
Üdvözöljük a Robzone mobil applikációban.

Kérjük, regisztráljon, párosítsa össze az ön
Duoro XControl 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.

2.2.7 és újabb verziók



mobil applikáció

1. rész:
REGISZTRÁCIÓ
BELÉPÉS
CSATLAKOZTATVA



Válassza ki a robotporszívó
használatának helyét.



A mobil applikáció első
használata előtt hozza létre
felhasználói fiókját.



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.



Amennyiben az alkalmazást
első alkalommal használja.
Először regisztráljon.

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



Válassza ki az Ön 
robot porszívó típusát.



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, 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.



Settings

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



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



Duoro XControl 

Üdvözöljük a robotporszívója
vezérlésére szolgáló
mobil alkalmazásban.

Robot



mobil alkalmazás
2. rész: VEZÉRLÉS



Duoro XControl 

Üdvözöljük a mobil
applikációban,melykeresztül
a robotporszívóvezérelhető.

A robot aktuális állapota.

A robotporszívó részletes
vezérléséhez kattintson
a robot ábrára.

Az Ön felhasználói fiókja.

Ha a háztartásban több mint
egy robotporszívó van,
telepítheti őket a mobiltelefon
alkalmazásba.



Ossza meg robotját a háztartás
többi tagjával és együtt
vezérelhetik.

Személyes profi beállítások.

Nyelvi beállítások, lokalizáció, 
a hiba üzenetekről szóló
értesítések törlése,
kijelentkezés az alkalmazásból.

Robot

Pavel

AZ ÖN FELHASZNÁLÓI
FIÓKJA >



SZEMÉLYES PROFIL >

Itt megváltoztathatja
a felhasználói fiókjának
jelszavát .

John

john.smith@gmail.com



Utasítás a töltésre, a robot
automatikusan megkeresi
a töltőbázist, és elkezd tölteni.

A gyors takarítás
megkezdése az
automatikus programban.

A robot részletes vezérlése.

Kövesse a takarítási
térképet.

A térkép előnézetének
szerkesztése.



RÉSZLETES MŰKÖDÉS >

A takarítás típusának
kiválasztása.

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.

Robottal való
kommunikációhoz
szükséges
nyelvválasztás.



TERVEZETT TISZTÍTÁS >

Válassza ki a takarítás
időpontját az egyes
napokon.

Erősítse meg a beállításokat
tervezett tisztítás.

Beállított takarítások
törlése.



robot MEGOSZTÁSA
a háztartás
többi tagjaival.

3. rész:



Ossza meg a robotot
más felhasználókkal.

Az új felhasználónak
előbb a saját nevén
be kell magát
regisztrálnia
az alkalmazásba.



Válassza ki a megosztani
kívánt robot típusát.



DUORO XCONTROL Generation 2.0

Aktiválja az Ön robotja
megosztását.



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



Igazolja.



Fogadja el.

Z ÚJ FELHASZNÁLÓ
ALKALMAZÁSÁBAN  >


