkla

Toz haznesi

çalıştırılması sonucunda meydana
gelebilecek kaza ve yaralanmaları
engellemek için, bakım işlemleri
öncesinde robot süpürgeyi
kapatınız.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

15

Toz haznesi düğmesine basarak ön
kapağı açınız ve toz haznesini robot
süpürgeden çıkarınız. Toz haznesini,
Resim 15’te gösterildiği yönde
çekerek çıkarınız.

Toz haznesi kapağını dışa

16

doğru 180° çevirerek açınız.
Toz haznesinde birikmiş tozu
boşaltınız. Filtre çerçevesi ve filtreyi
temizlemek için, filtre çerçevesi
kulpunu tutarak toz haznesinden
dışarı çıkarınız.
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Toz haznesini boşalttıktan sonra,

19

temizlik fırçasını kullanarak filtre
çerçevesi ve filtreyi temizleyiniz.
Filtrede çok fazla toz birikmişse,
filtreyi doğrudan yıkayarak da
temizleyebilirsiniz. (Resim 17-18)
17
20

18
Silindir fırçanın temizlenmesi
Kullanım sırasında üzerine saç
telleri ve kumaş parçaları gibi pek
çok yumuşak nesne dolaşabileceği
için, silindir fırçanın düzenli olarak
temizlenmesi gerekmektedir.
Filtreyi, tamamen kurumasını
bekledikten sonra (Doğrudan güneş

Robot süpürgeyi, taban kısmı

ışığı altında, normal koşullarda

yukarıya bakacak şekilde ters

8 saat kadar sürmektedir.), toz

çeviriniz ve silindir fırça kapak

haznesine tekrar yerleştiriniz.

mandalını boşa düşürerek ve silindir

(Resim 19-20)

fırçayı robot süpürgeden sökünüz.

Silindir fırçayı fırça çerçevesinden
alınız ve üzerine dolaşmış olabilecek
yabancı maddeleri, makas ve benzer
aletler kullanarak uzaklaştırınız.
20
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Silindir fırçayı, temizlendikten sonra

Temizlenmiş kenar fırçasını güneş

tekrar fırça çerçevesine takınız ve

ışığında kurutunuz.

daha sonra fırça kapağını kapatınız.
21

Kuruyan kenar fırçasını tekrar robot

Silindir
fırça

Silindir
fırça
tabanı

süpürgeye yerleştiriniz. Kenar fırçası
Silindir
fırça
kapağı

vidalarını takınız.

Kenar fırçası, kullanım sırasında
kolayca aşınabilen bir parçadır
ve ciddi deformasyona maruz
kalması halinde yenisiyle
Kenar fırçasının temizlenmesi

değiştirilmesi gerekir. Kenar

Kullanım sırasında üzerine saç

fırçasını, “Kenar fırçasının takılması”

telleri ve kumaş parçaları gibi pek

bölümünde açıklandığı şekilde

çok yumuşak nesne dolaşabileceği

değiştirebilirsiniz.

için, kenar fırçasının düzenli olarak

22

Kenar
fırçası

temizlenmesi gerekmektedir.

Robot süpürgeyi, taban kısmı
yukarıya bakacak şekilde ters
çeviriniz ve yıldız tornavida

Kenar
fırça
vidası

kullanarak, kenar fırçası vidalarını
sökünüz.
Ciddi bir deformasyon meydana

Kenar fırçasını yukarıya doğru

geldiğinde, kenar fırçasını
sökünüz ve yaklaşık bir dakika

çekerek robot süpürgeden çıkarınız

boyunca 80 ° sıcaklıktaki suda

ve üzerine dolaşmış yabancı

bekletiniz. Sonrasında soğuyana

maddeleri temizleyiniz. Çok fazla

kadar fırça tüylerini düzgün
tutmaya çalışınız. Daha ciddi

kirlenmişse, kenar fırçasını suyla

deformasyonlarda, tüyler

yıkayabilirsiniz.

tamamen düzleşene kadar bu
işlemi tekrarlayabilirsiniz.

