
Üdvözöljük a Robzone mobil applikációban.

Kérjük, regisztráljon, párosítsa össze az
ön Duoro XControl len robot porszívóját 
a mobiltelefonjával és kényelmesen
irányítsa bárhonnan.
A robotporszívó kezelésére a mobil applikáción keresztül a robotnak
mindig feltöltött állapotban kell lennie. A folyamat első lépése
a „kész" állapot.

2.2.7 és újabb verziók

3.0



mobil applikáció

1. rész:
REGISZTRÁCIÓ

3.0



Válassza ki a robotporszívó
használatának helyét.



tibor@gmail.com

tibor@gmail.com

Írja be
az e-mail címét

HOZZA LÉTRE FIÓKJÁT
ÉS REGISZTRÁLJON.

1.

Írja be
a megerősítő kódot

3.

Adjon meg
egy jelszavat

4.

Kérjen egy ellenőrző
kódot az e-mail címére.
Perceken belül meg
fogja kapni.
Nem kapta meg a kódot?
Ellenőrizze a „SPAM“
mappát. Vagy lépjen
kapcsolatba velünk
e-mailben az
info@robzone.hu címen. 

2.

Fejezze be a regisztrációt5.



mobil applikáció

2.rész:
Bejelentkezés 
a regisztrált felhasználók
számára

3.0



Bejelentkezés
a fiókjába.

Személyes profil beállításai.

Nyelvi beállítások,
helymeghatározás, sütik
törlése és hibaüzenetek
értesítése, kijelentkezés
az alkalmazásból.



SZEMÉLYES PROFIL >

Itt megváltoztathatja
a fiókja jelszavát.

Pavel

pavel@gmail.com



Adja meg a bejelentkezési
adatait és jelszavát, és
jelentkezzen be a fiókjába.

Ha elfelejtette a bejelentkezési
adatait, ne aggódjon,
elküldjük azokat az
e-mail címére.



mobil applikáció

3. rész:
PÁROSÍTÁS

3.0



Válassza ki a robotját.

Válassza ki
a robotja
típusát.

Győződjön meg róla, hogy
telefonja csatlakoztatva van az
otthona WiFi-szolgáltatásához,
vagy szükség esetén csatlakoztassa
hozzá a telefonját.



Aktiválja a robotot
az alkalmazással való
párosításhoz.



Adja meg az otthoni WiFi 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" lehetoséget
» válassza a "RobzoneRobot"
nevu 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.

Připojit robota (DUORO XCT)

Android

iOS

i



Ha az Ön telefonján megjelenik a:

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

Kérjük, erosítse meg az

"IGEN" gombbal.

Figyelmeztetés az Android
felhasználók számára.

i



Várjon a robot
párosítására.



Hozzon létre egy helyszínt,
ahol a robot dolgozni fog,
és helyezze a robotot
a helyszín alá. Ha több
robotporszívó tulajdonosa,
a helyek listája segít Önnek
a távvezérlésükben.



mobil applikáció

4. rész:
TULAJDONSÁGOK
ÉS VEZÉRLÉSEK

3.0



Töltési parancs, a robot
automatikusan megkeresi
a töltőhelyet, és megkezdi
a töltést.

A tisztítóprogram
kiválasztása.

Gyors indításos
tisztítás automatikus
programmal.

Részletes robot vezérlés.

Kövesse a takarítási
térképet.

Az előnézeti térkép
szerkesztése.

A robot mozgásának manuális
navigálása a tisztítási üzemmódon
kívül a takarítás során, a robot
nem porszívózik navigáció közben.



TAKARÍTÁSI PROGRAMOK >

Gyors program a mindennapokra
az egész helyiség kitakarítására.

A terület célzott kitakarítása,
kb. 2 x 2 méter.



RÉSZLETES VEZÉRLÉS  >

Ütemezett  tisztítási
beállítások.

A hangjelzések
be/kikapcsolása.

A nyelv kiválasztása
a robot kommunikációjához.



Válassza ki a takarítási időt
a hét minden napjára.
A beállított időpontban
a robot automatikusan
megkezdi a tisztítást.

Beállítások megerősítése
a tervezett takarításokhoz.

A beállított takarítási
folyamat törlése.



mobil applikáció

A robot MEGOSZTÁSA
a háztartás többi
tagja számára

5. rész:

3.0



Ossza meg a robotot
más felhasználókkal.
Az új felhasználónak
előbb a saját nevén
be kell magát
regisztrálnia
az alkalmazásba.

Pavel



Válassza ki a megosztani
kívánt robot típusát.



DUORO XCT

Aktiválja az Ön robotja
megosztását.



Töltse ki annak a felhasználónak
az e-mail címét, akivel meg
akarja osztani a robotporszívót.



Igazolja

DUORO XCONTROL sikeren
megosztva

ida@gmail.com

ida@gmail.com



FOGADJA EL
AZ ÚJ FELHASZNÁLÓT
AZ ALKALMAZÁSBAN >

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

elfogadja?

Fogadja el.


