
Üdvözöljük a Robzone mobilalkalmazásban.

Regisztráljon, párosítsa a DUORO ULTIMATE
robotporszívóját az alkalmazással, és vezérelje
kényelmesen bárhonnan.

A robotporszívó alkalmazások vezérlésénél a robotnak mindig teljesen
feltöltve és készenléti állapotban kell lennie.

Ezért ajánljuk a robotporszívót mindig a töltőbázison hagyni, ahol mindig
készen áll az utasításokra.

2.2.7-es verzió és újabbak



1. rész:
REGISZTRÁLÁS

Mobil alkalmazás



Válassza ki a robotporszívó
használatának helyét.



2.

Adja meg
e-mail címét

TÖLTSE KI A FIÓKOT
ÉS REGISZTRÁLJON

1.

Töltse ki a kapott
ellenőrző kódot

3.

Hozzon létre egy jelszót4.

Fejezze be a regisztrációt5.

Küldjön ellenőrző kódot
az e-mail címére.
Néhány percen belül
megkapja. Lemaradt
a kódról? Ellenőrizze
a „SPAM“ mappát.
Alternatív megoldásként
vegye fel velünk
a kapcsolatot 3.
Töltse ki a kapott
ellenőrző kódot az
info@robzone.hu címen.
Lemaradtál a kódról?
Ellenőrizze a  SPAM mappál.
Alternatív megoldásként
vegye fel velünk
a kapcsolatot az
info@robzone.hu-o címen 

2.



Mobil alkalmazás

2. rész:
BEJELENTKEZÉS
a regisztrált felhasználók
számára



A személyes profil beállítása.

A nyelv verzió, lokalizálás,
sütik törlésének beállítása
és figyelmeztetés a hiba
jelzésekre, az alkalmazásból
történő kijelentkezésre.

Jelentkezz be
a fiókodba.



SZEMÉLYES PROFIL >

Itt megváltoztathatja
fiókját.



Adja meg bejelentkezési
adatait felhasználónév és
jelszó, valamint bejelentkezés
a fiókjába.

Ha elfelejtette bejelentkezési
adatait, az nem számít,
elküldjük e-mail címére.



Mobil alkalmazás

3. rész:
PÁROSÍTÁS



Menjen a robotválasztáshoz.

Győződjön meg arról, hogy
telefonja jelenleg csatlakozik
az otthoni WIFI-hez, vagy
csatlakoztassa telefonját.

Válassa ki a robot típúsát.



Aktiválja a robotot az
alkalmazással való
párosításához.



XXXX

1234

Adja meg annak az otthoni
WIFI-nek a nevét, amelyen
a robot tisztítani fog

Adja meg az otthoni
WIFI jelszavát



1. Lépjen a mobiltelefon
beállítások menübe.

2. A telefon beállítások
menübe válassza a
"Wifi beállítások"
lehetőséget » válassza
a "RobzoneRobot" nevű
wifit. Várja meg, amíg
a telefon sikeresen
csatlakozik ehhez
a WIFI-hez.

3. Ezután térjen vissza az
alkalmazásba és várja meg,
amíg a robot párosul az
alkalmazással. Ha a párosítás
sikertelen, az egész folyamatot
ismételje meg.

Android

iOS

i

(ULTIMATE)



Ha az Ön telefonján megjelenik a:

"RobzoneRobot -nak nincs hozzáférés az internethez,
meg akarja tartani a kapcsolatot?"

Kérjük, erősítse meg az "IGEN" gombbal.

Figyelmeztetés az Android felhasználók számára.

i



Várja meg, amíg
a robot párosul



Hozzon létre egy webhelyet,
ahol a robot működni
fog, és mentse el a robotot
a webhely alá. Ha egynél
több robotporszívója van,
a helyek listája segít
a távoli vezérlésben.



Mobil alkalmazás

4. rész:
ROBOT
HANGBEÁLLÍTÁSA



Indítsa be a takarítást,
a térkép automatikusan
letöltődik, és elmenti
alapértelmezettként.

A HÁZTARTÁS ELSŐ
TÉRKÉPÉNEK
LETÖLTÉSE >

A takarítás megkezdése után
válasszon a 3 takarítási
programból: MyFloor/Silent/Turbo.

A robot részletes vezérlése.

Az első takarításnál a robot 
porszívónak szükséges letöltenie 
a háztartás komplett térképét.
A területet készítse elő úgy, hogy 
a robot előtt minél kevesebb 
akadály legyen. Tegye lehetővé
a bejutást minden helyiségbe, 
amelyeket később takarítani 
szeretné. Várja meg a takarítás 
befejezését. A robotot a takarítás 
alatt ne állítsa le, ne szakítsa 
meg a takarítást. Különben 
fennáll a térkép hibás betöltésé-
nek veszélye, és az egész folya-
matot meg kellene ismételni.
Ha bekövetkezik a térkép betöltés 
megszakítása, tegye vissza a 
robotot a bázisra, és újra indítsa 
el az első takarítást.

Figyelje a háztartás
térképének letöltését.



Ha a tisztítás befejeződött,
nevezze el a betöltött
térképet.

