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Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul robot ROBZONE DUORO ULTIMATE. 
Înainte de utilizare, citiți cu atenție secțiunea ”Informații importante privind siguranța” 
pentru o utilizare sigură al aspiratorului robot.
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Manual complet  
pentru utilizarea  
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Ghid rapid pentru 
utilizarea aplicației 

mobile a aspiratorului 
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Puteți controla în mod convenabil aspiratorul 
robot utilizând aplicația mobilă care poate fi 
descărcată gratuit pe Google Play și AppStore sub 
denumirea ”RobZone”. 



Informații importante privind siguranța
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Înainte de a utiliza aspiratorului robot, vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați 
măsurile importante privind siguranța pentru a reduce riscul de deteriorare  
a aspiratorului robot sau în caz de accidentare. Păstrați acest manual.

Atenționare

Recomandare

Aspiratorul robot este destinat exclusiv pentru utilizarea în spații interioare și nu este adecvat 
pentru uz industrial și supraîncărcare. Nu-l folosiți niciodată în exterior. Acest aspirator robot nu 
este conceput pentru a aspira lichide! Nu spălați aspiratorul robot sau accesoriile acestuia (baza de 
încărcare, adaptorul etc.) cu apă, riscați să scurtcircuitați componentele electronice.

În cazul în care ați cumpărat aspiratorul în luni de iarnă sau l-ați transportat pe vreme rece, înainte 
de pornire vă recomandăm ca robotul să se aclimatizeze mai întâi la temperatura camerei. Veți pre-
veni astfel deteriorarea electronică din cauza condensului cu aer rece.

Nu permiteți copiilor să folosească aspiratorul robot, chiar și sub supravegherea unei persoane 
adulte.
Informați toți colegii de cameră despre utilizarea aspiratorului robot pentru a evita o eventuală 
accidentare.
Nu folosiți aspiratorul robot în camerele cu umiditate ridicată sau în spațiul în care tabloul de bord 
ar putea intra în contact direct cu apa. Nu spălați aspiratorul cu apă!
Înainte de utilizare, îndepărtați din apropierea aspiratorului robot orice obiect care ar putea de-
teriora (sticlă, material textil, hârtie etc.) sau agăța de periile laterale și ar putea astupa orificiul de 
aspirare. Vă recomandăm la prima utilizare să monitorizați aspiratorul pentru a detecta eventualele 
locuri problematice din apartament (înălțimea necorespunzătoare a mobilierului sau încălzirii sub 
care s-ar putea bloca aspiratorul, pragurile problematice sau profilele de tranziție, covorul așezat 
necorespunzător etc.). La următoarea curățare asigurați-vă că locurile mobilizate sunt pregătite în 
așa mod încât aspiratorul robot în timpul curățării nu va avea nicio problemă de a efectua curăța-
rea perfectă a podelei. 
Pentru încărcare utilizați numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratoarelor robot. Utili-
zarea accesoriilor neoriginale poate duce la deteriorarea aspiratorului robot sau poate provoca 
electrocutare sau incendiu. 
Demontarea sau repararea aspiratorului robot poate fi efectuată doar de către tehnicieni instruiți 
într-un centru de service autorizat. 
Aveți grijă atunci când înlocuiți bateria. Poate apărea o scurgere a bateriei care poate duce la 
deteriorarea echipamentelor de uz casnic sau la incendii sau răniri. Nu folosiți niciodată o baterie 
deteriorată sau deformată. Folosiți întotdeauna numai bateria originală.
Nu introduceți obiecte ascuțite sau o șurubelniță în orificiul de aspirare. 
Dacă folosiți aspiratorul în mod regulat, nu-l acoperiți cu niciun capac sau cârpă. 
Opriți aspiratorul robot dacă doriți să-l transportați sau nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp 
cu ajutorul comutatorului principal. 
Nu transportați aspiratorul robot într-un singur ambalaj împreună cu obiecte mici, cum ar fi lanțuri 
sau agrafe de păr etc., pentru a preveni prinderea lor în corpul aspiratorului, ceea ce ar putea să-l 
deterioreze. 
Nu utilizați adaptorul cu convertorul de tensiune, riscați supraîncălzirea, defecțiune sau incediu. 
Folosiți întotdeauna accesorii originale. 
Nu atingeți părțile conectate în rețeaua electrică când mâinile sunt ude. Evitați contactul părților 
corpului și îmbrăcămintei cu roțile aspiratorului robot. 
Nu folosiți aspiratorul robot în apropierea unui material combustibil.
Nu începeți programe de curățare în timp ce aspiratorul robot se încarcă cu ajutorul adaptorului 
de alimentare.
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Caracteristici și funcții de TOP
• Aspiră și șterge inteligent
• Ștergere controlată electronic cu alegerea intensității de umezire a podelei 
• Navigație laser precisă
• Mod de curățare inteligent MyFloor
• Program special Silent pentru o curățare liniștită
• Control avansat cu aplicația mobilă
• Mapare inteligentă și curățare zonală
• Putere de aspirare extra puternică cu funcția de aspirare turbo
• Boost Effect automat pentru covoare
• Două capete de aspirare înlocuibile
• Protecție la impact cu ultrasunete
• Baterie litiu de mare capacitate
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Nu tensionati și nu îngreunați cablul adaptorului de alimentare.
Nu vă așezați pe aspiratorul robot și nu așezați alte obiecte pe el. 
Nu folosiți aspiratorul robot în locuri înalte de unde ar putea cădea (mese, scaune, rafturi etc.).
Nu folosiți aspiratorul robot atunci când coșul de colectare este plin, goliți coșul în mod regulat.
Folosiți aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0-40oC. Nu plasați aspiratorul robot în locuri cu 
temperaturi ridicate.
Scoateți bateria înainte de a arunca sau recicla aspiratorul robot. Deconectați aspiratorul robot de la 
adaptorul de alimentare înainte de a scoate bateria. Aruncați bateria folosită în locuri corespunzătoa-
re.
Pentru a preveni accidentarea, nu atingeți periile rotative și roțile în timp ce aspiratorul robot este 
pornit. 
Publicarea, înregistrarea, copierea sau traducerea în alte limbi ale acestui manual și materiale aferente 
sau conexe este posibilă numai cu acordul scris al producătorului și vânzătorului Robzone Limited. 
Protejat de drept de autor.
Am depus toate eforturile ca acest manual să fie un manual de instrucțiuni exact și de bun ajutor pen-
tru utilizarea aspiratorului robot. Ne cerem scuze pentru eventualele discrepanțe și vom fi bucuroși de 
feedback-ul dvs

18
17
16

19
20

21

22

23

24

Nu recomandăm copiilor sub 8 ani și persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse 
sau cu experiență și cunoștințe insuficiente să folosească aspiratorul robot fără supraveghere și fără 
instrucțiunile adecvate în utilizarea aparatului în siguranță și înțelegerea riscurilor implicate. Copiii nu 
ar trebui să se joace cu aparatul, să-l curățe sau întreține fără supraveghere.
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Conținutul ambalajului de bază DUORO ULTIMATE

