
ERRORCODES / MELDINGEN OP SCHERM ROBOT 
 

Error Betekenis 

UITLEG 

 

E1 Stofopvang reservoir niet geïnstalleerd 

Stofopvang reservoir (opvang bak van het stof) moet goed geplaatst worden. 

E2 Netschakelaar uit tijdens het laden / 

AAN/UIT schakelaar aan zijkant van de robot staat op UIT 

Zorg dat de stekker van de lader in het stopcontact zit.  

 

Zorg er voor dat de schakelaar aan de zijkant van de robot op aan staat (bij gebruik en 

ook bij het opladen). 

 

Mocht dit niet werken, reset dan de robot door de AAN/UIT schakelaar aan de zijkant 

10 minuten lang op UIT te laten staan. Probeer de robot vervolgens weer volledig op te 

laden en controleer of het probleem dan weg is 

E3 Accu laag of automatisch opladen mislukt 

Zorg dat de stekker van de lader in het stopcontact zit.  

 

Zorg er voor dat de schakelaar aan de zijkant van de robot op aan staat (bij gebruik en 

ook bij het opladen). 

 

Controleer of de robot wel oplaadt als de stekker van de voeding rechtstreeks in de 

robot wordt geplaatst (dus niet via het docking station). 

 

Mocht dit niet werken, reset dan de robot door de AAN/UIT schakelaar aan de zijkant 

10 minuten lang op UIT te laten staan. Probeer de robot vervolgens weer volledig op te 

laden en controleer of het probleem dan weg is 

E11 Linker trapdetectie sensorprobleem 

Reinig de sensor aan de onderzijde van de robot. 

E12 Rechter trapdetectie sensorprobleem 

Reinig de sensor aan de onderzijde van de robot. 

E13 Voorste trapdetectie sensorprobleem 

Reinig de sensor aan de onderzijde van de robot. 

E21 Linkerwiel niet op de grond 

Plaats de robot op de grond 

Controleer of er niets onder aan de robot of aan het wiel zit dat de robot omhoog duwt 

E22 Rechterwiel niet op de grond 

Plaats de robot op de grond 

Controleer of er niets onder aan de robot of aan het wiel zit dat de robot omhoog duwt 

E23 Voorwiel niet op de grond 

Plaats de robot op de grond 

Controleer of er niets onder aan de robot of aan het wiel zit dat de robot omhoog duwt 

E31 De microschakelaar van de bumper vooraan links geblokkeerd of stuk 

Maak de bumper schoon 

Controleer of de bumper goed op zijn plaats zit. Als dat niet zo is, duw deze dan terug 

op zijn plaats 

E32 De microschakelaar van de bumper vooraan rechts geblokkeerd of stuk 

Maak de bumper schoon 

Controleer of de bumper goed op zijn plaats zit. Als dat niet zo is, duw deze dan terug 

op zijn plaats 



E33 De microschakelaar van de bumper recht vooruit geblokkeerd of stuk 

Maak de bumper schoon 

Controleer of de bumper goed op zijn plaats zit. Als dat niet zo is, duw deze dan terug 

op zijn plaats 

E41 Linkerwiel geblokkeerd 

Maak het wiel schoon 

Controleer of er iets bij het wiel zit dat deze blokkeert en verwijder dat indien nodig 

E42 Rechterwiel geblokkeerd 

Maak het wiel schoon 

Controleer of er iets bij het wiel zit dat deze blokkeert en verwijder dat indien nodig 

E43 Linker zijborstel overbelast 

Haal de zijborstel er af en controleer of er geen haren of iets dergelijks om de as zitten 

(het pinnetje waar de zijborstel op vastgezet wordt) 

E44 Rechter zijborstel overbelast 

Haal de zijborstel er af en controleer of er geen haren of iets dergelijks om de as zitten 

(het pinnetje waar de zijborstel op vastgezet wordt) 

E45 Ventilator motor overbelast 

Controleer of de ventilator samengedrukt is. 

Maak het stofopvang reservoir en de filters schoon. 

Controleer dat er bij deel van de robot waar het stofopvang reservoir zit niets de 

luchtcirculatie blokkeert. 

E46 Rolborstel overbelast 

Maak de borstel schoon (dit is de borstel die in het midden van de robot zit). Zorg er 

voor dat er geen haren of ander vuil de borstel blokkeert. Als dit niet helpt, vervang de 

borstel dan voor een nieuwe 

LO Lage Batterij 

Laad de robot op 

11:11 Robot laadt op 

 

FULL Batterij vol 

 

CONN De robot staat in de modus om zich te verbinden met de App en het 2.4 ghz 

Wifi netwerk 

Volg de stappen voor het verbinden van de App 

FAIL WiFi verbinding mislukt 

RESET de robot en volg de stappen voor het verbinden van de App 

SUCC WiFi verbinding gelukt 

 

 

Mocht je met de klant er niet uitkomen, neem dan meteen contact op met  

 

Blaupunkt via: 

- Live chat: http://support.blaupunktrobotics.eu 

- Telefoon: +31 (0)88 566 7700 

- Email: support@blaupunktrobotics.eu 

 

 

http://support.blaupunktrobotics.eu/
mailto:support@blaupunktrobotics.eu

