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Pravidla bezpečného používání
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Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtěte pravidla 
bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

Varování

Doporučení

Robotický vysavač je určen výhradně pro použití v interiérech. Nikdy jej nepoužívejte venku. Tento 
robotický vysavač není určen k vysávání tekutin! Před použitím si důkladně pročtěte celý návod 
k použití. Tento návod si uschovejte. Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika 
poškození robotického vysavače, nebo pro případ vašeho zranění.

Pokud jste vysavač zakoupili v zimních měsících nebo jste jej přepravovali v chladném počasí, před 
spuštěním doporučujeme robota nechat nejprve aklimatizovat na pokojovou teplotu. Zabráníte tak 
poškození elektroniky vlivem kondenzace chladného vzduchu.

Pozn. Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.

Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti nebo v mís-
tě, kde by mohlo dojít k přímému kontaktu přístrojové desky s vodou. Nemyjte vysavač vodou.

Před použitím odstraňte z dosahu robotického vysavače předměty, které by mohl poškodit (sklo, 
textil, papír atd.), namotat na boční kartáče, nebo jimi ucpat sací otvor. Při prvním použití doporu-
čujeme vysavač sledovat a odhalit případná úskalí v bytě (nevhodná výška nábytku či topení, pod 
kterým vysavač může uvíznout, problematické prahy nebo přechodové lišty, nevhodně umístěný 
koberec apod.) Pro další úklid zjištěná místa zajistěte tak, aby vysavač při úklidu s nimi již neměl 
problém a mohl provést perfektní vyčištění podlahy.

Demontáž nebo opravu robotického vysavače je oprávněn provádět pouze proškolený technik  
v autorizovaném servisu.

K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití 
neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým 
proudem, nebo i požáru.

Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.

Zabraňte kontaktu částí těla a oděvů s kolečky robotického vysavače.

Nepoužívejte robotický vysavač v blízkosti jakýchkoliv hořlavin.

Nespouštějte programy úklidu, pokud se robotický vysavač nabíjí pomocí síťového adaptéru.

Nenapínejte, ani nijak nezatěžujte kabel síťového adaptéru.

Nesedejte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.

Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených místech, kde by mohlo dojít k jeho pádu (stoly, 
žídle, police apod.).

Pokud budete robotický vysavač převážet, nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte ho 
pomocí hlavního vypínače.

Před nabíjením baterie se ujistěte, zda jsou správně připojeny oba póly baterie.

Informujte všechny spolubydlící o použití robotického vysavače, abyste se vyvarovali případného 
zranění.

Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný, pravidelně koš vysypávejte.

Robotický vysavač používejte v teplotách od 0 - 40°C. Neumisťujte robotický vysavač na místa 
s vysokou teplotou.

Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii.

Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od síťového adaptéru.

Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.
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Výhody robotického vysavače Robzone Duoro XClean 4.0

Vysává – vytírá – vysouší   
Tento robotický vysavač kombinuje všechny obvyklé typy úklidů v domácnosti. Vysaje koberce, 
z hladké podlahy setře jemný prach suchým mopem nebo lehčí nečistoty vlhkým mopem. A pokud je 
vaše podlaha více znečištěná můžete zvolit mokré vytírání s rovnoměrným uvolňováním vody z vodní 
nádrže a s automatickým vysoušením podlahy. Poté bude vysávat i vytírat součaně. 

Extra silný sací výkon s technologií AIRMAX 
Duoro Xclean dosahuje díky BLDC motoru a unikátní technologii AIRMAX extra silného sacího výkonu 
na všech površích. S použitím speciálního lamelového kartáče dosahuje skvělých výsledků. Robotický 
vysavač si sám určí stupeň sacího výkonu, podle typu podlahy.  

Dvě výměnné čistící hlavice 
Duoro Xclean je vybaven dvěma různými sacími hlavicemi. Sací hlavice EASY PET je libovolně vymě-
nitelná za hlavici ACTIVE BRUSH s rotačním kartáčem a robot sám podle instalovaného modulu určí, 
jakým způsobem bude uklízet, aby byl úklid co nejefektivnější. Hlavice s rotačním kartáčem je ideální 
na čištění koberců, sací hlavice EASY PET perfektně uklidí hladké podlahy a vysaje zvířecí srst nebo 
dlouhé vlasy. Nově můžete nahradit štětinový kartáč speciálním lamelovým kartáčem AIRMAX 
a zvýšit účinnost vysávání na maximum.

Navržen pro snadné užívání 
Ovládání robotického vysavače je intuitivní a snadné. Úklid lze spustit jedním tlačítkem na doty-
kovém ovládacím panelu, dálkovém ovládání nebo mobilní aplikací. Duoro Xclean s vámi bude 
komunikovat v češtině.
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Vyčkejte, zpracovávám pokyn 

Nabijte prosím baterii

Nabíjení zahájeno

Nabíjení dokončeno

Zapněte prosím hlavní vypínač 

Položte vysavač na podlahu

Zkontrolujte prosím hnací kola 

Prosím vložte zpět odpadní nádobu

Zkontrolujte prosím boční kartáče

Vyčistěte prosím sací otvor

Seznam hlasových upozornění

Mobilní aplikace nabízí maximálně pohodlné ovládání odkudko-
liv přes WiFi. Pomocí aplikace můžete sledovat online mapu úklidu 
robota, můžete kdykoliv spustit vybrané uklízecí režimy, ovládat         
robota směrovými tlačítky a velice snadno plánovat úklid na jaký-
koliv den a čas a dokonce i několik úklidů denně. Mobilní aplikace je 
dostupná pro systéme iOS i Adroid.

QR kód 
k vaší aplikaci

Rychlý návod i samotnou aplikaci si můžete stáhnout zde: 
www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC
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1. Vyjměte bezpečností pásky, které blokují při přepravě nárazník.
2. Vložte baterie do virtuální zdi, dálkového ovládání a instalujte na podlahu nabíjecí základnu.
3. Zapněte hlavní vypínač na boku robotického vysavače do polohy ON - režim připraven.
4. Pokud baterie nahlásí vybití, nejprve robota nechte dobít. K nabíjení využijte nabíjecí základnu, tu dle 
návodu umístěte na podlahu, připojte do el. sítě a umístěte do ní robotický vysavač k nabití. Hlavní vypínač 
nechte v poloze ON.
5. Nainstalujte na svůj mobilní telefon nebo tablet aplikaci pro ovládání robotického vysavače a spárujte ji 
s robotem (mobilní aplikace není nezbytná pro fungování a ovládání vysavače). 
Viz online návod na www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC
6. Plně nabitý vysavač poté můžete připravit k úklidu. Pokud si přejete vysávat a vytírat současně, naplňte 
mopovací modul dle návodu čistou vodou, připevněte mop pro mokré vytírání a poté nasaďte zásobník na 
spodní část vysavače.
7. Stiskněte tlačítko         na ovládacím panelu vysavače a úklid začíná!

Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat bez dozoru, ale naopak 
sledovat jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vysledujete případná problematická místa a předejdete 
různým nesrovnalostem. Robotický vysavač není dokonalý a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit“, aby vám mohl 
poté dlouho a spolehlivě sloužit. Nenechte se zmást na pohled chaotickým pohybem, robot uklízí jinak než člověk. IR senzo-
ry si mapuje prostor a systematicky střídá algoritmy po celou dobu úklidu. A věřte, že s výsledkem budete spokojeni. Pokud 
máte v bytě černý nábytek, IR senzory mohou hůře detekovat překážku, a proto může dojít k mírnému nárazu. Robot je ov-
šem vybaven pružným citlivým nárazníkem, aby při srážce nemohlo dojít k poškození robota ani vašeho bytového vybave-
ní. Robotický vysavač přejede přechodové lišty do výšky cca 1-1,5 cm a koberce s běžnou hustotou vlasu do výšky cca 1 cm.  
Pokud chcete uklízet větší byt nebo prostor nad 80 m2, doporučujeme prostor rozdělit na více části a uklízet je po-
stupně. Nebo místnosti uklízet jednotlivě. Při úklidu větší plochy v jednom uklízecím cyklu riskujete nekvalitní úklid  
a současně robot po skončení úklidu již nemusí správně nalézt nabíjecí základnu.

Robot nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou či jinou tekutinou. Není určen k vysávání tekutin, ale výhradně pro 
mokré vytírání, proto vodní nádržku plňte vodou mimo dosah těla robotického vysavače. V žádném případě robota 
nečistěte mokrým hadříkem, ale pouze na sucho.

Jak začít

Tipy před prvním úklidem

Upozornění!

Situace a jejich řešení, které při prvním úklidu mohou nastat:

Máte v bytě koberec?  
Koberec je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud robotický vysavač má 
instalován mopovací modul (zásobník na vodu s mopem) a najede na koberec, může dojít k přerušení úklidu, případně 
nežádoucímu promočení koberce.   
Řešení: Použijte magnetickou pásku, kterou vytyčte robotickému vysavači prostor, kam nemá jezdit. 
Máte příliš nízký prostor pod nábytkem? 
Může se stát, že prostor pod vaším nábytkem je stejně vysoký, jako je výška vysavače. Poté je možné, že se robot ve 
snaze pod nábytkem uklidit, těsně zapasuje pod něj a již se mu nepodaří zpět vyjet. Stejně tak může uvíznout pod 
radiátorem zavěšeným na zdi.  
Řešení: Doporučujeme předem změřit výšku prostorů pod vaším nábytkem v bytě, aby jste takové situaci předešli. 
Vysavač by měl být min. o 1cm nižší, než je uklízený prostor. 
Máte v bytě volně ložené kabely od spotřebičů či počítače?  
Dávejte prosím pozor, aby při úklidu vysavač nepřišel do styku s volně loženými kabely. Může se stát, že takový kabel 
namotá a může dojít i k poškození připojeného přístroje pádem. Obzvláště náchylné jsou tenké kabely.   
Řešení: Před začátkem úklidu, kabely odstraňte z podlahy nebo dobře zakryjte. 
Nachází se ve vašem bytě přechodové lišty nebo prahy?  
Pokud je výška či profil lišty nebo prahu specifický může se stát, že po najetí na takovou lištu dojde k uvolnění zásobní- 
ku na vodu a ten zůstane odděleně ležet na podlaze.  
Řešení: Doporučujeme vymezit prostor pro úklid tak, aby robot na přechodovou lištu či práh nemohl najet. 
Svítí vám do pokoje přímé slunce? 
Pokud na podlahu zasahuje přímé ostré slunce, mohou senzory vyhodnotit takové místo jako překážku a dojde 
k přerušení úklidu.  
Řešení: Zajistěte zastínění pokoje.

CZ



4

Obsah základního balení Duoro XClean 4.0

Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit. Součástí každého balení je vždy návod.
Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).

Robotický vysavač

Mikrovláknový mop 
(suché stírání)

DUO mop 
(mokré vytírání)

Štěteček na čištění 
(součást odpadní nádoby)

2 boční kartáče

Mopovací modul 
s nádržkou na vodu

HEPA filtr 
(instalován ve vysavači)

Nabíjecí základna
se síťovým adaptérem

AIRMAX 
lamelový kartáč

Výměnné čistící 
hlavice

Magnetická páska 
100 cm

Dálkový ovladač 
(baterie nejsou součástí balení)

CZ
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Popis vysavače

Nárazník

Dotykový displej a tlačítka pro ovládání

Nárazník

Hlavní vypínač

Tlačítko pro otevření krytuTělo vysavače

Sací hlavice EASY PET

Sací hlavice ACTIVE BRUSH 
s rotačním kartáčem

Levé kolečko

Levý boční kartáč

Spodní kryt Kryt baterie

Přední kolečko

Kontakty pro automatické nabíjení

Pravý boční kartáč

Pravé kolečko

Konektor 
pro nabíjení

CZ
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Time

Dotykový displej vysavače

Symbol  
Číselné symboly na displeji zobrazují nastavení času, stav nabíjení a kódy chybových hlášení nebo 
typ uklízecího módu, pomocí číslic, písmen a znaků. 

Stiskněte tlačítko        pro následující operace: 
A) pro přepnutí z režimu spánku do výběru režimu úklidu. Pokud podržíte tlačítko tři vteřiny, 
 přepne robotický vysavač zpět do režimu spánku. 
B) pro potvrzení nastavení časovače, v režimu časovače úklidu.  
C) pro spuštění úklidu ve vybraném režimu. 

