
Vítejte v mobilní aplikaci Robzone.

Zaregistrujte se a po pohodlně ovládejte
svůj robotický vysavač Duoro X CONTROL

Pro ovládání robotického vysavače aplikací musí být
robot vždy plně nabitý a v režimu „připraven“.

Doporučujeme proto ponechávat robotický vysavač na
nabíjecí základně, kde bude vždy připraven na vaše pokyny.



16:40

JMÉNO

HESLO

Přihlášení

REGISTROVAT

Zapomenuté heslo

Ulož heslo

Nebo

Vyplňte své přihlašovací
jméno a heslo a přihlaste
se ke svému účtu.

Pokud jste zapomněli své
přihlašovací údaje, nevadí,
zašleme Vám je na Váš
email.
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WiFi:

HESLO: 

Vyhledat robota

Zadejte přihlašovací údaje k WIFI

Upozorňujeme, že robot Robzone
nepodporuje sítě 5G WiFi.
1. Ujistěte se, že je váš telefon připojen ke stejné WiFi.
2. Stiskněte a držte tlačítko HOME, na dislpleji robota,
dokud nezazní zvukový signál.
3. Na displeji robota se zobrazí "CONN".
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Aplikace automaticky vyhledá dostupnou
síť WiFi a Vy jen vyplňte její heslo. 
Spárování robota s aplikaci musí
proběhnout na totožné WiFi.
Ovládat svého robota pak ale můžete odkudkoliv.

Připravte robotický vysavač na spárování s aplikací.

1. Zapněte svého robota hlavním vypínačem.
2. Stiskněte tlačítko      a aktivujte robota
 do režimu „připraven“.

3.  Stiskněte a držte tlačítko HOME dokud
 nezazní zvukový signál a na displeji se
 nezobrazí nápis: SUCC a následně CONN.
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RobZone Přejmenovat

WiFi:

HESLO: 

Vyhledat robota

Zadejte přihlašovací údaje k WIFI

Nalezený robot

Nyní je robot připraven
a můžete aplikací
robota vyhledat.

Svého robota si
můžete přejmenovat.

Nalezeného robota
spárujte s mobilní
aplikací.
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RobZone Připraven Baterie:

Roboti InfoMůj účet

Ovládejte svého robota.

Pokud chce robota ovládat jiný člen
rodiny s odlišným systémem na svém
zařízení (iOS, Android) nejprve jej
Vy z aplikace odinstalujte. Tím jej
uvolníte pro jiného uživatele.
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Baterie:

Připraven

Zpět na základnuZvolte režim úklidu

START

RobZone

Domů Mapa Časovač Pohyb Info
i

Aktuální stav baterie.

Aktuální stav robota.

Přehledné info
o vašem robotovi.

Pohybujte robotem
směrovými tlačítky.

Vyberte si uklízecí
režim a spusťte úklid.

Sledujte mapu úklidu
v reálném čase.
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Akumulátor

Pracuji

Zpět na základnuVýběr režimu

Pauza

RobZone 2

Domů Mapa Časování Ručně Informace

i

Podél zdí a rohů

Vyberte uklízecí režim

Cílený úklid SPOT

Rychlý systematický úklid

Vyberte si režim úklidu
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Baterie:RobZone

Domů Mapa Časovač Pohyb Info
i

Sledujte mapu úklidu.
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BaterieRobZone

Domů Mapa Časovač Pohyb Info

i

Čas

Dny

Po Út St

Čt Pá So

Ne

+

-

+

-
16 42 Nastavte čas, kdy má robot

s úklidem začít.

Přidejte nastavený úklid
do seznamu.

Zvolte den v týdnu.
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BaterieRobZone

Domů Mapa Časovač Pohyb Info

i

(Út)10:30
+

-

+

-
(Pá)12:30

Přehled všech plánovaných úklidů.
Čas úklidu můžete libovolně
upravovat.

Přidejte nebo odeberte
naplánovaný úklid.
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BaterieRobZone

Zpět

(Út)10:30
+

-

+

-
(Pá)12:30

Vyberte jednotlivé úklidy,
které chcete odebrat.

Vyberte všechny
plánované úklidy.

Odeberte vybrané
úklidy ze seznamu.
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Baterie:RobZone

Vysavač

Domů Mapa Časovač Pohyb Info
i

Vlevo Vpravo

Vpřed

Zpět

Aktivujte během pohybu
vysavače vysávání.

Pohybujte robotem pomocí
směrových tlačítek.
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BaterieRobZone

Domů Mapa Časovač Pohyb Info

i

Počet nastavených úklidů

Výměnná jednotka

Stav časovače

Zvuky

ACTIVE BRUSH

0
Přehled nastavení
Vašeho vysavače.