Conținutul ambalajului poate ușor varia de la model la model. Fiecare ambalaj conține întotdeauna 
manualul de utilizare. Lista relevantă este disponibilă pentru fiecare model la www.robzone.ro

Aspirator robot Baza de încărcare

Lavetă Aquamax 
(ștergere intensă)

Lavetă DUO 
(ștergere uscată și umedă)

Bandă magnetică 
100 cm

Capete de curățare 
înlocuibile

Perii de curățare 
(inclusă în recipientul de praf )

2 perii laterale

Modul mop

Filtru HEPA 
(instalat în aspirator)

Telecomanda 
(bateriile nu sunt incluse în 

ambalaj)

Adaptor de 
alimentare



Coș de 
colectare
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Descrierea aspiratorului

Capacul aspiratorului

Lidar
Laser

Rezervor 
de apă

Butonul principal de 
control

Comutator principal

Bandă de protecție 
la impact

Protecția la impact

Cap de aspirare EASY PET

Grila de acoperire a 
periei rotative

Peria rotativă  
Active Brush

Capacul de jos

Roata din stânga
Peria laterală din stânga
Capacul bateriei
Roata anterioară
Contacte de încărcare 
automată

Roata din dreapta

Peria laterală din 
dreapta

Corpul aspiratorului

Cap de aspirare ACTIVE 
BRUSH cu perie rotativă

Partea de jos a aspiratorului
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Afișaj
Setare curățare programată
Încărcare, robotul parchează în 
baza de încărcare
Butoane direcționale pentru 
mișcarea robotului
Start/Pauza curățare
Selectarea modurilor de curățare
Setarea orei curente pe 
telecomandă
Setarea limbajului pentru comu-
nicarea robotului. EN/CZ/HU

Rezervor de apă

Telecomanda

Recipient de praf

Baza de încărcare

Buton principal de control

Capac 
uperior

Mâner

Capac inferior

Cadru 
filtru HEPA

Filtru 
HEPA

Buton de scoatere rezervor

Fantă de 
umplere cu 
apă

Contacte 
pentru 
încărcare

Senzori de 
ghidare pentru 
parcarea 
robotului

Pornirea robotului   
Clipește lent în ALBASTRU activează sistemul, robotul anunță activarea sistemului 
Clipește lent în ALBASTRU  Încarcă date 
Se aprinde în ALBASTRU Robotul este gata, robotul raportează starea ”pregătit” 
                                              Apoi puteți introduce comanda dorită

Încărcare 
Clipește lent în ALBASTRU Robotul se încarcă 
Se aprinde în ALBASTRU Încărcarea nu a fost finalizată 
Clipește lent în ROȘU Bateria este descărcată

Conectare WIFI 
Clipește lent în ALBASTRU  Robotul este asociat cu aplicația 
Se aprinde în ALBASTRU Robotul a fost conectat cu succes

Mesaj de eroare 
Clipește rapid în ROȘU A apărut o eroare 
 La asociere = eroare conexiune WiFi La baza de încărcare = 
 porniți întrerupătorul principal

Dacă robotul este oprit, activați robotul apăsând butonul principal de control. Robotul începe configurarea 
sistemului.
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Operare intuitivă și modernă

Cum curăță Duoro Ultimate

Un singur buton
Cu butonul principal de control direct de pe corpul robotului, puteți activa cu ușurință robotul și puteți începe 
curățarea inteligentă. Lumina de fundal de culoare albastră sau roșie a butonului indică starea robotului.
Aplicația mobilă
Aplicația mobilă oferă un control maxim și confortabil de oriunde prin rețeaua WiFi. Cu ajutorul aplicației, puteți 
vizualiza harta de curățare în timp real, puteți introduce comenzi și puteți programa curățarea la o oră exactă. 
Aplicația mobilă este disponibilă atât pentru sistemele de operare iOS, cât și Android.
Telecomandă
Dacă nu sunteți un fan al noilor tehnologii și aplicații, puteți controla aspiratorul robot Duoro Ultimate cu teleco-
manda clasică. Puteți porni programele de curățare selectate, programa o curățare planificată sau puteți naviga 
robotul prin cameră cu butoanele direcționale.

Duoro Ultimate este dezvoltat pentru a se deplasa inteligent prin casa dumneavoastră și pentru a curăța întreaga 
casa în cadrul unui singur ciclu de curățare. Cu ajutorul programului inteligent MyFloor, robotul creează o hartă 
vizuală a camerelor, astfel curăță într-un mod sistematic urmând o cale de curățare metodică în formă de pătrate. 
În prima fază de curățare, robotul curăță spațiul de-a lungul pereților și mobilierului și apoi suprafețele mai mici. 
Robotul singur alege cea mai bună metodă de curățare, înregistrează traseul de deplasare către aplicație în timp 
real și știe unde a fost și unde nu. 
Notă: Este posibil ca Duoro Ultimate să treacă într-o altă încăpere înainte de a finaliza curățarea în prima încăpere, 
ceea ce depinde de dispunerea camerelor în casă. Nu vă faceți griji, înainte de a finaliza ciclul de curățare, se va întoa-
rce pentru a curăța zonele care au mai rămas. 
În timpul ciclului de curățare, robotul poate atinge colțurile încăperilor, picioarele scaunelor și mobilierul pentru 
o curățare minuțioasă.
Duoro Ultimate continuă curățarea până când toate încăperile sunt curățate. Dacă capacitatea bateriei scade 
înainte de sfârșitul curățării, robotul va căuta baza de încărcare pentru a se reîncărca. După ce bateria este com-
plet încărcată, acesta va reveni automat și va finaliza curățarea.
După finalizarea curățării, se va întoarce la baza de încărcare pentru a se reîncărca și pentru a fi pregătit pentru 
instrucțiunile suplimentare.
Puteți să alegeți curățarea întregii case sau curățarea camerelor selectate.

Pentru a porni / opri complet robotul, utilizați comutatorul principal de pe partea laterală a robotului.
După pornire, indicatorul butonului principal de control de pe corpul robotului clipește încet în albastru și robotul 
anunță ”Activez sistemul, vă rog să așteptați”. De îndată ce robotul este activat, indicatorul încetează să clipească, 
se aprinde în albastru și robotul anunță ”Aștept alte comenzi”. Apoi este gata pentru instrucțiunile Dvs de curățare.

Fiecare apartament și spațiu este diferit, așa că vă recomandăm să nu lăsați aspiratorul robot nesupravegheat 
ci dimpotrivă să urmăriți cum se comportă în apartamentul dvs. Astfel foarte ușor veți monitoriza eventualele 
locuri problematice și veți evita diferite discrepanțe. 
Robotul va curăța întreaga casa până când va acoperi întreaga zonă. În cazul în care, bateria este descărcată în 
timpul curățării, robotul se va duce să încarce și apoi va continua curățarea până când va fi complet finalizată.
Pentru a încărca prima hartă, vă recomandăm să pregătiți camera astfel încât robotul să aibă posibilitatea maxi-
mă de a acoperi suprafața. Eliminați posibilele obstacole. Spațiul pregătit va reflecta calitatea de redare a hărții 
în aplicație. Nu întrerupeți curățarea în timp ce se încărcă prima hartă a casei.

