
Üdvözöljük a Robzone mobilalkalmazásban.

Regisztráljon, párosítsa DUORO X-MAX
robotporszívóját az alkalmazással,
és kényelmesen irányítsa bárhonnan.

A robotporszívó-alkalmazások vezérléséhez a robotnak mindig teljesen
feltöltöttnek és „készenléti„ üzemmódban kell lennie.

Ezért azt javasoljuk, hogy  hagyja a robotporszívót a töltőaljzaton,
hol mindig készen áll az utasításokra.  



Mobil alkalmazás

1. rész
BELEGYEZÉS



Válassza ki a robotporszívó
használatának helyét.



tibor@gmail.com

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. Lemaradtál
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



Jelentkezz be
a fiókodba.

Személyes profil beállításai.

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



SZEMÉLYES PROFIL  >

Itt módosíthatja
a fiók jelszavát

Tibor

tibor@gmail.com



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. Válassa ki a robot típúsát.

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



Kövesse az 1. és 2. lépést, majd
jelölje be a KÉSZ lehetőséget



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

Adja meg az otthoni
WIFI jelszavát

XXXX

1234



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



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



Robotok részletes irányítása



Válassza ki a robot
hangjának nyelvi verzióját.



5. rész:
A TÉRKÉP BETÖLTÉSE
ÉS SZERKESZTÉSE

Mobil alkalmazás



A tisztítás megkezdésekor
a térkép automatikusan
betöltődik és alapértelmezettként
mentődik

AZ ELSŐ HÁZTARTÁSI
TÉRKÉP BETÖLTÉSE >

A tisztítás elindítása után
válasszon 3  tisztítóprogram
közül: Quick / Eco / Turbo

Részletes robotvezérlés

Nézze meg az otthoni
térkép betöltését

Az első tisztítás során
a robotporszívónak be kell töltenie
a háztartás teljes térképét.
Készítse elő a helyet úgy, hogy a 
robot útjába a lehető legkevesebb 
akadályt kerüljön. Adjon neki
hozzáférést minden szobához, 
amelyet később takarítani szeretne. 
Várja meg, amíg a tisztítás
befejeződik. Tisztítás közben ne 
állítsa le és ne szakítsa meg
a robotot. Ellenkező esetben fennáll 
a helytelen térképbetöltés veszélye. 
És az egész folyamatot meg kell 
ismételni.
Ha a térképbetöltés megszakad, 
helyezze vissza a robotota bázisra, 
és kezdje újra az első tisztítást.



TÉRKÉPNEVEZÉS >TÉRKÉPBETÖLTÉS MENTÉSE >

Ha ez a térkép lefedi az egész háztartás takarítási igényeit, akkor nem kell több térképet betölteni, és a robot
automatikusan ezzel a térképpel fog  dolgozni a következő takarításoknál.

Ha a tisztítás befejeződött,
nevezze el a betöltött
térképet.

2

1

2

3

1



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

2

1

3



TÉRKÉPSZERKESZTÉS >
Nevezze el az egyes helyiségeket
az intelligens takarításhoz

7

Húzza az ujját az elválasztó
vonal elhelyezéséhez.

Jelölje meg
a szobát.

5

4

6



Porszívózásra
tiltott zóna

Tiltott zóna
törlésre.

NO-GO ZÓNÁK >
Helyezzen el tiltott zónákat vagy virtuális falakat a térképen, ahol nem szeretné, hogy
a robot kitakarítson. Térkép – Térkép szerkesztése – Tiltott zóna - NO-GO zóna/ virtuális fal

Mindig ne felejtse el menteni a térképen végzett összes módosítást.  A robot megjegyzi a módosított térképet, és folyamatosan dolgozni fog vele.

2

1

3 3

4 4

1 2 1 2

NO-GO zóna2
A robot törléskor kihagyja a helyet. Zóna
a törléshez automatikusan aktiválodik, amint 
megtörtént robot telepített kombinált felmosó 
modul törlésre tervezték. Ha a robot be van 
vetve porszívózásra szánt hulladéktartály,
ez a zóna rejtve az alkalmazásban, de az 
alkalmazás hátterében tárolva marad, és 
megjelenik kombinált felmosó használata után 
ismét törlő modul.