Stiskněte tlačítko "HOME" pro následující operace: 
A) stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro zvýšení nastavené hodnoty.  
B) stiskněte toto tlačítko v režimu úklidu a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí základny.  
C) toto tlačítko svítí, pokud vysavač vyhledává nabíjecí základnu ve všech ostatních režimech.

Stiskněte tlačítko "MAX" pro následující operace: 
A) stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro snížení nastavené hodnoty. 
B) pro spuštění úklidu v režimu MAX. 

Stiskněte tlačítko "PLAN" pro následující operace: 
A) stiskněte toto tlačítko pro nastavení aktuálního času. 
B) stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zahájení/ukončení 
 nastavení časovače úklidu.  
C) opakovaným stisknutím tlačítka během nastavování dojde k přerušení operace.

Stiskněte tlačítko "EDGE CLEAN" pro následující operace: 
stiskněte tlačítko v režimu připraven a spustí se úklid rohů a podél zdí.

Stiskněte tlačítko "PUSH" pro následující operace: 
stiskněte toto tlačítko pro otevření/zavření krytu sběrného koše.

Ovládací tlačítka na displeji:

1
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Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač. Před použitím dálkového ovladače se 
ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na 
robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci. 
Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA. 
Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, baterie vyjměte.

Robotický vysavač je nabíjen akumulátorem, umístěným v těle vysavače. Po skončení úklidu robot sám 
vyhledá nabíjecí základnu a zahájí dobíjení. Pro maximální životnost baterie respektujte doporučení při 
pravidelném užívání robota i při delším přerušení používání (např. odjezd na dovolenou).

Doporučujeme nabíjecí základnu ponechávat neustále aktivní, připojenou do el. sítě a robotický vysavač 
v mezifázích pravidelného úklidu zaparkovaný v základně. Spotřeba el. energie je minimální. Nabíjecí 
základna zajišťuje optimální péči o akumulátor a robotický vysavač je navíc vždy připraven k použití¨

Pokud nechcete kontinuálně využívat nabíjecí základnu, je možné robota uchovávat mezi jednotlivými 
cykly ve vypnutém stavu. Po skončení úklidu robota neprodleně dobijte na plnou kapacitu baterie a poté 
vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota. Jedině takto můžete robota uchovat pro další použití, 
bez rizika poškození akumulátoru.

Nabíjení

Používání robotického vysavače

Nastavení hlasu robota

Pro nastavení hlasu robota do češtiny použijte troj-hmat dle obrázku. 
Jednou rukou současně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka CLK 
a ON/OFF a poté druhou rukou stiskněte tlačítko       přímo na 
dotykovém displeji robotického vysavače.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE na dálkovým ovladači vyberte 
požadovaný jazyk pro svého robota. Na displeji dálkového ovladače 
můžete sledovat změnu volby.

MODE 1 – Angličtina  /  MODE 2 – Čeština  /  MODE 3 – Maďarština

Volbu potvrďte tlačítkem ON/OFF.

Displej 
Tlačítko PLAN (nastavení časovače) 
Tlačítko HOME (automatické nabíjení, 
vysavač začne hledat nabíjecí základnu pro dobití baterie) 
Směrová tlačítka (manuální navigace pohybu robota 
mimo uklízecí režim, během navigace robot nevysává)
Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto/start/stop)
Tlačítko MODE (výběr režimu úklidu)
Tlačítko CLK (nastavení hodin)
Tlačítko MAX (program s turbo sáním)

4

1

2

3

5

6 7 8

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač 
při vizuálním kontaktu. Před použitím dálkového ovladače se 
ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je 
v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický 
vysavač a stiskněte požadovanou funkci. 
Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě 
baterie typu AAA. Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, 
baterie vyjměte.

Dálkové ovládání

1)
2)
3) 

4) 

5)
6)
7)
8)

CZ
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Manuální nabíjení vysavače
A) Nabíjení vysavače napřímo přes síťový adapter.  
Nejprve zasuňte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na těle robotického vysa-
vače a poté zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Viz obr. A

B) Nabíjení vysavače pomocí nabíjecí základny. 
Zasuňte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na nabíjecí základně následně 
zasuňte síťový adaptér do zásuvky a nabíjecí základna se zapne. Stiskněte tlačítko „HOME“ na 
dálkovém ovladači nebo dotykovém displeji vysavače a robotický vysavač se automaticky vrátí 
do nabíjecí základny a začne se nabíjet. Viz obr. B

Automatické nabíjení
Pokud vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky začne hledat nabíjecí 
základnu, aby se mohl nabít. 

Pokud robotický vysavač uklízí v jiné místnosti než je nabíjecí základna, může být pro něj 
obtížné po skončení úklidu nabíjecí základnu najít. Poté nejčastěji zůstává po vybití na místě, 
kde finálně vyčerpal svou kapacitu baterie. Poté jej manuálně přeneste k základně a dejte 
nabíjet.

Pokud je robotický vysavač vypnutý, zapněte ho pomocí hlavního vypínače do 
polohy Zapnuto. 
(Pokud nedostane robotický vysavač žádný povel během dalších 20 sekund, přejde automatic-
ky do režimu spánku.)

Pozn. A) Nechte hlavní vypínač v poloze Zapnuto, pokud bude v poloze Vypnuto, robotický 
 vysavač nebude pracovat. 
 B) Pokud přepnete vypínač do polohy Vypnuto, hodnoty nastavené v režimu 
 časovače úklidu, budou vymazány.

Pozor! Před nabíjením se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze Zapnuto. Pokud bude v poloze 
Vypnuto, robotický vysavač se nebude nabíjet.

3

4

2

obr. A obr. B

Umístění nabíjecí základny 
Umístěte nabíjecí základnu ke zdi a odstraňte všechny předmě-
ty ve vzdálenosti 1 m na obě strany a 2 m před základnou, aby 
nebyl rušen naváděcí paprsek pro automatické zaparkování. 
Pokud naváděcím paprskům budou bránit předměty umístěné 
v okolí základny, nebude robot moci nabíjecí základnu vyhle-
dat a správně zaparkovat. Nabíjecí základnu můžete připevnit 
k podlaze pomocí oboustranné lepící pásky.

1
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Stav baterie na displeji vysavače

Tipy na prodloužení životnosti baterie

Zapnutí 
A) Ujistěte se, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. 
B) Stiskněte tlačítko        na robotickém vysavači nebo tlačítko "ON/OFF" na dálkovém ovládání 
a vysavač začne s úklidem. 
Poznámka: Pokud je robot v režimu spánku, stiskněte         na robotickém vysavači nebo  
"ON/OFF" na dálkovém ovladači a robotický vysavač se probudí z režimu spánku. Stiskněte  
tlačítko         na robotickém vysavači nebo „ON /OFF na dálkovém ovládání znovu a robotický vysavač 
začne s úklidem.

Režim připraven 
Režim připraven znamená, že robotický vysavač je zapnutý a čeká na váš výběr programu úklidu. 
Přerušení probíhajícího úklidu do klidového režimu připraven provedete tak, že v režimu úklidu 
stiskněte        na robotickém vysavači  nebo „ON/OFF „ na dálkovém ovládání. Robotický vysavač 
přeruší úklid a zůstane v režimu připraven.

Režim spánku 
Režim spánku slouží pro úsporu energie, pokud robotický vysavač delší dobu nepoužíváte. 
Z režimu spánku může být robot probuzen stisknutím tlačítka        na robotickém vysavači nebo 
tlačítkem "ON/OFF" na dálkovém ovládání. Pro přepnutí robota do režimu spánku z režimu připraven 
držte tlačítko         na robotickém vysavači po dobu 3 sekund nebo do režimu spánku přejde auto-
maticky pokud nedostane žádný příkaz po dobu delší než 60 sekund. Režim se neaktivuje pokud je 
robot připojen do el. sítě nebo umístěn v nabíjecí základně.

Vypnutí 
Robotický vysavač zcela vypnete přepnutím hlavního vypínače na boku těla vysavače do polohy 
„OFF“/Vypnuto.

A) Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití. 
B) Pokud je baterie vybitá, dejte robotický vysavač neprodleně nabíjet. 
C) Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, nabijte plně baterii, vypněte robotický vysavač 
 hlavním vypínačem a uložte ho na chladné a suché místo. 
D) Pokud jste nepoužívali robotický vysavač déle než tři měsíce, nabijte ho přímo pomocí síťového adaptéru. 
E) Mezi jednotlivými uklízecími cykly nechávejte vysavač na nabíjecí základně, stará se o optimální stav baterie. 
F) Nikdy nenechávejte robotický vysavač zapnutý ve vybitém stavu! Tím může dojít k nevratnému poškození 
 akumulátoru. Proto, pokud je robot vybitý, umožněte mu automatické dobití přes nabíjecí základnu nebo 
 jej neprodleně dobijte pomocí adaptéru. Plně nabitý robot může zůstat v nabíjecí základně připraven 
 k dalšímu úklidu nebo jej vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota a uložte k dalšímu použití.

1

2

3

4

baterie je plně nabitá

baterie je vybitá

probíhá nabíjení

Zapnutí / režim připraven / režim spánku/ vypnutí 

Nechávejte nabíjecí základnu neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický 
vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet. 
Před nabíjením baterie, musí být hlavní vypínač na boku vysavače v poloze Zapnuto.
Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití. 
Po úplném vybití baterie, dejte robotický vysavač co nejdříve nabíjet. 
Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, přepněte hlavní vypínač na boku 
vysavače do polohy Vypnuto. 
Během nabíjení, robotický vysavač nepoužívejte. 

Obecné pokyny pro nabíjení

CZ
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Rychlý systematický úklid (AUTO cleaning)
Během tohoto  programu uklízí robot systematicky a projede každé místo pouze jedenkrát. Jakmile 
pokryje celou plochu prostoru, úklid ukončí. Tento režim je vhodný pro pravidelný udržovací úklid.

• Aktivace režimu: Stiskněte tlačítko      na dotykovém displeji robota anebo tlačítko ON/OFF na dál-
kovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte opět tlačítko       na dotykovém displeji vysavače nebo 
tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci. 

• Délka režimu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru. Robot sám pozná, kdy je plocha kompletně 
pokryta.

Úklid s turbo sáním (Max cleaning)
Během tohoto úklidu robot automaticky aktivuje turbo sání, zvýší otáč-
ky rotačního kartáče a zpomalí pohyb tak, aby vysávání bylo účinnější. 

• Aktivace režimu: Stiskněte tlačítko „MAX“ na dotykovém displeji  
vysavače nebo na dálkovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte 
tlačítko        na dotykovém displeji vysavače  nebo tlačítko ON/OFF na 
dálkovém ovladači. 

 • Délka režimu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Mokré vytírání (Wet cleaning)
Tento režim je určený pro kvalitní mokré vytírání s dolešťováním podlahy. Během úklidu robot vysává 
a vytírá současně. Stírání podlahy probíhá v různých směrech a cyklech a díky tomu je zajištěno nejen 
maximální pokrytí celé plochy, ale i vysoce efektivní dolešťování podlahy. Pro zachování vysoké kvality 
úklidu doporučujeme tento program nezkracovat a nechat proběhnout až do konce.

• Aktivace režimu: Spusťte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se 
robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 3x po sobě. Na displeji ovladače 
se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 3“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod3“. Mezi 
přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. 
Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. 

• Délka režimu: Do vyčerpání kapacity baterie.

Důkladný úklid (Deep cleaning)
Během tohoto programu robot uklízí systematicky a každé místo projede dvakrát. Tím je zajištěn 
důkladný a pečlivý úklid. Tento režim je vhodný pro důkladný úklid menších prostor.

• Aktivace režimu: Spusťte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se 
robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 4x po sobě. Na displeji ovladače 
se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 4“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod4“. Mezi 
přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro 
přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. 

• Délka režimu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Režimy úklidu

• Pokud robotický vysavač zahájí úklid z nabíjecí základny, po skončení úklidu ji automaticky opět 
 vyhledá a zahájí dobíjení.
• Pokud robotický vysavač zahájí úklid mimo nabíjecí základnu, ukončí úklid na stejném místě kde začal.