2

3

1

A TÉRKÉP MEGNEVEZÉSE  >

Ha ez a térkép lefedi az egész háztartás takarítási igényeit, már nem szükséges letölteni semmi más térképet,
és a robot automatikusan ezzel a térképpel fog dolgozni a következő takarításnál is. >



TÉRKÉP SZERKESZTÉS >
Finomítsa a térképet a szobák egyesítésével vagy felosztásával a valóságnak megfelelően.
Térkép › Térkép szerkesztése › Egyesítés / felosztás

2

1

3



DUORO ULTIMATE

3

2

1

TÉRKÉP SZERKESZTÉSE >
Nevezze meg az egyes helyiségeket az intelligens takarítás használatához.
Térkép > Térkép szerkesztése > Szoba szerkesztése > Név. >



DUORO ULTIMATE

2

1

3

4

5

6

NO-GO ZÓNÁK >
A térképbe helyezzen el tiltott zónákat, vagy virtuális falakat ott, ahol nem akarja, hogy a robot takarítson.
Térkép > Térkép szerkesztése > Tiltott zóna > NO-GO zóna > virtuális fa

Ne felejtse elmenteni a térképen minden változást. A robot emlékszik a módosított térképre, és véglegesen így dolgozik vele.



DUORO ULTIMATE

2

1

A KÖVETKEZŐ TÉRKÉP LETÖLTÉSE >
Összesen 5 különböző térkép tárolható, amelyek felhasználhatóak a háztartás különböző területeinek takarítására.
Térkép > Térkép szerkesztése > Térkép kiválasztása > Új térkép gomb

3

A takarítás előtt helyezze
a töltő bázist az új helyre.
A takarításhoz a helyét
rögzíteni kell.



DUORO ULTIMATE DUORO ULTIMATE

4

1

A takarítás előtt helyezze a töltő bázist az új helyre. A takarításhoz a helyét rögzíteni kell.

2 3



DUORO ULTIMATE DUORO ULTIMATE

A kiválasztott helyiségek
tisztításához aktiválni
kell az „Intelligens szoba“
funkciót az alkalmazás
részletes beállításainál.

!

1

5

4

A KIVÁLASZTOTT HELYISÉGEK TAKARÍTÁSA >
Az intelligens zóna takarításhoz jelölje be a térképen a takarítani kívánt helyiségeket.
Helyiségek > jelölje be a kiválasztott helyiségeket > Start >Takarítási módok

A kiválasztott helyiség takarítása után a robot visszatér a töltőbázisra.

2

3



DUORO ULTIMATE1

TERVEZETT TAKARÍTÁS >
A tervezett takarítás beállítása után a robot automatikusan takarítani kezd a beprogramozott
időben és napon az egész szinten, vagy kiválasztott.

2

Válassza ki ha ütemezett
takarítást szeretne beállítani
minden helyiséghez.



RÉSZLETES VEZÉRLÉS >

AZ EGÉSZ HÁZTARTÁS TAKARÍTÁSA >

Ha az Ön háztartása több szintből áll, ahol a robotnak takarítania kell, vagy a helyiségek nincsenek úgy
összekapcsolva, hogy egy takarítási ciklus alatt a robot letöltheti a háztartás komplett térképét,
töltse le a térképet minden területre külön-külön. Az egyes térképeket nevezze meg, és takarítás előtt
mindig állítsa be alapértelmezettként azt a térképet, ahol a robot épen takarítani fog..

Térkép > Térkép szerkesztése > Térkép kiválasztása > Alkalmazni

A robot emelet közti áthelyezésénél, vagy a háztartás elkülönített részeinél ajánljuk áthelyetni
a töltőbázist is, és mindig ugyanarra a kiinduló helyre.

Az egész háztartás takarításához indítsa el a kiválasztott takarítási módot, és a robot automatikusan lefedi
az egész elérhető területet.

Az alkalmazásban frissítések történnek. A bemutatott képek szemléletesek és változhatnak.
Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő információkat. A csatlakozási mód változhat, ezért ajánljuk
követni a www.robzone.hu oldalait.



Áttekintés és információk
a korábbi takarításokról.

A kiválasztot szobák
intelligens takarítása.

Ütemezett tisztítási
beállítások.

A robot mozgásának kézi
navigációja a tisztítási
módon kívül, navigáció
közben a robot porszívózik.

Az az idő, amikor a robot
figyelmen kívül hagyja
a tervezett tisztítást,
hogy ne zavarjon.

RÉSZLETES VEZÉRLÉS >



5. rész:
A ROBOT MEGOSZTÁSA
a háztartás többi
tagjának

Mobil alkalmazás



Válasszon egy robotot
a megosztáshoz

1



Ossza meg a robotot
más felhasználókkal.
Az új felhasználonak
először saját fiókja
alatt kell registrálnia
az alkalmazásban.

Személyes profil beállításai.

Nyelvi verzió beállítása,
lokalizáció, cookie-k törlése
és hibaüzenetek értesítése,
kijelentkezés az alkalmazásból.

Pavel

2



DUORO ULTIMATE

Aktiválja a megosztott robotott.



Adja meg annak a felhasználónak
az e-mail címét, akivel meg
szeretné osztani a robotporszívót.

DUORO ULTIMATE



Megerősít

DUORO ULTIMATE sikeren
megosztva

ida@gmail.com

ida@gmail.com

DUORO ULTIMATE



Elfogad

AZ ÚJ FELHASZNÁLÓI
ALKALMAZÁSBAN >

A megosztott felhasználónak
nincs engedélye térképek
szerkesztésére az
alkalmazásban. 

!

tibor@gmail.com
felhasználó meg akar
osztani egy robotot,

elfogadja?