Pornire/Oprire/Mod pregătit/Mod de repaus

Sfaturi înainte de prima curățare
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Mod pregătit Butonul principal de control al robotului se aprinde în albastru și este pregătit pentru  
 instrucțiunile dumneavoastră.

Mod de repaus Robotul intră în modul de repaus după o perioadă lungă de inactivitate pentru a  
 economisi energia bateriei. Puteți activa robotul din modul de repaus cu butonul 
 principal de control de pe corpul robotului. 



Puteți începe curățarea în trei moduri:
• Apăsați butonul principal de control de pe aspiratorul robot
• Apăsați butonul ”ON/OFF” de pe telecomandă
• Apăsați ”Start ” în aplicație 

Pornirea curățării

Finalizarea curățării

Modul de curățare deja setat este My Floor pentru o curățare inteligentă și rapidă. Dacă doriți un alt mod de curăța-
re, modificați setările în aplicație sau setați cu ajutorul butonului MODE de pe telecomandă.
Pentru a opri curățarea, apăsați din nou butonul de control de pe aspiratorul robot sau butonul ”ON/OFF” de pe 
telecomandă sau în aplicația mobilă. Nu întrerupeți curățarea decât dacă este necesar.
Dacă întrerupeți curățarea, robotul va relua curățarea acolo de unde a rămas până când va finaliza curățarea.
În timpul primei curățări, robotul va încărca o hartă a spațiului pe care o va folosi și pentru curățările ulterioare. După 
prima curățare, salvați harta, editați și denumiți încăperile dacă este necesar. Dacă ați salvat mai multe hărți, asigura-
ți-vă întotdeauna ca harta spațiului respectiv este setată ca implicită înainte de următoarea curățare.
Dacă doriți să curățați doar încăperile selectate, marcați-le înainte de curățare în aplicație.
Păstrați aspiratorul robot întotdeauna în baza de încărcare, comutatorul principal în poziția ON și gata de utilizare.

Aspiratorul robot nu este perfect și trebuie mai întâi să cunoască noul mediu ca ulterior să vă poată sluji mult 
timp și în mod sigur. Nu vă lăsați derutați la prima vedere de o mișcare ilogică, robotul curăță altfel decât un om. 
Și să aveți încredere, veți fi mulțumiți de rezultat.
Acest aspirator robot este echipat cu o navigație laser pentru detectarea precisă a obstacolelor și încărcarea 
hărții a spațiului. 
Dacă aveți în casa Dvs mobilier negru, identificarea lui crește cu până la 70%, iar în comparație cu aspiratoarele 
robot convenționale, acest robot nu lovește prea mult mobilierul.
Aspiratorul robot trece peste profilele de tranziție la o înălțime de aproximativ 1-1,5 cm și peste covoare cu o 
densitate normală la o înălțime de aproximativ 1-2cm. Dacă robotul este echipat cu un modul mop, verificați la 
prima curățare dacă va depăși profilele de tranziție fără probleme. Măsurați spațiul de sub mobilier pentru a vă 
asigura că robotul nu se blochează sub mobilier. 
Robotul nu trebuie să intre în contact direct cu apa sau orice alt lichid. Nu este destinat aspirării lichidelor ci 
exclusiv pentru ștergerea umedă, de aceea umpleți rezervorul cu apă în afară corpului aspiratorului robot. În 
niciun caz nu curățați robotul cu o cârpă umedă, ci doar cu o cârpă uscată.

Dacă baza de încărcare se află în zona de curățare, robotul o va căuta automat după curățare, va parca și va începe 
să se reîncarce. Dacă capacitatea bateriei nu este suficientă pentru întreaga curățare a spațiului, robotul după 
reîncărcare va continua automat curățarea de acolo unde a rămas până când va finaliza curățarea.
Dacă baza de încărcare nu se află în zona de curățare, robotul raportează o eroare și trece în modul de repaus 
după ce căutarea bazei de încărcare a eșuat. Va rămâne în locul de unde a început curățarea și trebuie oprit ma-
nual și transferat la baza de încărcare.
Întrerupeți sau finalizați curățarea cu butonul principal de control de pe corpul robotului, butonul ON / OFF de pe 
telecomandă sau butonul ”Pauză” în aplicație. - IMAGINE

Deconectarea completă – puteți opri complet aspiratorul robot cu ajutorul comutatorului principal de pe partea 
laterală a aspiratorului în poziția ”OFF/OPRIT”.

BUTON
PRINCIPAL TELECOMANDA APLICAȚIA

7

BUTON
PRINCIPAL TELECOMANDA APLICAȚIA
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PREGĂTIT Indicatorul luminos al butonului de control se aprinde cu culoare albastră. Robotul este   
 pornit și așteaptă instrucțiunile de curățare. Aplicația arată starea ”Pregătit”.
CURĂȚARE Robotul lucrează, curățarea este în curs de desfășurare. Puteți urmări harta de curățare în aplicație.
ÎNCĂRCARE Robotul este parcat în baza de încărcare și bateria se încarcă. Indicatorul comutatorului principal  
 clipește cu culoare albastră.
LA BAZĂ  Robotul caută baza de încărcare pentru a încărca bateria. Indicatorul comutatorului principal   
 clipește cu culoare roșie.
OFFLINE Este posibil să fi apărut o eroare în timpul curățării, robotul a încetat să funcționeze și a intrat în  
 modul de repaus pentru a economisi bateria. Pentru a reactiva robotul, apăsați butonul principal  
 de control de pe corpul robotului, de obicei clipește cu culoare roșie.

Lista stărilor

MyFloor – curățare inteligentă

4 moduri de curățare pentru o casă perfect curată

Moduri de curățare

Toate modurile de curățare pot fi utilizate atât pentru aspirare, cât și pentru ștergere. Pentru a seta modul de 
curățare, porniți mai întâi curățarea și apoi selectați modul de curățare.

Robotul mapează mai întâi spațiul apartamentului cu un senzor laser și selectează cel mai potrivit traseu de cu-
rățare. În timpul acestui program, robotul curăță într-un mod sistematic pe baza evaluării constante a spațiului 
înconjurător. Nu lasă niciun loc necurățat. Înainte de finalizarea ciclului de curățare, robotul traversează minuțios 
întregul spațiu de-a lungul pereților. De îndată ce acoperă întreaga suprafață, curățarea este finalizată. Dacă spa-
țiul curățat este atât de mare încât robotul nu ar putea să-l curățe în cadrul unui singur ciclu de curățare, acesta 
va merge la baza de încărcare pentru a se încărca și după reîncărcare va continua de unde a rmăs.
Acest program este potrivit pentru aspirarea și ștergerea regulată.

