
versiunea 2.2.7 și ulterioară

Bine ați venit în aplicația mobilă Robzone.

Înregistrați-vă, asociați aspiratorul robot
Duoro XCONTROL 2.0 cu aplicația și operați
în mod convenabil de oriunde.

Pentru a opera aspiratorul robot prin aplicație, robotul trebuie
să fie întotdeauna încărcat complet și în modul ”pregătit”. 



aplicația mobilă

partea 1:
ÎNREGISTRARE
AUTENTIFICARE
LEGĂTURI



Selectați locația de utilizare
a aspiratorul robot. 



Creați-vă un cont și
înregistrați-vă.



Completați numele de
autentificare și parola și
conectați-vă la contul Dvs.

Dacă utilizați aplicația
pentru prima dată,
creați-vă un cont.

Dacă ați uitat datele de
autentificare, le vom trimite
la adresa Dvs. de e-mail.



Dacă utilizați aplicația
pentru prima dată, în primul
rând înregistrați-vă.

Dacă sunteți deja conectat
la aplicație, adăugați robotul
dvs. pentru asociere.



Selectați tipul Dvs.
de aspirator robot.



1. Turn on the machine power switch.
2. Wait for the machine to start and complete.

3. Press the HOME buttom (3 seconds), then it will show
the SUCC and CONN on the display.

Activați robotul
pentru asocierea
cu aplicația.



Completați parola
de conectare pentru
WIFI-ul selectat.

Alegeți tipul WIFI-ului de
acasă la care va funcționa
aspiratorul robot.

Continuați cu butonul
”Următorul” și așteptați
conectarea aspiratorului 
la server.



Settings

Android

iOS

i

1. Accesați Setările în
telefonul Dvs mobil.

2. În setările telefonului,
selectați Configurarea
WiFi-ului >> selectați rețeaua
WiFi cu denumirea
”RobzoneRobot”. Așteptați ca
telefonul să se conecteze cu
succes la această rețea WiFi. 

3. Apoi reveniți în aplicație și
așteptați ca robotul să se
asocieze cu aplicația. Dacă
asocierea a eșuat, repetați
toată procedura.  



i

Dacă telefonul Dvs afișează această notificare:

"RobzoneRobot nu are acces la internet,
doriți să rămâneți conectat?"

Vă rugăm să confirmați cu butonul 

"DA"

Notificare pentru utilizatorii sistemului
de operare Android.



Duoro XControl 

Robot

Bine ați venit în aplicația
mobilă pentru operarea
aspiratorului Dvs. robot.



aplicația mobilă
Partea 2: CONEXIUNE



Duoro XControl 

Starea actuală a robotului .

Puteți să dați robotului
orice fel de nume doriți.

Dacă aveți mai mult decât un
aspirator robot, îi puteți
înregistra în aplicație.

Pentru operarea detaliată al
aspiratorului robot, faceți clic
pe imaginea robotului.

Contul Dvs. de utilizator.



Robot

Pavel

Distribuiți robotul cu alți
membri ai gospodăriei și îl
puteți controla împreună.

Setarea profilului personal.

Setarea limbii, localizării,
ștergerea cookie-urilor și
atenționările mesajelor de
eroare, deconectarea din
aplicație.

CONTUL DVS. DE 
UTILIZATOR >



John

john.smith@gmail.com

Aici puteți schimba
parola contului Dvs

PROFILULUI PERSONAL >



Urmăriți harta
suprafeței de curățat.

Istoricul curățărilor efectuate.

Editare previzualizarea
hărții.

Comanda de încărcare, robotul
va căuta automat baza de încărcare
și va începe să se încarce.

Pornirea rapidă
a curățării în
programul automat.



Alegerea tipului de
curățare.

Rezumat și informații
privind curățările
efectuate.

Dacă apare o problemă
în timpul curățării,
robotul salvează această
eroare în lista de erori
pentru a putea fi utilizată
ulterior de către tehnicieni
în cazul unei reclamații.

Activare/dezactivare
notificări vocale.

Alegerea limbajului
de comunicare
cu robotul.

OPERAREA DETALIATĂ  >

Setare curățare
programată.



CURĂȚĂRILOR PLANIFICATE >

Alegeți ora de curățare
pentru fiecare zi a
săptămânii. La ora
stabilită, robotul va
începe automat curățarea.

Confirmați setările curățărilor
planificate.

Anularea curățărilor
setate.



DISTRIBUIREA
robotului cu alți
membri a gospodăriei.

partea 3:

aplicație mobilă



Distribuiți robotul cu
alți utilizatori.

Noul utilizator trebuie
mai întâi să se
înregistreze în aplicație
prin propriul cont.



Alegeți tipul de robot
pentru distribuire.



DUORO XCONTROL Generation 2.0

Activați distribuirea
robotului Dvs.



Completați adresa de email
a contului utilizatorului pentru
a distribui aspiratorul robot.



Confirmați.



Acceptați.

ÎN NOUA CERERE
UTILIZATORI  >