K U L L A N I M K I L AV U Z U
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Taban Sensörü Camının

24

Temizlenmesi
Alt sensör camları, çalışma sırasında
zaman içinde tozla kaplanabildiği ve
buna bağlı olarak sensör algılama
hassasiyeti düşebildiği, robot
süpürgenin çalışma verimliliğini
azaltabildiği için düzenli olarak
temizlenmelidir. (Resim 23)
23

Toz haznesini çıkarınız ve her iki
yandaki hava girişleri üzerinde
bulunan toz sensörlerinin camını,
yumuşak bir bez kullanarak
temizleyiniz.

ROBOT SÜPÜRGENIN
MUHAFAZASI
Uzun süre kullanılmayacağında,
Robot süpürgeyi, taban kısmı

muhafaza kolaylığı sağlamak üzere

yukarıya bakacak şekilde ters

robot süpürgenin bazı parçalarını

çeviriniz. Dört taban sensörünün

sökebilirsiniz.

camı üzerindeki tozu, yumuşak bir
bez kullanarak temizleyiniz.

Kenar Fırçasının Sökülüp
Muhafaza Edilmesi

Toz Sensörü Camının Temizlenmesi

Robot süpürgeyi, taban kısmı

Toz sensör camları, çalışma sırasında

yukarıya bakacak şekilde ters

zaman içinde tozla kaplanabildiği ve

çeviriniz. Düz bir zemine koyunuz ve

buna bağlı olarak sensör algılama

açma/kapatma düğmesini kapatınız.

hassasiyeti düşebildiği, robot

Yıldız tornavida kullanarak, kenar

süpürgenin çalışma verimliliğini

fırçası vidalarını sökünüz ve

azaltabildiği için düzenli olarak

fırçayı robot süpürgeden çıkarınız

temizlenmelidir. (Resim 24)

(ayrıntılı bilgi için bkz. “kenar
fırçasının montajı”.) Kenar fırçasını

22
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ve vidalarını bir plastik torbaya

27

yerleştirdikten sonra, kuru bir yerde
muhafaza ediniz.

Bataryaların Sökülüp Muhafaza
Edilmesi
Düz bir zemine koyunuz ve açma/
kapatma düğmesini kapatınız.
(Resim 25)

25

Bataryaları bir plastik torbaya
yerleştirdikten sonra, kuru bir yerde
muhafaza ediniz.

Robot Süpürgenin
Muhafaza Edilmesi
Robot süpürgeyi temiz bir bezle
silerek temizleyiniz.
Batarya kapağının sol ve sağ
taraflarındaki vidaları söktükten

Serin ve kuru bir yerde
muhafaza ediniz.

sonra batarya gruplarını çıkarınız ve
kapağı tekrar yerine takınız.
(Resim 26-27)

26
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H AYAT TA H E R S O R U N U N
B İ R C E VA B I VA R .
Yeni robot süpürgenizi kullanırken kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız,
bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle
üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren
bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.
+ Süpürge, olası hataları otomatik olarak tespit etmekte ve bir hata meydana geldiğinde sesli
alarm vermekte, hata kodunu da LED akranda göstermektedir.
+ Ekranda bir hata kodu gösterildiğinde, açma/kapatma düğmesini kullanarak süpürgenizi
kapatınız, hataya yol açan sorunları gideriniz, süpürgenizi tekrar açınız ve çalıştırınız.
+ Robot süpürgenin herhangi bir tepki vermemesi halinde, açma/kapatma düğmesini
kullanarak süpürgenizi kapatınız ve yeniden çalıştırınız.
Hata Kodu

Olası Sorun

Çözümü

C01

Tekerlekler zemine temas
etmiyor

Tekerlekleri ayarlayarak zemine temas etmesini sağlayınız.

C02

Toz hanesi/filtresi yerine
takılmamış

Toz haznesi ve filtre çerçevesini düzgünce yeniden takınız.