Durata programului: Depinde de dimensiunea 
spațiului de curățare. Robotul știe când spațiul 
este complet curățat. Dacă spațiul este mai 
mare și curățarea durează mai mult timp decât 
capacitatea bateriei, robotul întrerupe curăța-
rea pentru a se reîncărca și continuă să curățe 
după reîncărcare. 
La selectarea modului de curățare în aplicație, 
puteți să selectați numărul de repetări al ciclului 
de curățare pentru a mări calitatea curățării.

Pe corpul robotului Apăsați butonul principal de  
 control
Telecomandă Apăsați butonul ON/OFF
Telecomandă Apăsați de 2 ori butonul MODE  
 ->MODE2
Aplicația mobilă Moduri de curățare -> MyFloor

MyFloor Curățare inteligentă ideală   
 pentru aspirarea și ștergerea  
 zilnică

Silent Curățare în mod silențios

Turbo Curățare cu aspirare turbo

Boost Effect Crește automat puterea de   
 aspirare pe un covor cu 
 mai multe murdării

Harta > Moduri de curățare

Moduri de curățare

Activarea programului

MODE 1
MODE 2
MODE 3

1x
2x
3x

Silent
My Floor
Turbo
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TURBO – Curățare cu aspirare turbo

SILENT – Curățare în modul silențios

Curățare direcționată SPOT

Boost Effect

În timpul acestei curățări, robotul activează automat aspirarea turbo, crește viteza periei rotative și încetinește 
mișcarea astfel încât aspirarea să fie cât mai eficientă.

Acest mod este ideal pentru aspirare atunci când doriți să nu fiți deranjați. De exemplu: aspirarea seara sau în ore-
le târzii sau atunci când vă aflați acasă în timpul curățării. Robotul reduce automat zgomotul în timpul curățării.

În timpul acestei curățări, robotul curăță cu precizie suprafața de 2 x 2 m2. Acest program este potrivit pentru 
curățarea, de exemplu: a gunoiului împrăștiat sau a bucăților de covoare. După finalizarea curățării, robotul re-
vine la baza de încărcare.

Robotul detectează un covor mai murdar și crește automat performanța pentru o curățare minuțioasă.

Durata programului: Depinde de dimensiunea spațiului de curățare. Robotul știe când spațiul este complet 
curățat. După curățare, va căuta baza de încărcare.

Durata programului: Depinde de dimensiunea 
spațiului de curățare. Robotul știe când spațiul 
este complet curățat. După curățare, va căuta 
baza de încărcare.
Funcția Boost Effect: La curățarea bucăților 
murdare ale covorului, robotul crește automat 
puterea de aspirare.

În aplicația mobilă, puteți alege repetarea mo-
dului de curățare de 1 – 2 – 3 ori și astfel creșteți 
calitatea curățării.

Telecomandă Apăsați de 3 ori butonul MODE ->   
 MODE3
Aplicația mobilă Alegeți Moduri de curățare -> TURBO

Telecomandă Apăsați o dată butonul MODE -> MODE1
Aplicația mobilă Alegeți Moduri de curățare -> SILENT

Aplicația mobilă Zone -> Zona SPOT

Aplicația mobilă Info ->activarea funcției Boost Effect

Activarea programului

Activarea programului

Activarea programului

Activarea programului

Programe extra de curățare

SFAT
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• podele netede, de lemn și laminate
• ștergere
• utilizați exclusiv în programul TURBO

• podele netede mai murdare, de exemplu cu murdării uscate
• covoare
• ștergere și aspirare

Capul de aspirare EASY PET 

ACTIVE BRUSH

EASY PET

Capul de aspirare ACTIVE BRUSH cu peria rotativă

Eliberați încuietorii de siguranță 
împingând spre corpul capului. 

> Scoateți grila eliberată

> Scoateți peria

Eliberați încuietorii de siguranță 
împingând spre corpul capului.
>  Scoateți capul de aspirare

În funcție de tipul de podea, puteți selecta și modifica tipul capului de aspirare, după cum este necesar. Dacă utilizați 
robotul pentru ștergere, folosiți capul de aspirare EASY PET pentru un efect maxim de curățare. Dacă robotul efectu-
ează doar aspirarea și aveți nevoie să aspirați și covoarele atunci folosiți peria rotativă ACTIVE BRUSH.

Aspiratorul robot DUORO ULTIMATE este echipat cu două lavete diferite pentru ștergere (ștergere uscată și umedă), 
cu un modul mop pentru atașarea lavetei și un rezervor de apă controlat electric.
Datorită soluției revoluționare de curățare umedă, puteți seta cu ușurință orice intensitate de umezire a lavetei în 
aplicația mobilă în funcție de tipul sau murdăria podelei.

Aspirare

Ștergere

Înlocuirea capetelor de curățare
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Instalarea lavetelor

Instalarea rezervorului de apă

Ștergere umedă

Înainte de ștergere, asigurați-vă că în zona de curățare nu se află niciun covor, praguri mari sau profile de tranziție 
unde robotul cu mopul s-ar putea bloca. 

Alegeți laveta în funcție de ștergerea uscată sau umedă a robotului. Pentru ștergerea umedă, umeziți laveta și stoa-
rceți-o ușor. 
Atașați laveta pe partea inferioară a modulului mop cu ajutorul scaiului și asigurați-vă că este bine fixată. Firele 
lavetei indică podeaua. Atașați suportul pentru lavetă pe corpul aspiratorului robot glisând filetele de pe suportul 
lavetei în punctele de conectare din corpul aspiratorului robot. Acordați o atenție specială vârfului îngust de pe 
modulul mop. După plasarea robotului pe podea, apăsați ușor modulul mop pentru a vă asigura că modulul aderă 
corect la podea.

Apăsați butonul pentru a îndepărta rezervorul de apă din robot. Scoateți dopul din cauciuc și umpleți rezervorul 
cu apă caldă curată până la margine. Închideți rezervorul cu dopul și glisați-l înapoi în robot. Nu turnați niciodată 
detergent direct în rezervor. Umpleți rezervorul cu apă numai în cazul ștergerii umede.

Montați capul de aspirare EASY PET (fără peria rotativă) care se potrivește pentru o funcționare corectă a funcției 
de ștergere.
Umpleți rezervorul cu apă caldă curată -> umeziți laveta, eventual folosiți un spray cu detergent -> atașați laveta pe 
suport -> atașați suportul de șasiul robotului -> porniți curățarea (MyFloor sau Turbo sau Silent) ->în aplicație setați 
intensitatea umezirii podelii în funcție de necesitățile dumneavoastră.
După curățare, aruncați apa rămasă în rezervor. Spălați laveta și lăsați-o să se usuce pentru o utilizare ulterioară. 
Pentru ștergerea umedă, folosiți laveta AQUAMAX.