CZ
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Režim časovače úklidu
Pro naprogramování časovače, opustí robotický vysavač v nastave-
ný čas a den, nabíjecí základnu a začne automaticky uklízet  
v režimu Quick cleaning. Pro časovaný úklid musí být robot vždy 
připraven v nabíjecí základně. Po skonční úklidu se automaticky do 
základny zpět zaparkuje.
Odložený start doporučujeme využívat pouze při vysávání nebo 
úklidu na sucho. Nebo naplnit nádobku na vodu bezprostředně 
před zahájením načasovaného úklidu. Pokud je nádobka naplněna 
vodou předem, mohlo by u odloženého startu dojít k promočení 
podlahy již během čekání robota na automatické spuštění v napro-
gramovaný čas. 
• Aktivace režimu: viz. Časovač úklidu, str. 12 
• Délka režimu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Úklid rohů a podél zdí
V tomto režimu, bude robotický vysavač uklízet podél stěn míst-
nosti nebo hran nábytku a důkladně vymete rohy. Nejprve uklízí 
podél stěn ve vzdálenosti cca 10 cm a při druhém průjezdu těsně 
podél stěn. Po skončení úklidu se robot automaticky zaparkuje do 
nabíjecí základny.
• Aktivace režimu: Stiskněte tlačítko "WALL" a na dotykovém 
displeji vysavače nebo aktivujte program na dálkovém ovládání. 
Nejprve spusťte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálko-
vém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálko-
vém ovládání 1x tlačítko  „MODE“ . Na displeji ovladače se  
v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 1“ a na displeji robotického 
vysavače se zobrazí „Mod1“. Mezi přepínáním jednotlivých módů 
vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. 
Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém 
ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci. 
• Délka režimu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Cílený úklid SPOT
Během tohoto úklidu robot využívá turbo sání a systematicky 
a precizně uklidí danou plochu o rozloze 2 x 2 m2. Tento program je 
vhodný pro úklid např. rozsypaného smetí nebo kusových koberců. 
Po skončení úklidu se robot zastaví na místě a zůstane připraven 
pro další  pokyny.
• Aktivace režimu: Spusťte systematický úklid tlačítkem ON/OFF 
na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte 
na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 2x po sobě. Na displeji 
ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 2“ a na displeji 
robotického vysavače se zobrazí „Mod2“. Mezi přepínáním jednot-
livých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem 
vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na 
dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci. 

CZ
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Časovač úklidu

Nastavení časovače úklidu (plánovaný úklid)

Nastavování aktuálního času

Nastavování časovače úklidu

Robotický vysavač může být programován pouze v režimu připraven nebo v režimu nabíjení. Pokud je 
robotický vysavač v režimu spánku, stiskněte tlačítko        na robotickém vysavači nebo 
"ON/OFF" na dálkovém ovládání pro přechod do režimu připraven.

Před nastavováním časovače úklidu nastavte nejprve aktuální čas na dotykovém displeji robota a dálko-
vém ovládání. 

A) Nastavování aktuálního času na robotickém vysavači
Krátce stiskněte tlačítko „PLAN“  a na dotykovém displeji robotického vysavače se zobrazí aktuálně 
nastavený čas a první dvě číslice vlevo začnou blikat. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo 
tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko         a rozblikají se 
pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. 
Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko 

Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky „HOME“  
a "MAX". Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím,  
nezadávejte žádné další povely.

Stiskněte tlačítko „PLAN“ pro opuštění režimu nastavování času. (Pokud stisknete tlačítko  „PLAN“ během 
nastavování času, nebudou nastavené hodnoty uloženy.)

B) Nastavování aktuálního času na dálkovém ovládání

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „CLK“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblikají první 
dvě číslice vlevo.  Pomocí šipek nahoru a dolu na směrovém tlačítku nastavte požadovanou hodnotu 
hodin. Stisknutím šipky vpravo přejdete na nastavení minut. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte 
tlačítko „CLK“. Pro správné fungování dálkového ovládání s vysavačem je nutné nastavit stejný aktuální 
čas na obou zařízeních. 

A) Nastavování časovače úklidu na robotickém vysavači
Nyní nastavíte čas, kdy vysavač každý den v týdnu začne sám s automatickým úklidem. 

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund  tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se zobrazí „00:00“ 
a rozblikají se první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty 
nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko  
a rozblikají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro 
snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko       . Za několik vteřin se zobrazení 
nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota 
až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na  „HOME“ a "MAX". Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot 
ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely. 

Ve vámi nastaveném čase bude robot provádět úklid každý den v týdnu.

          Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovladání a na dotykovém 
displeji vysavače se zobrazí čas, v kolik hodin vysavač začne s úklidem.

Pomocí časovače úklidu můžete nastavit plánovaný úklid. Robotický vysavač automaticky začne uklízet 
v naprogramovaný čas a den.

Pozor: Odložený start úklidu nikdy nepoužívejte pro mokrý úklid, kdy je nádržka naplněna vodou. Mohlo 
by dojít v nadměrnému provlhčení podlahy v okolí nabíjecí základny.

 Časovač úklidu je možno nastavit přehledně a pohodlně přímo v aplikaci, na dálkovém ovladači nebo 
na displeji robota.
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Zrušení časovače

          Pro kontrolu správného nastavení časovače, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovladači a na 
dotykovém displeji robota se zobrazí nastavený časovač, tedy v kolik hodin vysavač začne s úklidem. 
Tento údaj se po několika sekundách opět automaticky změní v aktuální čas. 

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblikají 
první dvě číslice vlevo.  Pomocí šipek nahoru a dolu na směrovém tlačítku nastavíte časovou prodlevu. 
Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „ON/OFF“. Pokud nastavení proběhlo správně, ozve se 
krátký zvukový signál. 

Pro správné fungování časovače je nezbytné mít nastaven shodný aktuální čas na dálkovém ovládání 
a vysavači současně.

Příklad: pokud je právě na vašich hodinách 9:00 hodin ráno a nastavíte prodlevu 6:30, robotický vysavač začne 
s úklidem po 6 hodinách a 30 minutách od nastavení časovače, to znamená v 15:30 odpoledne, tento nača-
sovaný údaj se po uložení nastavení bude zobrazovat i na displeji vysavače. Pokud necháte zapnutý hlavní 
vypínač na robotickém vysavači, zopakuje se po nabití stejný úklid v 15:30 každý další den.

B) Nastavování časovače na dálkovém ovládání
Odložený start na dálkovém ovládání se nastavuje jako prodleva vůči reálnému času. Časová prodleva, 
po které začne robotický vysavač s úklidem, se nastavuje po celých 30 minutách.

Pro zrušení časovače nastavte na dotykovém displeji vysavače nulové hodnoty 00:00. 

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund  tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se rozblikají první 
dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko  
"MAX" pro snížení hodnoty a nastavte 00. Pokračujte v nastavení minut. Stiskněte tlačítko         
a rozblikají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro 
snížení hodnoty a nastavte 00. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko       . Za několik vteřin 
se zobrazení nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do pa-
měti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na  „HOME“ a "MAX". Pokud tyto kontrolky 
nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely. 

     Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovladání a na dotykovém 
displeji vysavače se zobrazí čas 00:00. Nyní časovač není nastaven.

Senzory

Robotický vysavač je osazen třemi typy senzorů, které zajišťují orientaci v prostoru a také ovlivňují pohyb 
kolem nábytku či zdí. 
• IR senzory  •  Ultrazvukové senzory  •  Magnetická podlahová čidla

Černý nábytek
V případě, že je v místnosti tmavý nábytek, nebo stěny, nemusí dojít ke správnému odrazu IR paprsku do 
senzorů v nárazníku a vysavač se v takovém případě odrazí od překážky odpruženým nárazníkem. Podobné 
to je v případě, že má vysavač před sebou úzkou překážku (např. noha židle). V těchto případech se nejedná 
o vadnou funkci vysavače, ale konstrukční vlastnost a je to zcela normální jev. Tento robotický vysavač, je 
ale navíc vybaven ultrazvukovými senzory, které černé plochy dobře rozpoznají a snižují tak, oproti běžným 
robotům, pravděpodobnost nárazu až o 70%.

Velmi tmavá, černá nebo barevně kontrastní podlaha
Vzhledem k principu funkce proti pádových IR senzorů není úklid těchto podlahových krytin pro robotické 
vysavače vhodný.
Pokud se vyskytne problém při úklidu takové podlahy, robot před podlahou couvá, vyhýbá se jí apod., 
řešení může přinést odborné odpojení proti pádových senzorů, které jsou umístěny na podvozku robota. 
Úpravu je možné provést pouze v případě, že se v domácnosti nevyskytuje žádné schodiště nebo vyvýšený 
prostor, ze kterého by to robot po odpojení těchto senzorů mohl spadnout. Pro provedení úpravy se obrať-
te na náš autorizovaný servis.

CZ
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Robotický vysavač DUORO XCLEAN je vybaven dvěma různými mopy na mokré, suché a vlhké vytírání 
a mopovacím modulem s nádržkou pro vodu. Při vytírání podlahy je nutné vždy mop připevnit na mo-
povací modul. Ujistěte se, že v uklízeném prostoru není nikde koberec, vysoké prahy nebo přechodové 
lišty, na kterých by robot s mopem mohl uvíznout.
Pozor: Mop nikdy nepoužívejte v místnostech s celoplošnými koberci! 
 Při vlhkém a mokrém vytírání nikdy nevyužívejte funkci odloženého startu, 
 aby nedošlo k nadbytečnému provlhčení podlahy v okolí nabíjecí základny.

Typy vysávání

Sací hlavice EASY PET

• hladké podlahy, dřevěné a laminátové podlahy a v režimu vytírání 
• úklid zvířecích chlupů

Výměna čistících hlavic

Sací hlavice ACTIVE BRUSH s rotačním kartáčem
• více znečištěné hladké podlahy, např. se zaschlými nečistotami 
• koberce

10 000 AIRMAX TECHNOLOGY

V závislosti na typu vaší podlahy si můžete zvolit  a měnit dle potřeby typ sací hlavice. Pokud máte pod-
lahu hladkou nebo využíváte robota pro vytírání, použijte pro maximální efekt úklidu samostatnou sací 
hlavici EASY PET. Pokud bude robot pouze vysávat a potřebujete vysát i koberce, využijte hlavici 
s rotačním kartáčem ACTIVE BRUSH nebo lamelovým kartáčem AIRMAX.

A) Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavice a vyjměte sací hlavici 
B) Šroubovák nebo jiný předmět zasuňte do vnějšího otvoru zámku a zámek uvolněte směrem nahoru 
C) Odstraňte mřížku 
D) Uvolněte zámek kartáče na pravé straně a vyjměte kartáč 
Podrobný návod najdete na https://www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/

Volba této samostatné sací hlavice je ideální pokud, některý člen domácnosti má dlouhé vlasy, 
nebo žije-li s vámi chlupatý domácí mazlíček. Tento typ sací hlavice bez rotačního kartáče silným 
tahem bez problémů nasaje chomáčky vlasů nebo zvířecí srsti a odpadá náročné čištění namota-
ných  vlasů při údržbě kartáče.

Extra účinné vysávání. Vhodné zejména na koberce s krátkýmvlasem i hladké podlahy.
Speciální lamelový kartáč nasaďte do sací hlavice Active brush, místo štětinového rotačního kartáče 
a hlavici usaďte do podvozku robota.

A B C

D

Suché, vlhké a mokré vytírání

CZ



Nejprve sundejte držák mopu se zásobníkem vody z těla vysavače, až poté naplňte zásobník vodou. 
Nikdy neplňte zásobník ani nenamáčejte mop, když je připevněný k vysavači, mohlo by dojít 
k poškození přístroje.
Připevněte mop na držák. Mop můžete předem namočit do vody nebo směsi oblíbeného saponátu 
(ten ale nikdy nelijte do nádržky).
Otevřete otvor nádržky. Naplňte zásobník vodou. Nepoužívejte vodu teplejší než 30oC. Plnění půjde 
lépe menším proudem vody. Pro odstranění vzduchových bublin a využití plné kapacity zásobníku jej 
při plnění dle potřeby mírně naklánějte. Zavřete otvor pro plnění zásobníku.
Před instalací držáku mopu na tělo robotického vysavače, se ujistěte, že na držáku nezůstává voda.
Nasaďte držák mopu na tělo robotického vysavač tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spo-
jovacích míst v těle robotického vysavače a celý mopovací modul silně přitiskněte k podvozku robota.
Použijte sací hlavici EASY PET (bez rotačního kartáče), která je nezbytná pro správnou funkci vytírání.