C03F

Ön taban sensör camında
kirlilik var (toz, leke vb.)

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız,
sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi
yeniden çalıştırınız.

C03b

Arka taban sensör camında
kirlilik var (toz, leke vb.)

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız,
sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi
yeniden çalıştırınız.

C04

Sağ taban sensör camında
kirlilik var (toz, leke vb.) ya da
kenar fırçası sensörün görüş
alanını kapatıyor

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız,
sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi
yeniden çalıştırınız.

C05

Sol taban sensör camında
kirlilik var (toz, leke vb.)

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız,
sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi
yeniden çalıştırınız.

24
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C06

Emiş motoru sıkışmış
durumda

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve
robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.

C09

Sol tekerleğe yabancı maddeler sarılmış durumda (iplik,
kâğıt, bez parçası vb.)

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, yabancı maddeleri uzaklaştırınız ve robot süpürgeyi yeniden
çalıştırınız.

C10

Sağ tekerleğe yabancı maddeler sarılmış durumda (iplik,
kâğıt, bez parçası vb.)

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, yabancı maddeleri uzaklaştırınız ve robot süpürgeyi yeniden
çalıştırınız.

C11

Silindir fırçaya yabancı maddeler sarılmış durumda (iplik,
kâğıt, bez parçası vb.)

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, yabancı maddeleri uzaklaştırınız ve robot süpürgeyi yeniden
çalıştırınız.

C12

Bataryada aşırı ısınma

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, 30
dakika süreyle robot süpürgenin soğumasını bekleyiniz ve
robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.

C13

Batarya seviyesi düşük

Süpürgenizi, şarj olmak üzere şarj istasyonuna yerleştiriniz.

C16

Sağ çarpma önleme sensörü
arızası

Çarpma plakasının sıkışmış olup olmadığını kontrol ediniz.
Sıkışmışsa, sağa-sola hareket ettirerek serbest bırakınız
ve sıkışma giderildikten sonra robot süpürgeyi yeniden
çalıştırınız.

C17

Sol çarpma önleme sensörü
arızası

Çarpma plakasının sıkışmış olup olmadığını kontrol ediniz.
Sıkışmışsa, sağa-sola hareket ettirerek serbest bırakınız
ve sıkışma giderildikten sonra robot süpürgeyi yeniden
çalıştırınız.

C26

Toz sensörü arızası

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, toz
haznesini, hava ağzını ve toz sensörü camını temizledikten
sonra robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.

C27

Batarya grubu arızası

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve
onarım işlemleri için yetkili teknik servise başvurunuz.

C28

Sistem arızası

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve
şarjını tam doldurunuz.

C31

Sistem arızası

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve
şarjını tam doldurunuz.

Yukarıdaki çözüm yolları uygulandıktan sonra da sorunun devam etmesi halinde,
derhal yetkili teknik servise başvurunuz. Robot süpürgeyi kendi imkanlarınızla sökmeye ve
onarmaya çalışmayınız.
K U L L A N I M K I L AV U Z U
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Model No

Alex1280H

Bu cihaz WEEE direktiflerine

Anma Gücü

60 W

uygun olarak geri dönüşümü olan

Gerilim

21,6 V

atılmaması gerekmektedir.

Şarj Adaptörü

T-ZC78

Cihaz Ölçüleri

313x299x93 mm

Tam Şarjda Çalışma Süresi

60-70 dakika

Hareket Hızı

0,3 m/sn

Batarya Kapasitesi

2600mAh

Şarj Süresi

5-7 saat

parçalardan oluştuğu için çöpe
Lütfen, bu robot süpürgenin
geri dönüşümünü sağlamak için
Homend Müşteri Hizmetleri’ne
başvurunuz.

İthalatçı / Üretici firma teknik
özelliklerde haber vermeden
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr
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ALEX

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.

K U L L A N I M K I L AV U Z U
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