
Üdvözöljük a Robzone mobil applikációban.

Kérjük, regisztráljon, párosítsa össze az ön
Duoro Xclen robot porszívóját a mobiltelefonjávalés
kényelmesen irányítsa bárhonnan.

A robotporszívó kezelésére a mobil applikáción keresztül a robotnak
mindig feltöltött állapotban kell lennie. A folyamat első lépése
a „kész" állapott.



mobil applikáció
első lépés: CSATLAKOZÁS



A mobil applikáció első
használata.
Először regisztráljon.

Ha már a mobil applikációba
bejelentkezett, adja hozzá
az Ön robotját és elindul
a párosítási eljárás.



A mobil applikáció első
használata előtt hozza létre
felhasználói fiókját.

Regisztráljon és hozza
létre felhasználói fiókját!



Töltse ki a belépési nevet
és jelszót és lépjen be az
Ön felhasználóifiókjába. Ha elfelejtette jelszavát,

nem baj, elküldjük az Ön
e-mail címére.



Mobil applikációba történő
bejelentkezés után, adja
hozzá az ön robotját és
elindul a párosítási eljárás.



Válassza ki az Ön 
robot porszívó típusát.



Aktiválja a porszívó WiFi-jét,
hogy elinduljon a párosítási
eljárás a mobil applikációval.



Válassza ki a házi WiFi
típusát, amelyre a robot
porszívó működni fog.

Nyomja meg a "Következő"
gombot és várja meg
a porszívó összekapcsolódását
a szerverrel.

Töltse ki a kiválasztott
WIFI bejelentkezési
jelszavát.



1. Az Ön telefonjában
válassza a WIFI beállítását
» válassza a RobzoneRobot
nevű WIFI-t.

2. Ezután térjen vissza
az applikációba.

Ha a művelet nem sikeres
az egész folyamatot
ismételje meg.  



Üdvözöljük a mobil
applikációban,melykeresztül
a robotporszívóvezérelhető.



mobil applikáció
második lépés:
ÜZEMELTETÉS



• Ready A robotporszívó részletes
kezeléséhez kattintson
a robot ábrázolására.

Gyorsindítás az automatikus
programban.

Töltési parancs kiadása. A robotposzívó
automatikusan megkeresi a töltőbázist
és megkezdi a töltést.

A robotporszívót szabadon
megnevezheti.

A robotposzívó
aktuális állapota.



Iránygombok, amelyek által
a robotot szabadon
áthelyezheti a helységben.

Opciók más funkciókhoz.



A takarítás típusának
kiválasztása.

A robotporszívót
szabadon megnevezheti.

A hangjelző
bekapcsolása/
kikapcsolásaí.Tervezze meg a takarítást

akár egy hétre előre.

Ha a takarítás alatt hiba
keletkezett a robot a
hibát menti a listára,
amely reklamáció
esetén a technikusok 
segítségére lehet.



Válassza ki a takarítás
időpontját az egyes
napokon.

Erősítse meg a beállításokat
tervezett tisztítás.

Beállított takarítások
törlése.