Mokré vytírání 

1

2

3

4
5

6

15

Suché a vlhké vytírání

A. Instalace mopovacího modulu a mopů

1. Instalace mopu 
Připevněte mop na spodní stranu mopovacího modulu 
pomocí speciálního suchého zipu a ujistěte se, že je pevně 
uchycen viz Obr. 1. Mop zvolíte podle toho zda bude robot 
vytírat na sucho nebo na mokro.

2. Instalace mopovacího modulu s mopem na tělo vysavače. 
Otočte vysavač a nasaďte držák mopu na tělo robotického 
vysavač tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spo-
jovacích míst v těle robotického vysavače. nasaďte mopovací 
modul na spodní část robota, viz Obr. 2.

1 2

Pro suché stírání zvolte mikrovláknový mop, připevněte jej na mopovací modul. Nádržku neplňte vodou! 
Nádržka v tomto případě zůstává prázdná a slouží pouze jako nosič mopu. Modul připevněte na spodní 
stranu robota. 

Pro vlhké stírání podlahy nejprve důkladně mop namočte, středně vyždímejte a připevněte na mopovací 
modul.

• Pro lepší funkci můžete mop před zahájením vytírání namočit do vody a lehce vyždímat a až 
 poté připevnit na mopovací modul. 
• Pro zvýšení účinnosti mokrého vytírání podlahy namočte mop ve vodě s přídavkem saponátu na 
 mytí podlah. Mop před použitím lehce vyždímejte.
• Pokud vám po skončení vytírání zůstane v nádržce voda, vylejte ji.

Vodu napouštějte výhradně do vodní nádržky 
v mopovacím modulu k tomu určené, nikdy 
nelijte vodu do žádných jiných částí vysava-
če, riskujete tím trvalé poškození elektroniky 
robota.

Do vodní nádržky používejte výhradně 
čistou vodu bez přidání saponátů. V opač-
ném případě riskujete zanesení provlhčo-
vacích kanálků a následně špatnou funkci 
vytírání.

! !

CZ
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Údržba

Snadné čištění sběrného koše

Mobilní aplikace

V případě potřeby je možné sběrný koš umýt pod tekoucí vodou vodou.  
Před umytím sběrného koše je nutné vyjmout hepa filtr. 

Robotický vysavač můžete pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace. 
Aplikaci je možné stáhnout zde: www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC
Aplikace je kompatibilní se systémy Android a iOS.
Krok 1: Stáhněte aplikaci Robzone do svého telefonu nebo tabletu 
Krok 2: Zaregistrujte se do aplikace Robzone 
Krok 3: Spárujte svého robota s aplikací ...a úklid online může začít

Co vše vám aplikace umožňuje? 
• Sledování mapy úklidu v reálném čase. 
• Robot vykresluje a online sdílí přesnou trasu svého pohybu při úklidu. 
• Kontrola stavu robota v daném okamžiku. 
• Volba vybraných režimů úklidu. 
• Spuštění a ukončení úklidu kdykoliv a odkudkoliv chcete. 
• Směrové ovládání vysavače.

Před použitím jednoduše opláchněte odpadní nádobku vodou a zabráníte tak následnému 
víření prachu a druhotnému znečišťování vzduchu prachem. Po omytí koš nechte oschnout 
nebo jej důkladně vysušte. Hepa filtr nasazujte do pouze důkladně osušené odpadní nádoby.

!

Hlavní jemný filtr

Rukojeť
Odpadní 

nádoba

HEPA filtr

Těsnění 
HEPA filtru

Sběrný koš

QR kód 
k vaší aplikaci

A

Vyčistěte sběrný koš ideálně před každým 
použitím, nebo vždy když je plný, pro vyšší 
efektivitu úklidu. Při výměně nebo čištění 
Hepa filtru prosím dbejte na správné 
vložení filtru a těsnícího rámečku zpět do 
sběrného koše. Ideálně věnujte pozor-
nost jeho správnému umístění ještě před 
vyjmutím.

Vymezení prostoru magnetickou páskou

Magnetická páska vytváří pro robotický vysavač stěnu, přes kterou nepřejede. 
Magnetickou pásku můžete použít k tomu, aby robotický vysavač neopustil 
místnost, ve které uklízí (umístěte ji mezi zárubně dveří), nebo aby ochránila 
křehké předměty od kontaktu s robotickým vysavačem. Magnetickou pásku 
můžete také použít k označení koberce při vytírání.

1. Filtr vložte do rámečku
2. Rámeček společně s filtrem zasuňte do určeného otvoru tak, aby filtr byl umístěn zcela uvnitř nádoby 
a výčnělek těsnícího rámečku (A) směřoval dolů, do části vykrojené pro snadné vyjímání filtrace.

CZ
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Čištění koleček a senzorů

Zlehka otřete kolečka a senzory hadříkem nebo 
štětečkem. Kolečka očistěte od namotaných vlasů 
a nečistot.

Čištění kontaktů pro nabíjení

Zlehka otřete kontakty pro nabíjení, jak na 
robotickém vysavači, tak nabíjecí základně, 
hadříkem nebo štětečkem.

Stiskněte tlačítko PUSH na těle vysavače. Vyjměte sběrný koš.

Vyjměte 
a očistěte HEPA filtr.

Vymyjte odpadní nádobu vodou 
a Hlavní jemný filtr očistěte štětečkem.

Vraťte Hepa filtr a Hlavní jemný filtr 
zpět do sběrného koše.

Vysypte nečistoty z koše.
Otevřete odpadní nádobu 
a vyjměte Hlavní jemný filtr.

Čištění filtrů

A) Po zhruba 15-30 dnech, očistěte HEPA filtr štečkem. 
B) Hlavní i HEPA filtr mohou být v případě nutnosti vyměněny za nové. 
 Při výměně HEPA filtru nevyhazujte těsnění kolem HEPA filtru. 
 HEPA FILTR NIKDY NEMYJTE VODOU. Životnost HEPA filtru je zhruba 1 rok.
 NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ROBOTICKÝ VYSAVAČ BEZ HEPA FILTRU. 
 FILTRY NIKDY NESUŠTE NA PŘÍMÉM SLUNCI.

Čisté filtry a prázdný koš výrazně zvyšují kvalitu úklidu.

CZ



18

Čištění bočních kartáčů

• Zkontrolujte boční kartáče, zdali nejsou poškozené, nebo zda 
 na nich neulpěly nějaké nečistoty.

• Očistěte boční kartáče pomocí hadříku.

• Pokud jsou boční kartáče zvlněné, nebo rozčepýřené, 
 vyjměte je a namočte po dobu 5 sekund do horké vody.

• Pokud jsou boční kartáče nenávratně poškozené, vyměňte 
 je za nové. Vyjměte tahem vzhůru, nasaďte stlačením dolů.

CZ

Pozor: Prachový senzor nesmí přijít
do styku s vodou!

Uvolněte zámek stlačením pojistky na 
pravé straně výměnné hlavice, a lehkým 
tahem směrem doprava vysuňte bezpeč-
nostní západky. Poté je možné hlavici 
volně vyjmout. Při zasouvání hlavice zpět 
do vysavače postupujte stejně v opačném 
pořadí. Nejprve zasuňte bezpečnostní 
západky na jedné straně a poté zatlačte 
v místě zámku tak, aby lehkým cvaknutím 
zapadla pojistka zámku.

Čištění sací hlavice EASY PET a prachového senzoru

Vyjměte samostatnou sací hlavici EASY PET z robotického vysavače a očistěte sací otvor i prachový senzor 
pomocí hadříku, nebo štětečku, podle nákresu uvedeného níže.

Čištění vodní nádržky

V případě, že máte tvrdou vodu může dojít k zanesení zavzdušňovacího kanálku, který snadno 
vyčistěte tenkým dlouhým špendlíkem.  
Po každém vytírání vypláchněte vodní nádržku a nechte proschnout mop. 
Pokud máte tvrdou vodu, může se stát, že vodní kámen usazený v nádržce zkomplikuje provlh-
čování mopu při vytírání. Odvápněte nádržku pomocí přípravků k tomu určených nebo octovou 
vodou.

Péče o mopy

Mopy je možné prát v automatické pračce , program pro jemné prádlo s teplotou vody max 30 oC. 
Po vyprání doporučujeme mop vyrovnat a nechat proschnout na rovném podkladu.
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Vložení a výměna baterie
A) Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie.
B) Sundejte kryt baterie.
C) Vyjměte baterii pomocí dvou proužků po stranách baterie.
D) Rozpojte konektory, které spojují baterii s tělem robotického vysavače.
E) Vložte novou baterii.
F) Spojte konektory.
E) Vraťte kryt baterie na místo a ujistěte se, že v něm není skřípnutý boční kartáč.
G) Zašroubujte oba šrouby na krytu baterie. 
 Pozn: Používejte pouze baterie schválené výrobcem a prodejcem robotického vysavače.

Poznámka: Při vracení kartáče na místo, 
dodržujte správný postup vkládání jednot-
livých dílů.

D) Vyjměte kartáč a vyčistěte od prachu 
 a namotaných nečistot.

C) Odklopte jistící záklopku.

Čištění hlavice s rotačním kartáčem

Vyjměte díl s rotačním kartáčem. Vyndejte díl kartáče a očistěte, jak kartáč, tak jeho kryt, pomocí hadříku 
nebo štětečku, podle nákresu uvedeného níže. Pro odstranění namotaných vlasů, můžete použít opatrně 
nůžky. Nezapomeňte odstranit nečistoty namotané na osičkách kartáče.

B) Tahem vycvakněte zámečky 
 a uvolněte mřížku. 

A) Zatlačte zobáček pro uvolnění 
 hlavice a vyjměte.

Čištění povrchu vysavače

Robotický vysavač je možné otřít od prachu suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nikdy robotický 
vysavač nemyjte vodou nebo mokrým hadříkem. Kapalina či vlhkost by mohly proniknout do přístroje 
a tím vzniknout trvalé poškození elektroniky robota.

CZ



Chybový kód Důvod Řešení

E1 

E2 

E3  
 

E11 
 
 

E12 
 

E13 
 

E21

E22 

E31 

E32 
 
E33

E41 
 

E43 

E44 

E45, E42 
 

E46 

ERRO

Chybí nebo je špatně vložena 
odpadní nádoba.

Chyba nabíjení, hlavní vypínač 
je vypnutý.

Chyba nabíjení.  
 

Upozornění levého proti pádového 
senzoru. 
 

Upozornění pravého proti 
pádového senzoru. 

Upozornění předního proti 
pádového senzoru. 

Uvíznutí levého kolečka. 

Uvíznutí pravého kolečka. 

Senzory v nárazníku hlásí překážku 

Chyba senzorů na pravé nebo přední 
straně nárazníku.

Chyba senzorů v předním nárazníku

Přetížení levého kolečka. 
 

Přetížení levého bočního kartáčku 

Přetížení pravého bočního kartáčku 

Přetížení pravého kolečka 
 

Přetížení rotačního kartáče 

Hlavní vypínač je vypnutý

Vložte odpadní nádobu do vysavače nebo 
zkontrolujte správnost jejího vložení.

Zapněte hlavní vypínač na těle 
vysavače (na pravém boku vysavače).

Zkontrolujte správné připojení vysavače 
k nabíjecí základně, zvažte dostatečnou 
kapacitu baterie.

Položte vysavač na rovnou podlahu, 
zkontrolujte nerovnosti na podlaze, 
očistěte podvozek vysavače, kde jsou 
umístěna čidla.

Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontro-
lujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvo-
zek vysavače, kde jsou umístěna čidla.

Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontro-
lujte nerovnosti na podlaze, očistěte 
podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.

Zkontrolujte, zda levé kolečko neuvízlo kvůli 
nerovnostem na podlaze.

Zkontrolujte, zda pravé kolečko neuvízlo kvůli 
nerovnostem na podlaze.

Očistěte nárazník a podvozek vysavače, kde 
jsou umístěna čidla.

