
Üdvözöljük a Robzone II. verzió
mobilalkalmazásban.

Regisztráljon, párosítsa a Duoro X CONTROL
robotporszívóját az alkalmazással
és kezelje kényelmesen bárhonnan.

A robotporszívó az alkalmazással történő vezérléséhez a robotnak
mindig teljesen feltöltve kell lennie és „készenléti” módban kell lennie.

Javasoljuk, hogy mindig hagyja a robotporszívót a töltőállványon, 

ahol mindig készen fog állni az Ön utasításaira.



mobil alkalmazás
rész 1: CSATLAKOZTATÁS



Amennyiben az alkalmazást
első alkalommal használja.
Először regisztráljon.

Ha az alkalmazásba már
belépett, adja hozzá a
robotját a párosításhoz.



Ha az alkalmazást először
használja, hozza létre
a fiókját.

Töltse ki a belépési nevet
és jelszót és lépjen be
a fiókjába.

Ha elfelejtette bejelentkezési
adatait, nem baj, elküldjük
őket az email címére.



Hozza létre a fiókját és
regisztrálja magát.



Az applikációba való
bejelentkezés után adja
hozzá a robotját párosításhoz.



Válassza ki
a robotporszívója.



1. Turn on the machine power switch.
2. Wait for the machine to start and complete.

3. Press the HOME buttom (3 seconds), then it will show
the SUCC and CONN on the display.

Aktiválja a robotot
az alkalmazás
párosításához.



Válassza ki a házi WIFI
típusát, amelyen
a robotporszívó dolgozni fog.

Lépjen tovább a „Következő”
gombbal és várja meg
a porszívó összekapcsolását
a szerverrel.

Töltse ki a bejelentkezési
jelszót a kiválasztott
WIFI-hez.



1. Nyomja meg a WIFI
robot beállítása gombot (alul)
2. Az Ön telefonja beállításaiban
válassza ki a következőt:
WIFI beállítása » WIFI kiválasztása
a „RobzoneRobot“ elnevezéssel.
Várja meg, hogy a telefon
sikeresen csatlakozzon ehhez
a WIFI-hez.
3. Ezután térjen vissza az
alkalmazásba.
  



Várja meg a robot párosítását
az alkalmazással. Amennyiben
a párosítás nem eredményes,
ismételje meg az egész
műveletet.



Üdvözöljük a robotporszívója
vezérlésére szolgáló mobil
alkalmazásban.



mobil alkalmazás
2. rész: VEZÉRLÉS



A robotporszívó részletes
vezérléséhez kattintson
a robot képére.

Gyors indítás automatikus
programban.

Utasítás a töltésre, a robot
automatikusan megkeresi
a töltőállványt és elkezdi
a töltést.

A robotját tetszés
szerint elnevezheti.

A robot aktuális
állapota.

Az ön felhasználói fiókja.



Válassza ki a robotja típusát.
Ha egynél több
robotporszívója van
otthon, feltöltheti őket
az alkalmazásba.



Nyelvi beállítások, lokalizáció,
cookie-k törlése és
hibaüzenetekre való
figyelmeztetések, kilépés
az alkalmazásból.



Utasítás a töltésre, a robot
automatikusan megkeresi
a töltőállványt és elkezdi a töltést.

Irány gombok, amelyek
szerint a robotot tetszés
szerint mozgathatja
a helyiségen át.

A takarítás típusának
kiválasztása.

Gyors indítás
automatikus
programban.



A robotra vonatkozó
összes információ áttekintése.

Tervezze be a takarítást
egy hétre előre.

Kövesse a folyamatban
lévő takarítás térképét



Válassza ki a takarítás
idejét a hét egyes napjaira.
A beállított időben a robot
automatikusan elkezdi
a takarítást.

A tervezett takarítási
beállítások megerősítése.

Beállított takarítás
törlése.



Kövesse a takarítás
térképét.

A már lefutott takarítások
áttekintése.

Térképnézet
szerkesztése.

A térkép kicsinyítése
az eredeti beállításra.

A takarítási folyamat
során nagyíthatja/
kicsinyítheti a térképet.

A takarítás
indítása az automatikus
programban.



A robotját tetszés szerint
elnevezheti.

Hangüzenetek be- és
kikapcsolása.

Ha probléma merül fel
a takarítás során, a robot
a hibát egy olyan listán
tárolja, amelyet a techni-
kusok panasz esetén
használhatnak.