Înainte de ștergere, marcați covorul ca o zonă interzisă (NO-GO) în aplicație sau delimitați podeaua cu ban-
da magnetică.

SFAT

lavetă

suport pentru lavetă 
(modul mop)
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Nu umpleți niciodata rezervorul sau nu înmuiați laveta în timp ce acesta este atașat de aspirator, acest lucru 
ar putea deteriora aparatul.
Umpleți numai cu apă rezervorul proiectat în acest scop, nu turnați niciodată apă în alte părți ale aspiratoru-
lui, riscați astfel deteriorarea permanentă ale electronicelor robotului.
Nu turnați niciodata detergent direct în rezervor.
În timpul curățării umede sau ude, nu utilizați niciodată funcția pornirii amânate pentru a evita umezirea 
inutilă a podelei în jurul bazei de încărcare.
Nu aspirați nicioadată lichide, robotul este conceput pentru ștergerea umedă, dar în niciun caz pentru 
aspirarea umedă!

Avertizare !

Pentru o funcționare mai bună, puteți înmuia laveta în apă, stoarceți-o puțin înainte de a începe ștergerea, 
apoi atașați-o pe modulul mop.

SFAT

În aplicația mobilă Robzone, 
puteți seta în mod convenabil 
intensitatea de umezire a 
podelei în funcție de tipul sau 
gradul de murdărie.

Marcați locurile unde doriți robotul să curățe. 
Cu banda magnetică 
Plasați banda pe sol unde nu doriți să intre robotul. Senzorii 
aflați pe șasiul robotului vor înregistra banda magnetică, astfel 
robotul nu va trece peste ea.

Lăsați rezervorul de apă gol, atașați laveta uscată pe modulul mop – atașați modulul mop de șasiul robotului – 
porniți curățarea (MyFloor sau Turbo sau Silent). Pentru ștergerea uscată, selectați laveta DUO. 

Setarea intensității de umezire

Delimitarea spațiului

Ștergere uscată
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Marcând zonele în aplicație
În aplicația mobilă, puteți marca pe hartă zone 
interzise (NO-GO), pe care robotul întotdeauna le 
va evita să le curățe. Zonele pot fi, de asemenea, 
salvate pe hartă și pentru o curățare ulterioară. 

Cu ajutorul aplicației mobile puteți opera robotul în mod ușor și agreabil de oriunde 
și oricând. Funcționează cu hărți permanente pe care le stochează la prima curățare, 
astfel în aplicație salvează datele direct pe hartă. După salvarea datelor și denumirea 
hărții noi a casei, robotul însuși proiectează divizarea încăperilor, ulterior le puteți 
edita, redenumi și lucra cu ele. Posibilitatea de a seta pereții virtuali direct pe harta 
încăperii este foarte practică.
Cu ajutorul aplicației, puteți monitoriza harta în timpul real de curățare a robotu-
lui, puteți începe curățarea oricând, puteți programa curățarea în avans sau puteți 
controla robotul cu butoanele de direcționare. Aplicația mobilă aduce, de asemenea, 
o soluție revoluționară de curățare umedă datorită căreia puteți seta cu ușurință 
intensitatea de umezire a lavetei în funcție de tipul sau murdăria podelei. 
Pentru a utiliza aplicația mobilă, instalați mai întâi aplicația în dispozitivul mobil 
(telefon, tabletă) și asociați aplicația cu robotul.

1. Descărcați aplicația ”ROBZONE” din Google Play sau AppStore.
2. Înregistrați-vă în aplicație. 
3. Introduceți datele WiFi-ului de acasă la care robotul va fi conectat în timpul  
 curățării. (La asociere, este necesar ca telefonul sau tableta să fie conectat  
 la aceeași rețea WiFi de acasă)
4. Apăsați butonul principal de control de pe corpul robotului și  țineți-l apăsat timp  
 de aproximativ 3 secunde până când începe să clipească în albastru.
5. Apoi urmați instrucțiunile din aplicație și asociați robotul cu aplicația mobilă.

Marcând pereți virtuali în aplicație
În aplicația mobilă, puteți marca pe hartă pereți 
virtuali – linii (NO-GO), peste care robotul nu va 
trece în timpul curățării. Pereții pot fi, de aseme-
nea, salvați pe hartă și pentru o curățare ulterioară.

Aplicația mobilă

Instrucțiunile detaliate pentru asocierea și utilizarea aplicației mobile pot fi găsite 
pe www.robzone.ro
Aplicația se actualizează și procedura poate fi diferită. Urmați informațiile de pe 
afișajul telefonului sau instrucțiunile actuale de pe www.robzone.ro

Ghid rapid de utilizare 
a aplicației mobile 

aspiratorului robot
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În timpul primei curățări, aspiratorul robot scanează întregul spațiu divizându-l apoi în camere. Este posibil ca 
divizarea să nu fie 100% corectă, însă în aplicație se poate face o ajustare detaliată a camerelor în funcție de 
realitate. Camerele pot fi divizate sau conectate, pot fi denumite și se pot plasa zone interzise pe hartă. Salvați 
și denumiți harta finală, astfel o veți găsi întotdeauna în lista hărților, iar robotul va lucra cu ea automat pentru 
curățările ulterioare. Puteți avea până la 5 hărți stocate în aplicație. Pentru curățare, este posibil să alegeți să 
curățați doar camerele selectate sau întregul etaj și să planificați curățarea la o anumită oră. Dacă robotul va 
curăța mai multe etaje, salvați separat harta fiecărui etaj și activați-o ca implicită înainte de curățare.
Pentru curățarea spațiilor/podelelor diferite, mutați întotdeauna baza de încărcare și așezați-o în același punct 
de plecare. Sau vă recomandăm să cumpărați o bază de încărcare pentru fiecare spațiu. Dacă veți lăsa robotul 
să continue curățarea într-un spațiu fără o bază de încărcare, robotul va căuta automat baza de încărcare, iar 
dacă nu o va găsi, va intra în modul de repaus și va raporta o eroare. Plasați-l manual în baza de încărcare. 
Nu lăsați niciodată robotul în afara bazei de încărcare prea mult timp pentru a evita descărcarea completă și 
deteriorarea bateriei.
Dacă aveți mai mulți roboți, aplicația vă permite să divizați roboții în zone în funcție de locațiile unde sunt pla-
sați pentru o claritate mai bună. Locațiile pot fi, de exemplu, etaje diferite sau mai multe locuințe în care roboții 
vor fi folosiți (apartament, cabană, birou etc.).

Apăsați lung și mențineți apăsat butonul ”CLK” de pe telecomandă până când pe afișaj nu se aprind primele 
două cifre din stânga. Utilizați săgețile în sus și jos pe butonul de direcție pentru a seta valoarea dorită a orei. 
Apăsați săgeata din dreapta pentru a trece la setarea minutelor. Utilizați butoanele de direcție în sus și jos pen-
tru a seta minutele. Continuați să setați ziua curentă a săptămânii. Folosiți butonul de direcție din dreapta pen-
tru a trece la setarea zilei. Apăsați săgeata din dreapta pentru a selecta ziua curentă: SUN-duminică, MON-luni, 
TUE-marți, WED-miercuri, THU-joi, FRI-vineri, SAT-sâmbătă. Apăsați butonul ”CLK” pentru a confirma setarea.