Očistěte nárazník 

Očistěte nárazník

Zkontrolujte, zda na levém kolečku nejsou 
namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí 
předmět.

Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou 
namotány nečistoty nebo není zaseknutý.

Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou 
namotány nečistoty nebo není zaseknutý.

Zkontrolujte, zda na pravém kolečku nejsou 
namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí 
předmět.

Zkontrolujte, zda kartáč není zaseknutý, nebo 
na něm nejsou namotány cizí předměty

Zapněte hlavní vypínač na boku robota.

Řešení problémů

Pokud se doporučeným postupem problém nevyřeší a chybový kód nezmizí, udělejte následující:

Vyhrazujeme si právo na technické změny a inovace nemající vliv na funkci a bezpečnost robotů. Tyto změny se nemusí projevit v ná-
vodech k používání v papírové ani v elektronické podobě. Neneseme odpovědnost za případné tiskové chyby v návodech k používání. 
Jakékoliv kopírování a veřejné rozšiřování jednotlivých částí nebo celých návodů k používání bez našeho souhlasu není dovoleno.

Resetujte robotický vysavač tak, že ho vypnete a znovu zapnete pomocí hlavního vypínače 
na boku vysavače.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. 
Kontakty naleznete na www.robzone.cz, www.robzone.sk.

1
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venné a robot porszívót.
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A biztonságos használat szabályai
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Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos 
használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást.

Figyelmeztetés

Ajánlás

A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál. Soha ne használja külső térben. Ez a robotpor-
szívó nem szolgál folyadékok felszívására! Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati 
útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót. Tartsa be az útmutatóban szereplő szabályokat a 
robot porszívó károsodása vagy az Ön megsérülése kockázatának csökkentése érdekében.

Amennyiben téli hónapokban vásárolta meg a porszívót vagy hideg időben szállította, javasoljuk, 
hogy a robotot hagyja először szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt elindítja. Ezzel megaka-
dályozza az elektronika károsodását a hideg levegő hatására beállt kondenzáció miatt.

Megj. Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt  
elügyelete mellett sem.

Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol 
megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel.

Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne 
(üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kefékre, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. 
Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a 
lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, 
problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózá-
shoz a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, 
és tökéletes padlótakarítást végezhetne.

A robotporszívó szétszerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy 
hivatalos szakműhelyben.

Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti 
tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet.

Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózatba vannak kötve.

Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.

Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.

Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik. 

Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.

Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.

Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.).

Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a 
főkapcsolóval.

Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése 
érdekében.

Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, ürítse ki rendszeresen a kosarat.

A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze el a robotporszívót magas 
hőmérsékletű helyekre.

A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasznosítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort.

Csatlakoztassa le a robot porszívót a hálózati adapterről, mielőtt kivenné az akkumulátort.

A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.
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A Robzone Duoro XClean 4.0 robotporszívó előnyei.

Porszívózik – letöröl – kiszárít 
Ez robotporszívó egyesíti a háztartásban előforduló összes szokásos takarítás-fajtát. Kiporszívózza 
a szőnyegeket, letörli a finom port a sima padlóról száraz mop vagy a kisebb szennyeződéseket 
nedves mop segítségével. És amennyiben a padló sokkal szennyezettebb, akkor Ön kiválaszthatja 
nedves felmosást a víztartályból való egyenletes vízfelszabadítással és a padló automatikus 
felszárításával. Ezután egyidejűleg fog a porszívózni és feltörölni. 

Extra erős szívó teljesítmény 
A Duoro Xclean rendkívül nagy szívóteljesítményt biztosít minden felületen a BLDC motornak 
köszönhetően. A robotporszívó önmaga határozza meg a szívóteljesítmény szintjét a padló típu-
sától függően. Ez nem csak növeli a tisztítási hatékonyságot, hanem akár 30%-os 
energiamegtakarítással is jár. 

Két cserélhető szívófej 
A Duoro Xclean két eltérő szívófejjel van ellátva. Az EASY PET szívófej szabadon kicserélhető az 
ACTIVE BRUSH forgókefével ellátott fejjel, és a robot a beillesztett modul szerint maga határozza 
meg, hogy a milyen üzemmódban fog takarítani, hogy a takarítás a leghatékonyabb legyen. 
A forgókefével ellátott fej ideális a szőnyegtisztításhoz, az EASY PET szívófej pedig tökéletesen 
takarítja fel a sima padlókat és szívja fel az állati szőrzetet vagy a hosszú hajat.

Könnyű használatra tervezték 
A robotporszívó kezelése intuitív és könnyű. A takarítás egyetlen gombbal indítható az érintőké-
pernyőn vagy a távvezérlőn. 

Várjon, feldolgozom az utasítást

Kérem, töltse fel az akkumulátort

A töltés elkezdődött

A töltés befejeződött

Kérem, kapcsolja be a főkapcsolót

Tegye a porszívót a padlóra

Kérem, ellenőrizze a meghajtó-kerekeket

Kérem, illessze vissza a hulladék tartályt

Kérem, ellenőrizze az oldalsó keféket

Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást

A hang-figyelmeztetések listája

Kényelmes és könnyű kezelés

A mobil alkalmazás maximálisan kényelmes irányítást kínál bárhonnan 
a WiFi-n keresztül. Az alkalmazás segítségével követheti a robot takarítá-
sának online térképét, bármikor elindíthatja a kiválasztott takarítási üze-
mmódokat, vezérelheti a robotot az iránymutató gombokkal, és nagyon 
egyszerűen megtervezheti a takarítást bármely napra és időre, és végül 
napi néhány takarítást is.

A gyors útmutatót és magát az alkalmazást itt töltheti le: 
https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/ 
hasznalati-utmutatok-a-porszivokhoz/ QR kód

az Ön alkalmazásához

HU
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1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Illessze be az akkumulátorokat a virtuális falba és szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található főkapcsolót.
4. Ha az akkumulátor jelzi a lemerülést, először hagyja, hogy a robot feltöltődjön. A töltéshez használja a 
töltőállványt, az utasításoknak megfelelően, helyezze a padlóra, csatlakoztassa az elektromos hálózatba, és 
helyezze bele a robotporszívót a töltéshez. A főkapcsolót hagyja ON állásban.
5. A teljesen feltöltött porszívót ezután előkészítheti a takarításra. Ha egyidejűleg szeretne porszívózni és 
feltörölni, töltse fel a mop modult az utasításoknak megfelelően tiszta vízzel, csatlakoztassa a mikroszálas, 
nedves feltörlésre szolgáló mopot (kékes-zöld), majd helyezze a tartályt a porszívó aljára.
6. Nyomja meg a gombot a porszívó          vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először 
használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémá-
kat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” 
az új környezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévessze meg Önt a kaotikus mozgás, 
a robot másképpen takarít, mint az ember. Az infravörös érzékelők feltérképezik a teret, és módszeresen változtatják az 
algoritmusokat a takarítási folyamat során. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz. Ha fekete bútora van a lakásában, 
az infravörös érzékelők nehezen észlelhetik az akadályt, és enyhe ütközések jöhetnek létre. A robot azonban rugalmas 
érzékeny lökhárítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a robot vagy az Ön otthoni bútorai károsodását. A robot-
porszívó áthalad az átjáró küszöbökön kb. 1-1,5 cm magasságig, valamint a normál szálsűrűségű szőnyegen kb. 1 cm 
magasságig. Ha nagyobb lakást, vagy 80 m2-nél nagyobb területet szeretne kitakarítani, javasoljuk, hogy a helyet 
több részre ossza fel és fokozatosan takarítsa ki. Vagy a helyiségeket takarítsa ki egyenként. Nagyobb terület egy 
tisztítási ciklusban történő takarítása esetén Ön rossz minőségű tisztítást kockáztat, és a a takarítás után a robot nem 
tudja megfelelően megtalálni a töltőbázist.

A robot automatikusan fog takarítani az akkumulátor teljes kapacitása erejéig, majd leparkolja magát a töltőállomáson. Itt 
a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség programozásra. A tisztítás megszakításához 
nyomja meg ismét a        gombot.
A robot nem léphet közvetlen érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Nem szolgál folyadékok felszívására, hanem 
kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt a robotporszívó testétől távol töltse fel vízzel. Semmilyen esetben ne 
tisztítsa a robotot nedves ruhával, kizárólag szárazon.

Hogyan kezdjük

Tippek az első takarítás előtt

Figyelmeztetés

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldásuk:
Van a lakásában szőnyeg? 
A feltörléskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop modul 
van ráhelyezve (víztartály moppal), és rámegy a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy nem kívánt 
eláztatásához vezethet. 
Megoldás: Használja a mágnesszalagot, amellyel jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.
Túl alacsony tere van a bútor alatt? 
Előfordulhat, hogy a bútor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot a bútor 
alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra akasztott radiátor 
alá is. 
Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútorok alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze. 
A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.
Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelei vannak a lakásban? 
Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításkor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkel. Megtörténhet, hogy az ilyen 
kábel feltekeredik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak a vékony 
kábelek. 
Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.
Vannak a lakásában átjáró fedőlapok vagy küszöbök? 
Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után a víztartály 
leválik, és különváltan fekve marad a padlón. 
Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átjáró fedőlapra vagy 
küszöbre.
Közvetlen napfény süt be a szobájába? 
Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják a tisztítást. 
Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.
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Az csomagolás tartalma

Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató. 
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu

Robotporszívó

Mikroszálas mop 
(száraz letörlés)

Aquamax Duo mop 
(nedves törlés)

Cserélhető 
tisztítófejek

Kefe tisztításhoz 
(a hulladék tartály része)

2 oldalsó kefe

Mop modul 
víztartállyal

HEPA szűrő
(a porszívóba helyezve)

Töltőbázis és
hálózati adapter

AIRMAX 
lamellás kefe

Távirányító 
(az elemek nem képezik 

a csomagolás részét)

Mágneses 
szalag 100 cm
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A porszívó leírása

Lökhárító

Érintőképernyő és gombok a vezérléshez

Lökhárító

Főkapcsoló

Nyomógomb a burkolat felnyitásához A porszívó teste

EASY PET szívófej

ACTIVE BRUSH szívófej 
forgókefével

Bal kerék 

Bal oldalsó kefe

Alsó burkolat Akkumulátor burkolat

Elülső kerék

Csatlakozások automatikus töltéshez 

Jobb oldalsó kefe

Jobb kerék

Töltő 
aljzat

HU
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Time

A porszívó érintőképernyője

Szimbólum  
A kijelzőn megjelenő numerikus szimbólumok jelzik az időbeállításokat, a töltési állapotot és 
a hibaüzenet kódokat, illetve a takarítási mód típusát számjegyekkel, betűkkel és jelekkel. 

Nyomja meg a         gombot a következő művelethez: 
A) az alvó üzemmódból a takarítási üzemmódba való átkapcsoláshoz. Ha a gombot három 
másodpercig lenyomva tartja, a robot porszívó visszakapcsol alvó üzemmódba. 
B) az időzítő beállításának megerősítéséhez, az takarítás időzítője üzemmódban. 
C) a takarítás elindításához a kiválasztott üzemmódban.

Nyomja meg a „HOME” gombot a következő művelethez: 
A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték növeléséhez. 
B) nyomja meg ezt a gombot a takarítási üzemmódban, és a robotporszívó visszatér a töltőállomáshoz. 
C) ez a gomb világít, ha a porszívó minden más üzemmódban keresi a töltőállványt.

Nyomja meg a „MAX” gombot a következő művelethez: 
A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték csökkentéséhez. 
B) a takarítás elindításához MAX üzemmódban.

Nyomja meg a „PLAN” gombot a következő művelethez: 
A) nyomja meg ezt a gombot a tényleges idő beállításához. 
B) nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercen át a takarítási időzítő 
beállításának elkezdéséhez/befejezéséhez. 
C) a gomb ismételt megnyomása a beállítás során megszakítja a műveletet.

Nyomja meg a „EDGE CLEAN” gombot a következő művelethez: 
nyomja meg a gombot készenléti állapotban és elindul a sarkokban és 
a falak mentén történő takarítás..

Nyomja meg a „PUSH” gombot a következő művelethez: 
nyomja meg e gombot a gyűjtőkosár nyitásához/zárásához.