NO-GO zóna1
A robot kihagyja a helyet porszívózáskor. 
Minden tisztításkor aktiválódik és látható
az alkalmazásban



MÁSIK TÉRKÉP BETÖLTÉSE >
Összesen 5 különböző térkép  tárolására van lehetőség, melyekkel a háztartás különböző területeit takaríthatjuk.
Térkép › Térkép szerkesztése › Térkép kiválasztása › Új térkép gomb

3

Kezdje el a takarítást az új
területen, és hagyja, hogy
a robot betöltse az új terület
térképét. Tisztítás után
mentse el és terképet az
előző utasítások szerint.

1

2

Tisztítás előtt helyezze
a töltőalapot az új helyre.
Helyét rögzíteni kell a területen
történő  tisztításhoz.



6. rész:
FUNKCIÓK
ÉS KEZELŐSZERVEK

Mobil alkalmazás



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

Beállíthatja
a tisztítási idók
szamát.

Válasszon egy
tisztítási módot,
és állítsa be a törlést.

KIVÁLASZTOTT SZOBÁK TISZTÍTÁSA >
Az intelligens zónatisztításhoz jelölje be a térképen a tisztítani kívánt helyiségeket.
Szobák – jelölje ki a kiválasztott helyiségeket tisztításra – Start - Tisztítási módok / Moping mód / Moping intenzitása

A kiválasztott helyiség takarítása  után a robot visszatér a töltőbázisra.

2

3

1

4

!



TERVEZETT TISZTÍTÁS >
Az ütemezett  takarítás beállítása után a robot a programozott időpontban és napon automatikusan megkezdi
a takarítást az egész emeleten vagy a kiválasztott helyiségben.

1

2

Válassza ki ha ütemezett
takarítást szeretne beállítani
minden helyiséghez.



TAKARÍTÁS TÖBB EMELETEN >

TELJES HÁZTARTÁSI TISZTÍTÁS >

Ha a háztartásában  több olyan emelet van, ahol a robot takarít vagy a szobák nincsenek összekötve,
hogy a robot egy ciklus alatt betölthesse a háztartás teljes térképét, töltsön fel térképet minden
területhez külön. Nevezze el az egyes térképeket és a tisztítás előtt mindig azt a térképet allítsa be
alapértelmezettnek, ahol a robot fog takarítani.

Térkép > Térkép szerkesztése > Térkép kiválasztása > Alkalmazni

Ha a robotot emeletek vagy különálló háztartási részek között mozgatja, javasoljuk, hogy a töltőalapot
is helyezze át, és mindig ugyanabba a kiindulási pontba helyezze. Vagy szerezz be egy másik alapot,
hogy a takarítás után legyen hova parkolni a robotnak, és ki lehessen használni a kiválasztott helyiségek
takarítási funkcióját.

A teljes háztartás tisztításához indítsa el a kiválasztott tisztítási módot, és a robot automatikusan lefedi
a teljes rendelkezésre álló területet.

Az alkalmazás frissül. A bemutatott képek illusztrációk és eltérhetnek. Kövesse a telefon képernyőjén
megjelenő információkat. A csatlakozás módja változhat, ezért javasoljuk
a www.robzone.hu weboldal követését.



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 >

Állítsa be a padló színét
a padlóérzékelők
pontosabb működéséhez.



7. 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



Válasszon egy robotot a megosztáshoz2



X-MAX

Aktiválja a megosztott robotott.



X-MAX

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



X-MAX

Megerősít

DUORO X-MAX sikeren
megosztva

ida@gmail.com

ida@gmail.com



Elfogad

AZ ÚJ FELHASZNÁLÓI
ALKALMAZÁSBAN >

A megosztott felhasználónak
nincs engedélye térképek
szerkesztésére az
alkalmazásban. 

!

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

elfogadja?