Aspiratorul robot poate fi programat numai în modul Pregătit sau în modul de încărcare. Dacă aspiratorul 
robot este în modul de repaus, apăsați butonul principal de control de pe aspiratorul robot și activați robotul.

Puteți utiliza cronometrul de curățare pentru a seta o curățare programată. Aspiratorul robot începe automat 
curățarea la ora și ziua programată. 
Curățarea programată poate fi setată:
• În aplicația mobilă
• Pe telecomandă
Dacă setați cronometrul folosind telecomanda, este necesar să setați mai întâi ora curentă pe telecomandă.

Prima încărcare a hărții în aplicație

Setarea orei curente de pe telecomandă

Setarea curățării programate

Funcții preferate în aplicație:
• Reglarea intensității de umezire în timpul ștergerii.
• Mapare inteligentă și curățarea încăperilor selectate.
• Marcarea zonelor interzise care înlocuiesc banda magnetică.
• Marcarea zonelor mai mici pentru o curățarea direcționată.
• Setarea curățării programate pentru o saptamana în avans.
• Setarea orei la care nu doriți să fiți deranjați de robot.
• Redarea în timp real a hărții de curățare.
• Înregistrări privind curățarea efectuată de robot
• Serviciu clienți
• Și altele...

Curățare programată



15

Exemplu:  
Dacă acum este ora 9:00 dimineața și setați o amânare de 6:30, robotul va începe curățarea după 6 ore și 30 de 
minute de la setarea cronometrului, adică la 15:30. Dacă lăsați comutatorul principal al aspiratorului robot pornit, 
aceeași curățare se va repeta la ora 15:30 în fiecare zi.  

Pentru a verifica setarea corectă a cronometrului, apăsați butonul ”PLAN” de pe telecomandă, iar pe afișajul 
telecomenzii va apărea amânarea setată. 
În aplicația mobilă 
La curățarea programată setați ora pentru fiecare zi a săptămânii la care robotul ar trebui să curățe. Aplicația 
permite setarea individuală pentru fiecare zi, selectarea modului de curățare programată și programarea cu-
rățării doar pentru o cameră selectată. Veți găsi procedura detaliată în instrucțiunile de utilizare ale aplicației.
Anularea cronometrului
Pentru a anula pornirea amânată, pe telecomandă setați cronometrul la valoarea zero 00:00. În aplicația mobilă 
alegeți ”anulează curățarea programată”.

Pe telecomandă

SFAT

Aspiratorul robot este alimentat de un acumulator plasat în corpul aspiratorului. 
Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria aspiratorului robot.
La finalizarea curățării, robotul caută automat baza de încărcare și începe încărcarea. Dacă baza de încărcare 
este în afara razei de acțiune, acesta va raporta o eroare după căutarea nereușită. Butonul principal de control 
clipește în roșu. 
Pentru o durată de viață maximă a bateriei, respectați recomandările pentru utilizarea regulată a robotului 
chiar și în cazul de întrerupere prelungită de utilizare (de exemplu, plecare în vacanță). Vă recomandăm să 
mențineți în mod constant activ baza de încărcare și conectată în rețeaua de alimentare. Robotul trebuie să 
fie parcat în baza de încărcare între ciclurile de curățare regulată. Consumul de energie electrică este minim. 
Baza de încărcare asigură o îngrijire optimă al acumulatorului, iar aspiratorul robot este întotdeauna gata de 
utilizare. 
Dacă nu doriți să utilizati baza de încărcare în mod constant, robotul poate fi oprit între fiecare ciclu de cu-
rățare. După finalizarea ciclului de curățare, reîncărcați imediat robotul la întreaga capacitate a bateriei și apoi 
opriți-l folosind comutatorul principal de pe partea laterală a corpului robotului. Numai astfel robotul poate fi 
păstrat pentru o utilizare ulterioară fără riscul de deterioare al acumulatorului.
Încărcarea bateriei poate dura 4-5 ore, în funcție de epuizarea capacității.
În timpul utilizării, capacitatea bateriei scade treptat și după ceva timp trebuie achiziționată o baterie nouă. 
Acest lucru este normal și nu este o defecțiune a bateriei sau a robotului.

Conectați baza de încărcare cu ajutorul adaptorului de alimen-
tare la rețeaua electrică. Priza adaptorului este amplasată sub 
capacul din partea de jos a bazei. Plasați baza de încărcare la 
perete și îndepărtați toate obiectele la o distanță de 1 m pe 
ambele părți și 2 m din fața bazei, astfel încât raza de ghidare 
să nu fie întreruptă pentru parcarea automată. În cazul în care 
obiectele din jurul bazei vor bloca raza de ghidare, robotul nu 
va putea localiza baza de încărcare și nu va putea parca corect. 
Puteți atașa baza de încărcare de podea folosind banda adezivă 
cu două fețe.

Plasarea bazei de încărcare

Încărcare

Înainte de încărcare, asigurați-vă că comutatorul principal este în poziția ON. 
Dacă este în poziția OFF, aspiratorul robot nu se va încărca.

Avertizare !

1

 

M

1
 

M

2

 

M
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A)  Încărcarea aspiratorului direct prin intermediul adaptoru-
lui de alimentare. 
Conectați conectorul adaptorului de alimentare la fanta core-
spunzătoare de la baza de încărcare sub capacul din partea de jos, 
apoi conectați adaptorul de alimentare la o priză. Porniți aspirato-
rul cu comutatorul principal. 
*Utilizați acest mod de încărcare numai atunci când robotul este 
complet descărcat sau după o utilizare de lungă durată. 

B) Încărcare cu baza de încărcare
Pregătiți baza de încărcare conform articolului ”Plasarea bazei de 
încărcare” și plasați manual aspiratorul robot în baza de încărcare și 
încărcarea va începe automat. Sau introduceți o instrucțiune de încăr-
care cu ajutorul butonului ”  „ de pe telecomandă sau aplicația mobilă.

Pregătiți baza de încărcare conform intrucțiunilor anterioare.
Introduceți instrucțiunea de încărcare în aplicația mobilă sau cu telecomanda.
Robotul parchează automat în baza de încărcare și începe să se încarce.
Aspiratorul robot trebuie plasat permanent în baza de încărcare. Aceasta asigură o îngrijire completă a bateriei și 
robotul este gata de utilizare în orice moment. Consumul de energie în timpul parcării este minim.
Dacă bateria este descărcată în timpul curățării, robotul va căuta baza de încărcare, se va reîncărca și apoi va 
continua automat curățarea din locul de unde a rămas până la finalizarea ciclului de curățare.
Dacă baza de încărcare este în afara razei de ghidare, robotul va raporta o eroare după căutarea nereușită și va 
trece în modul de repaus. Butonul principal de control clipește în roșu. Plasați robotul manual în baza de încărcare.