A kijelzőn lévő gombok:
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HOME MAX TIME EDGE CLEAN
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A robotporszívót Ön a távvezérlővel vezérelheti. A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó 
testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Irányítsa a távirányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt 
funkciót.
Megjegyzés: használat előtt a távvezérlőbe helyezzen be két AAA típusú elemet. Ha hosszabb ideig 
nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

A robotporszívót a porszívó testében található akkumulátor látja el árammal. A takarítás befejezése után 
a robot maga keresi a töltőállványt és megkezdi a töltést. Az akkumulátor maximális élettartama érdeké-
ben tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat még a használat hosszabb megszakí-
tásakor is (pl. szabadságra utazás).

Javasoljuk, hogy a töltőállványt hagyja állandóan aktív állapotban, csatlakoztatva a hálózati csatlakozó-
hoz, és a robotporszívó a rendszeres tisztítás időközeiben parkoljon a töltőállványon. Az elektromos 
energia fogyasztás minimális. A töltőállvány optimális gondoskodást biztosít az akkumulátor számára, 
és a robotporszívó mindig készen áll a használatra

Ha nem szeretné folyamatosan használni a töltőállványt, akkor a robot az egyes ciklusok között kikap-
csolt állapotban is eltárolható. Miután a robot befejezte a takarítást, töltse fel teljesen az akkumulátort, 
majd kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolót. Ez az egyetlen módja annak, hogy 
a robotot további felhasználásra megőrizze anélkül, hogy károsítaná az akkumulátort.

Töltés

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása
A robot hangjának  beállításához magyar nyelvre használjon hármas nyomó-
gomb funkciót a képen látható módon. Az egyik kezével egyszerre nyomja 
meg a távirányító CLK és ON/OFF gombjait, majd a másik kezével nyomja 
meg közvetlenül a robotporszívó érintőképernyőjén található gombot.

A távirányítón található  MODE gomb ismételt megnyomásával válassza ki 
a kívánt nyelvet a robotján. A választás változását a távirányító kijelzőjén 
követheti.

1.MÓD-angol / 2. MÓD-cseh / 3.MÓD-magyar 

ONN/OFF gombbal hagyja jóvá a választást.

Kijelző

A PLAN gomb (az időzítő beállítása)

HOME gomb (automatikus töltés, a porszívó 
elkezdi keresni az akkumulátor töltőállványát)

Irány gombok (kézi navigáció a porszívó 
mozgásához)

ON/OFF gomb (bekapcsolás/kikapcsolás/start/ stop)

MODE gomb (a takarítási üzemmód kiválasztása)

CLK gomb (óra beállítása)

MAX gomb (program turbó szívással)
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A porszívó manuális töltése
A) A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át. 
Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotporszívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd 
csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba. Lásd az A ábrát.

B) A porszívó töltése a töltőállvány segítségével. 
Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illess-
ze be a hálózati adaptert a foglalatba, és a töltőállomás bekapcsol. Nyomja meg a távvezérlőn 
vagy a vagy a porszívó érintőképernyőjén lévő "HOME" gombot, és a robotporszívó automati-
kusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd töltődni. Lásd a B ábrát.

Automatikus töltés
Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor 
automatikusan elkezdi keresni a töltőállványt, hogy feltölthesse magát.

Ha a robotporszívót a töltőállványtól eltérő helyiségben takarít, nehezen találhatja meg 
a töltőállványt a takarítás után. Ezt követően a leggyakrabban a lemerülés után ott marad, ahol 
véglegesen kimerítette az akkumulátor-kapacitását. Ezután kézben vigye át az állványra és 
hagyja feltölteni.

Ha a robot porszívó ki van kapcsolva, kapcsolja be a főkapcsolót.
(Ha a robotporszívó nem kap parancsot a következő 20 másodpercen belül, automatikusan 
alvó üzemmódba lép.)

Megj. A) Hagyja a főkapcsolót Bekapcsolt állásban, ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó 
 nem fog működni. 
 B) Ha a kapcsolót Kikapcsolt állásba váltja át, a takarítási időzítő üzemmódban 
 beállított értékek törlődnek.

Vigyázat! Töltés előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a Bekapcsolt állásban van-e. Ha Kikapcsolt 
állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.

3

4

2

A ábra B ábra

A töltőállvány elhelyezése 
Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítsa el a tárgyakat 
mindkét oldalon 1 m távolságban, és 2 m-re az alap előtt, hogy 
a vezető sugár ne legyen zavarva az automatikus parkoláshoz.

Ha a vezető sugarakat megakadályozzák az állvány közelében 
elhelyezett tárgyak, a robot nem fogja tudni megtalálni a töl-
tőállványt és megfelelően parkolni. A töltőállványt kétoldalas 
ragasztóval rögzítheti a padlóra.

1
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Akkumulátor állapota a porszívó kijelzőjén

Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

Bekapcsolás 
A) Ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. 
B) Nyomja meg a       gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó 
elkezdi a takarítást. 
Megjegyzés: Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a       gombot a robotporszívón vagy 
az ON/OFF gombot a távirányítón, és a robotporszívó felébred az alvó üzemmódból. Nyomja meg a    
      gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezdi a takarítást.

Készenléti üzemmód 
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva és várja az Ön tisztító pro-
gram kiválasztását. A folyamatban lévő takarítás megszakításához a nyugalmi állapotba nyomja meg a 
tisztítási módban a       gombot a robotporszívón vagy a távirányító ON/OFF gombját. 
A robotporszívó megszakítja a takarítást, és készenléti állapotban marad.

Alvó üzemmód 
Az alvó üzemmód energiamegtakarításra szolgál, ha a robotporszívót hosszú ideig nem használja.
Az alvó üzemmódból a robot felébreszthető a        gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az 
ON/OFF gomb megnyomásával a távirányítón. Ha a robotot készenléti állapotba szeretné átállítani, 
tartsa lenyomva a robotporszívó        gombját 3 másodpercig, különben automatikusan átmegy alvó 
üzemmódba, ha nem kap parancsot több mint 60 másodpercen át. Az üzemmód nem aktiválódik,ha a 
robot a hálózathoz csatlakozik vagy a töltőállványban helyezkedik el.

Kikapcsolás 
A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja át a porszívó testének oldalán lévő hálózati kapcsolót  
„OFF”/Kikapcsolva állásba.

A) Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltse fel. 
B) Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót haladéktalanul töltse fel. 
C) Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, töltse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja 
 ki a robotkapcsolót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen. 
D) Ha a robotporszívót három hónapnál hosszabb ideig nem használta, akkor töltse fel közvetlenül a hálózati 
 adapterrel. 
E) Az egyes tisztítási ciklusok között a porszívót a hagyja töltőállványon, ez biztosítja az akkumulátor 
 optimális teljesítményét. 
F) Soha ne hagyja bekapcsolva a robotporszívót lemerült állapotban! Ez az akkumulátor visszafordíthatatlan 
 károsodásához vezethet. Ezért, ha a robot lemerül, hagyja, hogy automatikusan töltse fel magát a töltőál 
 ványon vagy töltse fel azonnal az adapterrel. A teljesen feltöltött robot a töltőállványon maradhat 
 a további takarításra készen, vagy kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolóval, és tárolja 
 a további felhasználásra.
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az akkumulátor teljesen fel van töltve

az akkumulátor lemerült

a töltés folyamatban van

Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás

Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor 
a robot porszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát.
Az akkumulátor töltése előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak bekapcsolt állapotban 
kell lennie.
Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltse fel.
Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehető leghamarabb hagyja feltöltődni.
Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő főkapcsolót 
kapcsolja a Ki állásba.
A töltés során ne használja a robotporszívót.

Általános utasítások a töltéshez
• 
 
• 
 
•
•
•
•
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Gyors, szisztematikus takarítás (AUTO Cleaning)
Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és csak egyszer megy át minden helyen. 
Amint lefedi a terület teljes felületét, a takarítás befejeződik. Ez az üzemmód alkalmas a rendszeres 
karbantartó takarításra.

• Az üzemmód aktiválása: Nyomja meg       az érintőképernyőn lévő gombot vagy a távirányító 
 ON/OFF gombját. Nyomja meg a porszívó érintőkijelzőjén lévő       gombot vagy a távirányító 
 ON/OFF gombját. 

• Az üzemmód időtartama: A takarítandó terület nagyságától függ. A robot saját maga ismeri 
 fel, amikor a felületet már átfedte..

Takarítás turbó szívással (Max cleaning)
E takarítás során a robot automatikusan aktiválja a turbó szívást, növeli 
a forgó kefe sebességét, és lassítja a mozgást, hogy a porszívózás haté-
konyabb legyen. 
• Az üzemmód aktiválása: Nyomja meg a „MAX” gombot a porszívó  
 érintőkijelzőjén vagy a távirányítón. A takarítás megszakításához 
 nyomja meg a porszívó érintőkijelzőjén lévő       gombot vagy a  
 távirányító ON/OFF gombját. 

• Az üzemmód időtartama: A takarítandó terület nagyságától függ.

Nedves takarítás (Wet cleaning)
Ez az üzemmód a padló kiváló minőségű nedves feltörlésére szolgál, további fényesítéssel. A takarítás 
során a robot egyidejűleg porszívózik és letöröl. A padló feltörlése különböző irányokban és ciklu-
sokban történik, biztosítva nemcsak a teljes felület maximális lefedettségét, hanem a padló nagy 
hatásfokú további fényesítését is. A tisztítás magas színvonalának fenntartása érdekében javasoljuk, 
hogy ne rövidítse le ezt a programot, hanem hagyja, hogy fusson végig.

• Az üzemmód aktiválása: IIndítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón 
 Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 3-szor egymás után. A 
 távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 3” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod3”. 
 Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó 
 hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón

• Az üzemmód időtartama: Az akkumulátor kapacitásának kimerüléséig..

Alapos takarítás (Deep cleaning) 
Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és minden helyen készre megy át. Ez 
biztosítja az alapos és gondos takarítást. Ez az üzemmód alkalmas kisebb felületek alapos tisztítására.

• Az üzemmód aktiválása: IIndítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a 
 távirányítón. Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 4-szer 
 egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 4” jelenik meg és a robotporszívó 
 kijelzőjén „Mod4”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a 
 porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot 
 a távirányítón

• Az üzemmód időtartama: A takarítandó terület nagyságától függ.

Tisztítási üzemmódok

• Ha a robotporszívó a töltőállványról kezdi a takarítást, akkor a takarítás után automatikusan 
 megkeresi azt és elkezdi a töltést..
• Ha a robot porszívó a töltőállványon kívül kezdi a takarítást, akkor ugyanazon a helyen fogja.
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Takarítási időzítés üzemmód
Az időzítő beprogramozásához a robotporszívó minden nap elhagyja a 
töltőállomást a beállított időben, és elindítja az automatikus takarítást 
a Quick cleaning üzemmódban. Az időzített takarításhoz a robotnak 
mindig készen kell állnia a töltőállványon. A takarítás befejezése után a 
robot automatikusan beparkol az állványba.
A késleltetett indítást csak porszívózás vagy száraz takarítás alkalma-
zásakor javasoljuk. Vagy a víztartályt közvetlenül az időzített takarítás 
elkezdése előtt töltse fel. Ha a tartályt korábban tölti meg vízzel, akkor 
előfordulhat, hogy a padló a már akkor elázik, miközben a robot a várja a 
programozott időben történő automatikus indítást. 
• Az üzemmód aktiválása: ld. Takarítási időzítő: 12 
• Az üzemmód időtartama: A takarítandó terület nagyságától függ.

A sarkokban és a falak mentén történő takarítás
Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiség falai vagy a bútor 
szélei mentén takarít, és alaposan kisepri a sarkokat. A takarítás befe-
jezése után automatikusan leparkol a töltőállványhoz.
• Az üzemmód aktiválása: Nyomja meg a „WALL” gombot és a porszí-
vó érintőkijelzőjén vagy a távirányítón aktiválja a programot.
Indítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirá-
nyítón. Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón 
a „MODE” gombot 1-szer. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban 
„MODE 1” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod1”. Az egye 
módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítés-
ét a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja 
meg az ON/OFF gombot a távirányítón. 
• Az üzemmód időtartama: A takarítandó terület nagyságától függ.

