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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.



C06 Emiş motoru sıkışmış 
durumda

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

C09 Sol tekerleğe yabancı mad-
deler sarılmış durumda (iplik, 
kâğıt, bez parçası vb.)

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

C10 Sağ tekerleğe yabancı mad-
deler sarılmış durumda (iplik, 
kâğıt, bez parçası vb.)

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

C11 Silindir fırçaya yabancı mad-
deler sarılmış durumda (iplik, 
kâğıt, bez parçası vb.)

Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, ya-
bancı 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 
onarım işlemleri için yetkili teknik servise başvurunuz.

C31 Sistem arızası Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve 
onarım işlemleri için yetkili teknik servise başvurunuz.



Model No

Anma Gücü

Gerilim

Şarj Adaptörü

Cihaz Ölçüleri

Tam Şarjda Çalışma Süresi

Hareket Hızı

Batarya Kapasitesi

Şarj Süresi

Alex1280H

60 W

21,6 V

T-ZC78

313x299x93 mm

Ortalama 90 dk

0,3 m/sn

2600mAh

4-6 saat

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.
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