Indicatorul luminos al butonului principal de control vă informează privind starea bateriei sau puteți găsi 
starea curentă în aplicația mobilă.

Indicatorul clipește lent în ALBASTRU Robotul se încarcă 
Indicatorul se aprinde în ALBASTRU Robotul este încărcat 
Indicatorul clipește lent în ROȘU  Bateria este descărcată, robotul începe să caute baza de  
 încărcare pentru a se reîncărca.

Lăsați baza de încărcare întotdeauna conectată la rețeaua electrică, în cazul în care nu va fi conectată, aspira-
torul robot nu o va putea găsi și nu se va putea încărca automat.
Înainte de a încărca bateria, comutatorul principal de pe partea laterală al aspiratorului trebuie să fie în poziția ON.
Dacă nu veți folosi aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de o săptămână), încărcați 
complet robotul și setați comutatorul principal de pe partea laterală al aspiratorului în poziția OFF.
Nu folosiți aspiratorul robot în timpul încărcării.
În cazul în care aspiratorul robot de descarcă în timpul curățării, robotul anunță această stare cu un mesaj 
vocal și începe să caute baza pentru reîncărcare.
Dacă bateria este complet descărcată fără căutarea bazei de încărcare, încărcați robotul cât mai curând posibil.

Plasarea bazei de încărcare

Încărcare automată

Starea bateriei

Starea încărcării

Recomandări pentru încărcare

A

B

Atunci când plasați manual robotul în baza de încărcare, acordați atenție poziției exacte a suprafețelor de 
încărcare tactile. Dacă este poziționat corect, robotul raportează că ”încărcarea a început”.

Avertizare !

• 

•
• 

•
• 

•
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Datorită principiului de funcționare a senzorilor IR anti-cădere, curățarea unei pardoseli foarte întunecată, neagră sau cu culori 
contraste nu este potrivită pentru aspiratoarele robot. Dacă apare o problemă la curățarea unei astfel de pardoseli, robotul va da 
cu spatele înainte de podea, o va evita etc. Soluția poate fi deconectarea de către un specialist a senzorilor anti-cădere care se află 
pe șasiul robotului. Reglarea se poate efectua numai dacă nu aveți scări sau spațiu ridicat în casă de unde robotul nu ar putea să 
cadă după deconectorea acestor senzori. Contactați centrul nostru de service autorizat pentru a efectua această modificare.

Folosiți butonul SPEAK de pe telecomandă pentru a seta limbajul robotului în limba cehă. Apăsați butonul în 
mod repetat pentru a selecta limba dorită a robotului dvs. Limba implicită este engleza.
1x – engleza 
2x – ceha 
3x – maghiara 
Confirmați cu butonul ON/OFF
Setările pot fi făcute comod și în aplicația mobilă. Urmați instrucțiunile online pentru aplicația mobilă.

Aspiratorul robot este echipat cu senzori sensibili și cu o navigație laser exactă care asigură o orientare per-
fectă în spațiu și cunoaște excelent toate obstacolele. 

Setarea limbajului robotului

Mentenanță regulată

Senzori

Avertizare !

Curățarea periilor laterale
• Verificați periile laterale dacă nu sunt deteriorate sau dacă nu se află pe ele  
 murdărie sau păr agățat. Murdăria agățată poate provoca deteriorarea perma- 
 nentă a motorului periei. 
• Dacă periile laterale sunt ondulate sau sfâșiate, îndepărtați-le și înmuiați-le în 
 apă fierbinte timp de 5 secunde.
• Dacă periile laterale sunt uzate, înlocuiți-le cu altele noi.
• Înlocuiți trăgând în sus și plasați împingând în jos. Pentru montarea corectă 
 a periilor laterale, vă rugăm să respectați marcajele R (dreapta) și L (stânga).

• Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria aspiratorului robot.
• Dacă bateria este descărcată, încărcați imediat aspiratorul robot.
• Dacă nu veți folosi aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de o săptămână), încărcați   
 complet bateria, opriți aspiratorul robot folosind comutatorul principal și depozitați-l într-un loc rece și uscat. 
• Dacă nu ați folosit aspiratorul robot de mai mult de trei luni, încărcați-l direct folosind adaptorul de alimentare.  
 Dacă nu utilizați aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, reîncărcați bateria la fiecare 3 luni timp de  
 cel puțin 12 ore.
• Plasați aspiratorul în baza de încărcare între ciclurile de curățare pentru a asigura o stare optimă a bateriei și  
 pentru a fi gata pregătit pentru utilizarea ulterioară.
• Nu lăsați niciodată aspiratorul robot pornit fiind în stare descărcată! Aceasta poate provoca deteriorarea irever- 
 sibilă a bateriei. De aceea, dacă robotul este descărcat, lăsați-l să se reîncarce automat prin baza de încărcare  
 sau reîncărcați-l imediat folosind adaptorul. 
• Dacă trimiteți robotul la service, asigurați-vă întotdeauna că comutatorul principal de pe partea laterală este oprit.

Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei

• Senzori IR anti-cădere  
 Acești senzori asigură ca robotul nu va cădea niciodata de pe scări.
• Senzori magnetici de podea
 Asigură ca robotul reacționează la banda magnetică și evită locurile interzise. 
• Senzori cu ultrasunete la protecția la impact
 Asigură deconectarea obstacolelor de culoare întunecată sau neagră.
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Curățarea roților și senzorilor

Ștergeți ușor roțile și senzorii cu o cârpă uscată 
sau cu peria. Verificați roțile regulat dacă nu se află 
pe ele murdărie sau păr agățat. Dacă este necesar, 
îndepărtați murdăria imediat.

Curățarea contactelor de încărcare

Ștergeți ușor contactele de încărcare, atât pe 
aspiratorul robot, cât și pe baza de încărcare 
cu o cârpă sau o perie.

Avertizare
A

C D E

E E F

B

• Nu spălați niciodată filtrul Hepa  
 cu apă.
• Instalați întotdeauna accesoriile  
 în robot perfect uscate.
• Nu spălați niciodată aspiratorul  
 robot cu apă sau o cârpă udă.

!

Curățați regulat filtrele și înlocuiți-le cu altele noi după 4 luni de utilizare. Nu spălați niciodată filtrul HEPA cu apă.
Goliți coșul de colectare praf după fiecare curățare sau când este plin.
NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ASPIRATORUL ROBOT FĂRĂ COȘUL DE COLECTARE ȘI FILTRUL HEPA!