Célzott takarítás - SPOT
E takarítás során a robot a turbó szívást alkalmazza, és szisztematiku-
san és pontosan 2 x 2 m2 területet takarít ki. Ez az üzemmód ideális 
pl. az egy helyen kiömlött szemét vagy darabos szőnyegek feltakarítá-
sára. A takarítás befejezése után a robot helyben marad és a további 
utasításokra készen áll.
• Az üzemmód aktiválása: IIndítsa el a szisztematikus takarítást az ON/
OFF gombbal a távirányítón. A távirányítón Mihelyt a robot mozgásba 
jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 2-szer egymás után. 
A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 2” jelenik meg és a 
robotporszívó kijelzőjén „Mod2”. Az egye módok átkapcsolása között 
mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. 
A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot 
a távirányítón.
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Takarítási időzítő

Az időzítő beállítása (késleltetett indítás)

A valós idő beállítása

A takarítási időzítő beállítása

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot 
alvó üzemmódban van, nyomja meg a        gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a 
távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba.

Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távvezérlő érintőképernyőjén.

A) A valós idő beállítása a robotporszívón 
Röviden nyomja meg a "PLAN" gombot, és az valós idő megjelenik a robotporszívó érintőképernyőjén, és 
a bal első két számjegy villogni kezd. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" 
gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a        gombot, és a jobb 
két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot 
az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a        gombot.

A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" 
jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az 
adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Nyomja meg a "PLAN" gombot az időbeállítási üzemmódból való kilépéshez. (Ha az idő beállításakor 
megnyomja a "PLAN" gombot, a tárolt értékek nem kerülnek mentésre.)

B) A valós idő beállítása a távirányítón

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „CLK“ gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két 
számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a 
kívánt óra értéket. A jobbra nyíl megnyomásával átmegy a percek beállítására. A beállítások megerősítés-
éhez nyomja meg a „CLK“ gombot. A távirányítónak a porszívóval való megfelelő működéséhez mindkét 
eszközön ugyanazt az időt kell beállítani. 

A) A takarítási időzítő beállítása a robotporszívón 
Most beállítja azt az időt, amikor a porszívó saját maga elindítja az automatikus takarítást a hét minden 
napján.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A "00:00" felirat jelenik meg a 
robotporszívó kijelzőjén, és villogni kezd  baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja 
meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa 
a percek beállításával. Nyomja meg a        gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg 
a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások 
megerősítéséhez nyomja meg a        gombot. Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő 
kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor 
a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még 
éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Az Ön által beállított időben a robot a hét minden napján takarítást fog végezni.

          A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó 
érintőképernyője megjeleníti azt az időpontot, amikor a porszívó elkezdi a takarítást.

A takarítási időzítő segítségével állíthatja be a porszívó takarítását. A robotporszívó a beprogramozott 
napon és időben kezdi el automatikusan a takarítást.

Vigyázat! Soha ne használja a takarítás késleltetett indítását a nedves takarításhoz, amikor a tartály vízzel 
van feltöltve. Ez a padló túlzott benedvesítését eredményezheti a töltőállvány körül.
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Az időzítés törlése

     Az időzítő helyes beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a robot 
érintőképernyője megjeleníti a beállított időzítőt, azaz hány órakor kezdi a porszívó takarítást. Ez az adat 
néhány másodperc múlva automatikusan átvált a valós időre. 

Példa: Ha éppen reggel 9:00 óra van, és Ön beállítja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszívó 6 óra és 30 per-
ccel az időzítő beállítása után, azaz délután 15: 30-kor kezdi el a takarítást, és ez az időzített adat a beállítás  
elmentése után megjelenik a porszívó kijelzőjén is. Ha a főkapcsolót a robotporszívón bekapcsolva hagyja, 
ugyanaz a takarítás megismétlődik minden nap 15:30-kor a töltés után.

B) Az időzítő beállítása a távirányítón 
A távirányítón a késleltetett indítás késleltetésként van beállítva a valós időhöz képest. Az a késleltetés, 
amely után a robotos porszívó elkezdi a takarítást, 30 percen át állítható be.

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „PLAN“ gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két 
számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a 
kívánt időbeni késleltetést. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „ON/OFF“ gombot. Ha a beállí-
tás helyesen történt, rövid hangjelzés hallható.

Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, ugyanazt az időt kell beállítani a távirányítón és a porszí-
vón egyszerre.

Az időzítő törléséhez állítsa be a porszívó érintőkijelzőn a 00:00 nullás értékeket.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A robotporszívó kijelzőjén villogni 
kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növe-
léséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa be a 00 értéket.

 Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a        gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja 
meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa 
be a 00 értéket. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a         gombot. Néhány másodpercen belül a 
takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor 
tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha 
ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon 
semmilyen további parancsokat.

     A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó  
érintőképernyője megjeleníti a 00:00 időt. Ekkor az időzítő nincs beállítva.

Érzékelők
A robotporszívó három fajta érzékelővel van ellátva, amelyek segítik a térben való tájékozódásban, és befoly-
ásolják a bútorok vagy falak körüli mozgását is.
• IR (infravörös) érzékelők • Ultrahangos érzékelők • Mágneses padlóérzékelők

Fekete bútor
Ha sötét bútorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az infravörös sugár nem tükröző-
dik megfelelően a lökhárító érzékelőiben, és a porszívó ilyen esetben visszapattan az akadályról a rugós 
lökhárítóval. Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a porszívó előtt egy keskeny akadály (pl. egy 
székláb) van. Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás működéséről van szó, hanem ez egy szerkezeti 
jellemző vonás, és ez normális jelenség. Ez a robotporszívó azonban olyan ultrahangos érzékelőkkel van 
ellátva, amelyek felismerik a fekete területeket, és 70%-kal csökkentik az ütközés esélyét a hagyományos 
robotokhoz képest.

Nagyon sötét, fekete, vagy színes és kontrasztos padló
Az IR esés érzékelők működési elve miatt ezen padlóburkolatok takarítására a robotporszívók nem megfe-
lelőek. Ha probléma merül fel egy ilyen padló tisztításakor a robot hátratolat a padlótól távolodik, elkerüli 
és  stb., megoldást hozhat a robot alvázára rögzített esés érzékelő professzionális kikapcsolása. 
A kiigazítás csak akkor hajtható végre, ha a háztartásban nincs  lépcső, vagy megemelt tér, ahonnan az 
érzékelők eltávolítása után a robot leeshet. Kiigazítás esetében forduljon a felhatalmazott szervizünkhöz.
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Porszívózási típusok

Száraz, nedves és vizes feltörlés

EASY PET szívófej

• sima padló, fa és laminált padló és feltörlési üzemmódban 
• állati szőrök takarítása

ACTIVE BRUSH szívófej forgókefével
•  szennyezettebb sima padló, pl. megszáradt szennyeződésekkel 
• szőnyegek

A DUORO XCLEAN robotporszívó két különféle moppal van ellátva vizes, száraz és nedves feltörlésre, 
valamint víztartállyal rendelkező mopos modullal. A padló feltörlésekor mindig fel kell erősíteni a mo-
pot a mopoló modulra. Győződjön meg arról, hogy a takarítandó területen sehol nincs olyan szőnyeg, 
magas küszöb vagy ajtóátjáró takaróléc, ahol a a mopos robot megakadhat.

A padló típusától függően szükség esetén kiválaszthatja és megváltoztathatja a szívófej típusát. Ha sima 
padlója van vagy a robotot feltörlésre alkalmazza, használjon különálló EASY PET szívófejet a maximális 
takarítási hatás érdekében. Ha a robot csak porszívózni fog és a szőnyegek porszívózása szükséges, 
használja az ACTIVE BRUSH forgó kefével ellátott fejet. Ha a porszívó csak porszívózni fog és szőnyeget 
szeretne porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH rotációs kefét, vagy az AIRMAX lamellás kefét.

Vigyázat: Mopot soha ne használja szőnyeget tartalmazó helyiségekben. 
  A vizes és nedves feltörlés esetén soha ne használja a késleltetett indítási funkciót, 
  hogy elkerülje a padló túlzott benedvesítését a töltőállvány körül.

E különálló szívófej kiválasztása akkor ideális, ha a háztartás valamelyik tagjának hosszú haja van 
vagy szőrös kedvenc állattal is él Önökkel. E típusú szívófej forgókefe nélküli, erős szívással minden 
gond nélkül eltávolítja a hajcsomókat vagy az állatszőr csomókat, és így nem igényli a nehéz 
hajtisztítást a kefe karbantartásakor.

A tisztító fejek cseréje
A)  Nyomja be a nyomógombot, hogy kiadja a fejet, és cserélje ki a szívófejet
B)  A zár külső nyílásába helyezzen csavarhúzót, vagy más tárgyat és a zárat lazítsa meg felfelé
C) Távolítsa el a rácsot
D) Lazítsa meg a kefe zárját a jobb oldalon és cserélje ki a kefét 
Részletes utasítás megtalálható a  
https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/hasznalati-utmutatok-a-porszivokhoz/

A B C

D

10 000  AIRMAX TECHNOLOGY
Extra hatékony porszívózás. Csak rövid szálú szőnyeg és sima padlóra felel meg.
A speciális lamellás kefét helyezze az Active brush szívó fejbe a sörtés forgó kefe helyére a szívófejet 
a robot alvázába helyezze.
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Először távolítsa el a mop tartóját a víztartályról a porszívó testéről, majd töltse fel a tartályt vízzel.
Soha ne töltse fel a tartályt vagy nedvesítse meg a mopot, amikor a porszívóhoz csatlakozik, ez károsí-
thatja a készüléket.
Rögzítse a mopot a tartóra. A mopot előre beáztathatja vízbe vagy egy kedvelt mosószer keverékbe 
(ezt azonban soha nem öntse a tartályba).
Nyissa ki a tartály töltőnyílását. Töltse fel a tartályt vízzel. Ne használjon 30oC-nál melegebb vizet. A 
töltés jobban megy kisebb vízsugárral. A légbuborékok eltávolításához és a tartály teljes térfogatának 
kihasználásához szükség szerint döntse meg. Zárja le a tartály megtöltésére szolgáló nyílást.
Mielőtt a mopot a robotporszívó testére helyezné, győződjön meg róla, hogy a nem maradt-e víz a 
tartón.
Helyezze rá a moptartót a robotporszívó testére úgy, hogy a moptartón lévő kiemelkedéseket beil-
leszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba és az egész mop modult erősen nyomja a 
robot alvázához.
Helyezze fel az EASY PET szívófejet (forgó kefe nélkül), amely a megfelelő feltörlési működéshez 
szükséges.

Vizes törlés 

1

2

3

4

5

6

Száraz és nedves feltörlés
Száraz törléshez válassza ki a mikroszálas mopot és csatlakoztassa a mopos modulhoz. A tartály ne 
töltse meg vízzel! A tartály ez esetben üres marad és csak a mop hordozójaként szolgál. A modult 
rögzítse a robot alsó részére.

A padló nedves törléséhez először alaposan nedvesítse be a mopot, közepesen nyomkodja ki és 
rögzítse a mopos modulhoz.

A. A mopos modul és a mop felszerelése

1. A mop felszerelése
Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsó részéhez egy 
speciális száraz cipzár segítségével, és győződjön meg róla, 
hogy a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. ábra. 1 A mopot 
aszerint válassza, hogy a robot szárazon vagy nedvesen fog-e 
feltörölni.
2. A moppal rendelkező mopoló modul felhelyezése a 
porszívó testére. Fordítsa meg a porszívót és helyezze rá a 
moptartót a robotporszívó testére úgy, hogy a moptartón 
lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő 
csatlakozási pontokba. Helyezze fel a mopos modult a robot 
alsó részére, ld. 2. ábra

1 2

•

•

A jobb működés érdekében a mopot a feltörlés előtt vízbe áztathatja és enyhén kinyomkodhatja, majd 
csak ezután csatlakoztathatja a mopos modulhoz.

A padló nedves feltörlése hatékonyságának növelése érdekében áztassa be a mopot padlóra való 
mosószert tartalmazó vízbe. A mopot a használat előtt enyhén nyomkodja ki.

Ha a feltörlés befejezése után marad víz a tartályban, öntse ki.

Vizet csak a mopos modulban lévő kijelölt víztar-
tályba öntsön, soha ne öntsön vizet a porszívó 
más részeibe, ami kockáztatja a robotelektronika 
maradandó károsodását.

A víztartályba csak tiszta vizet használjon 
tisztítószer hozzáadása nélkül. Ellenkező 
esetben a nedvesítő csatornácskák eltömő-
dését és következésképpen a feltörlés rossz 
működését kockáztatja. 

! !

•
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Mobil alkalmazás

A robotporszívót kényelmesen irányíthatja a mobilalkalmazással. A mobilalkalmazás 
letölthető itt: www.robzone.hu/mobil-alkalmazasok-dxc 
Az alkalmazás kompatibilis az Android és iOS rendszerekkel.
1. lépés: Töltse le a Robzone alkalmazást a telefonjára vagy táblagépére 
2. lépés: Regisztráljon a Robzone alkalmazásba. 
3. lépés: Párosítsa a robotját az alkalmazással ... És kezdhetjük a takarítást

Mit tesz Önnek lehetővé az alkalmazás? 
• A takarítás térképének figyelemmel kísérését valós időben.

A robot a takarítás során kirajzolja és megosztja a mozgása pontos útvonalát.
• A robot irányítása az adott pillanatban. 
• A kiválasztott takarítási üzemmódok kijelölése. 
• A takarítást elkezdése és befejezése bármikor és bárhonnan. 
• A porszívó irányba vezérlése

QR kód 
az Ön alkalmazásáh

Terület kijelölése mágneses szalaggal

A mágneses szalag létrehoz egy falat a robotporszívó számára, amelyen nem fog 
átmenni.  
A mágneses szalagot felhasználhatja arra, hogy a robotporszívó ne hagyja el azt 
a helyiséget, amelyikben takarítás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy 
megvédje a törékeny tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A mágneses 
szalagot felhasználhatja a szőnyeg megjelöléséhez a felmosáskor.

Karbantartás

A gyűjtőkosár könnyű tisztítása

Szükség esetén a gyűjtőkosarat folyó vízzel le lehet mosni. Távolítsa el a 
hepa szűrőt a gyűjtőkosár mosása előtt.

Használat előtt egyszerűen öblítse le a hulladéktartályt vízzel, hogy megakadályozza a por felka-
varását és a másodlagos levegő szennyeződést. A mosás után hagyja a kosarat megszáradni vagy 
alaposan szárítsa meg. A Hepa szűrőt csak a jól megszáradt hulladéktartályba helyezze vissza.

!

Fő finom szűrő

 Fogantyú
Hulladék 

tartály

HEPA szűrő

HEPA szűrő 
 Tömítés

Gyűjtőkosár

A

Tisztítsa ki a gyűjtőtartályt ideális esetben 
minden használat előtt, vagy ha tele van, a 
nagyobb takarítási hatékonyság érdekében. 
A Hepa szűrő cseréjekor vagy tisztításakor 
győződjön meg róla, hogy a szűrő és a tömítő 
keret helyesen be van-e helyezve a gyűjtő-
kosárba. Ideális esetben szenteljen figyelmet a 
megfelelő elhelyezésének, mielőtt kiveszi azt.

1. A szűrőt helyezze a keretbe

2. Helyezze a keretet a szűrővel a megadott nyílásba úgy, hogy a szűrő teljesen a tartály belsejébe kerüljön, 
és a tömítő keret (A) kitüremkedése lefelé mutasson a szűrő egyszerű eltávolításához kivágott rész felé.
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A kerekek és az érzékelők tisztítása

Finoman törölje meg a kerekeket és érzékelőket 
egy ruhával vagy ecsettel. A kerekekről tisztítsa le 
a feltekeredett hajat és szennyeződést.

A töltő érintkezők tisztítása

Finoman törölje le a töltés érintkezőket a 
robotporszívón és a töltőállványon ruhával 
vagy kefével.

Nyomja meg a PUSH gombot a porszívó testén. Vegye ki a gyűjtőkosarat.

Vegye ki és tisztítsa 
meg a HEPA szűrőt.

Mossa ki a hulladék tartályt vízzel és a 
Fő finom szűrőt tisztítsa meg ecsettel.

Tegye vissza a Fő finom szűrőt 
a gyűjtőkosárba.

Öntse ki 
a szennyeződéseket a kosárból.

Nyissa ki a hulladék tartályt és 
vegye ki a Fő finom szűrőt.

Szűrők tisztítása

A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA szűrőt ecsettel.
B) Mind a fő, mind a HEPA szűrő szükség esetén újra cserélhető. A HEPA szűrő cseréjekor ne dobja 
 le a HEPA szűrő körüli tömítést.
A HEPA SZŰRŐT SOHA NE MOSSA VÍZZEL. A HEPA szűrő élettartama körülbelül 1 év. 
SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOTPORSZÍVÓT HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.
A SZŰRŐKET SOHA NE SZÁRÍTSA KÖZVETLEN NAPSÜTÉSBEN.

A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növelik a takarítás minőségét.
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Az oldalsó kefék tisztítása

• Ellenőrizze az oldalsó keféket, nem sérültek-e, vagy nem tapadt-e 
 szennyeződés rájuk.

• Tisztítsa meg az oldalsó keféket egy ruhával.

• Ha az oldalkefék hullámosak vagy ráncosak, vegye ki őket, és forró 
 vízbe 5 másodpercre áztassa be őket.

• Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje ki őket egy 
 újakra. Vegye ki őket felfelé húzással, tegye vissza lefelé tolással.
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Engedje el a zárat a a cserélhető fej jobb 
oldalán lévő biztosító megnyomásával, 
és finoman jobbra húzva csúsztassa ki a 
biztonsági reteszeket. Ezután a fej szabadon 
kivehető. A fej visszahelyezése a 
porszívóba, fordított sorrendben történik. 
Először csúsztassa be a biztonsági 
reteszeket az egyik oldalon, majd 
nyomja be a zár helyét úgy, hogy a 
zár retesze ugorjon be a helyére.

Vigyázat! A porérzékelő nem kerülhet 
érintkezésbe vízzel!

Az EASY PET szívófej és a porérzékelő tisztítása

Távolítsa el a külön EASY PET szívófejet a robotporszívóból, és tisztítsa meg a szívó nyílást és a porérzé-
kelőt egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint.

A víztartály tisztítása

Abban az esetben, ha Önnél kemény víz van, eltömődhet a légtelenítő csatorna, amelyet könny-
en meg lehet tisztítani vékony, hosszú tűvel.
Minden letörlést követően öblítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni a mopot.
Ha Önnél kemény víz van, előfordulhat, hogy a tartályban lévő víz megnehezíti 
a mop benedvesítését a letörlés során. Vízkőtlenítse a tartályt erre 
a célra szolgáló termékkel, vagy ecetes vízzel.

A mopok karbantartása

A mopok kimoshatók automata mosógépben, finom ruhára szolgáló programban, 30 oC-os vízben. 
A mosás után javasoljuk, hogy a mopot egyenesítse ki és hagyja megszáradni egy vízszintes felületen.



Az akkumulátor behelyezése és cseréje
A) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját
B) Vegye le az akkumulátor fedelét.
C) Vegye ki az akkumulátort az akkumulátor két oldalán található két szalag segítségével.
D) Csatlakoztassa szét az akkumulátort a robot porszívó testéhez csatlakoztató konnektorokat.
E) Helyezze be az új akkumulátort
F) Csatlakoztassa össze a konnektorokat.
G) Tegye vissza az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy nem csípődött-e bele az oldalsó kefe.
H) Csavarja vissza az akkumulátor fedél két csavarját 
 Megj. Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkukat használja.

Megjegyzés: A kefe helyére történő 
visszahelyezésekor tartsa be az alkatrészek 
behelyezésének megfelelő sorrendjét.

D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg 
 a portól és a szennyeződésektől.

C) Hajtsa ki a biztonsági reteszt.

Tisztító fej forgókefével

Vegye ki a forgókefével ellátott részt Távolítsa el a kefe alkatrészét és tisztítsa meg a kefét és a fedelét 
is egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint. A rátekeredett haj eltávolításához óvatosan használhat 
ollót.

B) Húzással kattintsa ki a kis 
 zárakat és tegye szabaddá a rácsot. 

A) Nyomja be a kis csőrt, hogy 
 kiadja a fejet, és a fejet vegye ki.

A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívóról letörölhető a port egy száraz vagy nedves ruhával. Soha ne mossa le a robotporszívót 
vízzel vagy vizes ruhával. A folyadék vagy nedvesség behatolhat a készülékbe, ami tartós károsodást 
okozhat a robot elektronikájában.
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Hibakód Ok Megoldás

E1 

E2 

E3  
 

E11 
 
 

E12 
 

E13 
 

E21

E22 

E31 

E32 
 
E33

E41 
 

E43 

E44 

E45, E42 
 

E46

Hiányzik, vagy rosszul behelyezett 
hulladék tartály.

Töltési hiba, a főkapcsoló ki van 
kapcsolva.

Töltési hiba. 
 

A bal leesés elleni érzékelő 
figyelmeztetése. 
 

A jobb leesés elleni érzékelő 
figyelmeztetése. 

Az elülső leesés elleni érzékelő 
figyelmeztetése. 

A bal kerék elakadása. 

A jobb kerék elakadása. 

A lökhárítóban lévő érzékelők 
akadályt jeleznek

Érzékelők hibája a lökhárító jobb 
vagy elülső részén.

Érzékelők hibája az elülső lökhárítóban

A bal kerék túlterhelése. 
 

A bal oldalsó kefe túlterhelése. 

A jobb oldalsó kefe túlterhelése. 

A jobb kerék túlterhelése 
 

A forgókefe túlterhelése

Helyezze a hulladék tartályt a porszívóba, vagy 
ellenőrizze a behelyezése megfelelőségét.

Kapcsolja be a főkapcsolót a porszívó testén 
(a porszívó jobb oldalán).

Ellenőrizze a porszívó helyes csatlakoztatását 
a töltőállványhoz, mérje fel az akkumulátor 
elegendő kapacitását.

Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze 
a padló egyenetlenségét, tisztítsa meg 
a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók. 

Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze 
a padló egyenetlenségét, tisztítsa meg 
a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.

Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze 
a padló egyenetlenségét, tisztítsa meg 
a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.

Ellenőrizze, hogy a bal kerék nincs-e elakadva 
a padló egyenetlenségének következtében.

Ellenőrizze, hogy a jobb kerék nincs-e elakadva 
a padló egyenetlenségének következtében.

Tisztítsa meg a lökhárítót és a porszívó alvázát, 
ahol az érzékelők találhatók.

Tisztítsa meg a lökhárítót. 

Tisztítsa meg a lökhárítót.

Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szenny-
eződés a bal kerékre, vagy nem blokkolja-e 
idegen tárgy.

Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyező-
dés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.

Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyező-
dés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.

Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyező-
dés a jobb kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen 
tárgy.

Ellenőrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, vagy 
idegen tárgyak nem tekeredtek-e rá

Problémamegoldás

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket: 

Állítsa vissza a robotporszívót úgy, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a főkapcsolót.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez. 
Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.hu
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www.robzone.cz

www.robzone.sk

www.robzone.hu

Distributor CZ/SK: 
RobZone Limited, odštěpný závod 
Průmyslová 11472/11 
102 00 Praha 10 - Hostivař 
Česká Republika

Vyrobeno v Číně

Technické specifikace

Průměr 340 mm

Výška 100 mm

Váha 3,5 kg

Specifikace baterie napětí 14,4 V

Objem nasbíraných nečistot až 1 litr

Způsob nabíjení automatické/manuální

Doba nabíjení 4 - 6 hodiny

Doba úklidu 80 - 150 min

Hladina hluku 60 – 70 dB

Typ baterie Li-Ion 2600 mAH

Li - Ion

Műszaki adatok

Átmérő 340 mm

Magasság 100 mm

Súly 3,5 kg

Akkumulátor feszültség 14,4 V

Az összegyűjtött szennyeződések térfogata 1 literig

A töltés módja automata/manuális

Töltési idő 4 - 6 óra

Takarítás időtartama 80 - 90 perc

Zajszint 60 70 dB

Akkumulátor típusa Li-Ion 2600 mAH

Forgalmazó: 
RobZone Europe 
Průmyslová 11472/11 
102 00 Praha 10 - Hostivař 
Csehország

Gyártva Kínában