A) Deschideți capacul superior al aspiratorului unde se află coșul de colectare. 
B) Folosiți mânerul pentru a scoate coșul de colectare praf. Mânerul în poziția așezată servește drept  
 încuietoare și împiedică eliberarea spontană a coșului de colectare praf. Ridicați mânerul în poziția  
 verticală și scoateți coșul. La întoarcere, mânerul trebuie să fie ridicat.
C) Goliți murdăria colectată.
D) Scoateți setul de filtre (filtrul fin + filtrul HEPA) și curățați-le de praf cu peria. Scoateți cadrul de culoare  
 neagră care este suport pentru ambele filtre. 
E) Puteți spăla filtrul fin sub apă curgătoare. Uscați-l bine înainte de a-l instala înapoi în aspirator.  
 Nu curățați niciodată filtrul HEPA cu apă. Spălați coșul de colectare praf și ușcați-l atent.
F) Reinstalați filtrele în coșul de colectare praf.

Curățarea coșului de colectare și filtrelor

•
•
•

Filtrele curate și coșul de colectare gol cresc semnificativ calitatea curățării.
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Aspiratorul robot poate fi șters de praf cu o cârpă uscată sau ușor umezită. 
Nu spălați niciodată aspiratorul robot cu apă sau o cârpă udă. 
Lichidul sau umiditatea ar putea pătrunde în aparat și astfel ar putea provo-
ca deteriorarea permanentă a electronicelor robotului.

Lavetele pot fi spălate în mașina de spălat, program pentru rufe delicate cu o temperatură a apei de maxim 
de 30 °C. După spălare, vă recomandăm să nivelați laveta și să o lăsați să se usuce pe o suprafață plană.

Opriți comutatorul principal de pe partea laterală a robotului.
Scoateți cele două șuruburi de pe capacul bateriei.
Scoateți capacul bateriei.
Scoateți bateria.
Deconectați conectorii care conectează bateria cu corpul aspiratorului robot. 
Introduceți o baterie nouă.
Conectați conectorii.
Întoarceți capacul bateriei înapoi și asigurați-vă că peria laterală nu este prinsă de el.
Montați cele două șuruburi pe capacul bateriei.

ATENȚIE: Folosiți numai baterii aprobate de producătorul și vânzătorul aspiratorului robot.

Înainte de a arunca sau recicla aspiratorul robot, scoateți bateria.
Opriți comutatorul principal de pe partea laterală a robotului înainte de a scoate bateria. 
Aruncați bateria folosită în locuri corespunzătoare.
Nu aruncați niciodată bateria uzată la coșul de gunoi sau deșeurile obișnuite!

Pentru a elibera capul de aspirare, trageți de mecanismul de siguranță spre 
corpul capului, apoi eliberați filetele de siguranță cu o ușoară tragere. 
Curățați de praf orificiul de aspirare folosind o cârpă sau o perie.
La introducerea capului înapoi în aspirator, procedați la fel în ordine inversă. 
Mai întâi introduceți filetele de siguranță, apoi împingeți în locul mecanismu-
lui de siguranță până când face un mic click pentru a intra.

Scoateți grila de protejare a capului de aspirare. Pentru a elibera grila, trageți 
de mecanismul de siguranță spre corpul capului, apoi eliberați filetele de si-
guranță cu o ușoară tragere.
Îndepărtați partea periei și curățați atât peria, cât și capacul acesteia cu o 
cârpă sau perie. Îndepărtați părul agățat și praful de pe firele și axele periei. 
Pentru a îndepărta părul agatat, puteți folosi o perie de curățare cu lame sau 
foarfecele. 
Peria poate fi spălată cu apă curentă. Dacă firele periei sunt ondulate, le pu-
teți îndrepta dacă le veți pune în apă fierbinte. Instalați peria bine uscată îna-
poi în aspirator.
La introducerea capului înapoi în aspirator, procedați la fel în ordine inversă. 
Mai întâi montați peria rotativă și apoi introduceți filetele de siguranță ale 
grilei și împingeți în locul mecanismului de siguranță până când face un mic 
click pentru a intra.

Curățarea suprafeței aspiratorului

Îngrijirea lavetelor

Introducera și înlocuirea bateriei

Eliminarea corectă a bateriei

Curățarea capului de aspirare EASY PET

Curățarea capului de aspirare ACTIVE BRUSH 

• 
•
• 
•
•
•
•
•
•



Diametru 360 mm

Înălțime 105 mm

Greutate 3,5 kg

Metoda de încărcare Automată/manuală

Tipul bateriei Li-Ion /14.4V / 5200 mAh

Volum rezervor de apă 0,18 l

Volum coș de colectare praf 1,2 l de murdărie

Nivelul de zgomot 62 – 39 dB

Durata de curățare Până la 150 min.

Durata de încărcare 4-5 ore

Problema Cauza probabilă Soluționare

Robotul nu se 
încărcă. 

 
 
Robotul nu 
găsește baza de 
încărcare.

 
Robotul este 
blocat.

 
Robotul a căutat 
baza de încărcare 
înainte de finali-
zarea curățării.

Curățarea 
programată nu a 
avut loc.

Telecomanda nu 
funcționează. 
 

Robotul este 
oprit sau descăr-
cat.

Eroare de contact la încărcare. 
Robotul este oprit. 
Contactele de încărcare sunt 
murdare.

 
Plasarea incorectă a bazei de 
încărcare. 
 

Robotul s-a blocat în cablurile 
înșirate pe jos. 

Bateria este descărcată, robotul 
a căutat baza pentru încărcarea 
automată. 

Curățarea programată a fost 
anulată. Robotul a fost oprit în 
momentul curățării programate.

Bateriile de la telecomandă sunt 
epuizate.  
Direcționarea incorectă a tele-
comenzii.

Fasciculul infraroșu din jurul 
robotului este întrerupt. 
Distanța telecomenzii față de 
robot este peste 5 m.

Verificați plasarea robotului în baza de încărcare. Contac-
tele de încărcare ale robotului și ale bazei de încărcare 
trebuie să fie conectate. Porniți comutatorul principal 
de pe partea laterală a robotului (poziția ON). Curățați 
contactele de curățare ale robotului și baza de încărcare.

Încercați să plasați baza astfel încât să fie vizibilă în mod 
ideal din toate încăperile de curățare (coridorul sau unde 
se află intersecția lor imaginară). Începeți întotdeauna  
curățarea de la baza de încărcare.

Robotul încearcă să rezolve situația, dacă este prea dificil 
pentru el, vă rugăm să-l ajutați și să mutați cablurile într-
-un loc mai sigur.

Robotul știe, de obicei, locul unde a oprit curățarea și 
după reîncărcarea bateriei, va continua și finaliza complet 
curățarea. 

Configurați curățarea programată.  
Porniți comutatorul principal de pe partea laterală a 
robotului.

Porniți comutatorul principal de pe partea laterală a 
robotului.  
Îndreptați telecomanda către zona frontală a protecției 
la impact.

Evitați să folositi robotul în preajma altor dispozitive care 
utilizează fascicule IR. 
Nu folosiți robotul în apropierea razelor solare. 
Apropiați-vă de aspirator.

Soluționarea problemelor

Parametri tehnici
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