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Informații importante privind siguranța

Înainte de a utiliza aspiratorul robot, vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați 
măsurile importante privind siguranța.

Atenționare

Recomandare

Aspiratorul robot este destinat exclusiv pentru utilizarea în spații interioare. Nu-l folosiți niciodată în 
exterior. Acest aspirator robot nu este conceput pentru a aspira lichide! Citiți cu atenție acest manu-
al înainte de utilizare. Păstrați acest manual. Respectați măsurile din acest manual pentru a reduce 
riscul de deteriorare al aspiratorului robot sau în caz de accidentare.

În cazul în care ați cumpărat aspiratorul în lunile 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.

Notă. Nu permiteți copiilor să folosească aspiratorul robot, chiar și sub supravegherea 
unei persoane adulte.

Nu folosiți aspiratorul robot în camerele cu umiditate ridicată sau în spațiu 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 dete-
riora, (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.

Demontarea sau repararea aspiratorului robot poate fi efectuată doar de către tehnicieni instruiți 
într-un centru de service autorizat.

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.

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.

Nu tensionați 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.).

Opriți aspiratorul robot dacă doriți să-l transportați sau nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp 
utilizând comutatorul principal.

Înainte de a încărca bateria, asigurați-vă că ambele terminale ale bateriei sunt conectate corect.

Informați toți colegii de cameră despre utilizarea aspiratorului robot pentru a evita o eventuală 
accidentare.

Nu folosiți aspiratorul robot atunci când coșul de colectare este plin, goliți coșul în mod regulat.

Folosiți aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 – 40°C. 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 corespunzătoare.
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Avantajele aspiratorului robot ROBZONE DUORO XCONTROL 3.0

Operare simplă și confortabilă

•  Aspiră – șterge – usucă 
•  Operare prin aplicație mobilă (nu este inclusă în acest manual)
•  Putere de aspirare foarte intensă cu funcție de turboaspirare
• 10 000 AIRMAX technology
•  Sistem inteligent de navigare 
•  Șase moduri de curățare
•  Două capete de aspirare schimbabile
•  Protecție la impact cu ultrasunete
•  Baterie cu mare capacitate
•  Conceput pentru o operare ușoară
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Nu tensionați 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-l 
folosiți pentru curățarea paturilor sau saltelelor.
Nu folosiți aspiratorul robot atunci când coșul de colectare este plin, goliți coșul în mod regulat. 
Folosiți aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 – 40°C. 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 rănirea, 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.
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Aspiratorul robot Duoro XCONTROL oferă trei moduri de operare 
confortabilă. 

Afișajul tactil direct pe corpul robotului oferă selectarea programe-
lor de curățare de bază și curățarea programată.

Telecomanda permite operarea confortabilă a robotului în timpul 
contactului vizual. Puteți să porniți programele de curățare selecta-
te, programa curățarea sau puteți naviga robotul prin cameră folo-
sind butoanele de direcție.

Aplicația mobilă oferă cel mai convenabil mod de operare de ori-
unde prin WiFi. Cu ajutorul aplicației, puteți vizualiza online harta 
de curățare a robotului, puteți porni oricând modurile de curățare 
selectate, puteți opera robotul cu butoanele de direcție și foarte 
ușor puteți programa curățarea pentru orice zi și oră, chiar și câteva 
curățari pe zi.

codul QR pentru 
aplicația dvs.

Puteți descărca ghidul rapid și aplicația în sine aici:  
www.robzone.ro/aplicatia-mobila-dxc
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1. Scoateți benzile de siguranță care blochează protecția la impact în timpul transportului.
2. Introduceți bateriile în telecomandă și instalați pe podea baza de încărcare.
3. Porniți comutatorul principal de pe partea laterală al aspiratorului robot în poziția 
 ON – modul pregătit și activați  robotul cu butonul
4 . Dacă bateria raportează o descărcare, permiteți mai întâi robotului să se încarce complet 
 la baza de încărcare.
5. Instalați aplicația pe telefonul mobil sau tabletă pentru operarea aspiratorului robot 
 și asociați-o cu robotul (aplicația  mobilă nu este necesară pentru funcționarea 
 și operarea aspiratorului). Consultați ghidul online la  www.robzone.ro/aplicatia-mobila-dxc
6. Robotul este acum gata pregătit și curățarea poate începe! 

Cele mai utilizate programe de curățare: 
• Curățare rapidă și sistematică
Acest mod de curățare este cel mai des utilizat, nu este necesară o programare anterioară. Pentru pornire trebuie doar să 
apăsați butonul       direct pe afișajul tactil al robotului, apăsați din nou butonul       pentru a întrerupe curățarea.
• Curățare umedă
Dacă doriți să aspirați și să ștergeți în același timp, umpleți conform manualului modulul mop cu apă curată, atașați laveta din 
microfibră pentru ștergerea umedă (alb-gri) și apoi fixați rezervorul în partea de jos al aspiratorului. Porniți modul de curățare prin 
telecomandă apăsând butonul ”MODE” de trei ori la rând. Pentru ștergere puteți utiliza orice alt program 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. 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 de un sistem special de senzori 
ultrasonici pentru o detectare precisă a obstacolelor. Deci, dacă aveți în apartamentul 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 cm. Dacă doriți să curățați un apartament mai mare sau un spațiu de peste 80 
m2, vă recomandăm să împărțiți spațiul în mai multe părți și să le curățați treptat sau să curățați camerele pe rând. 
În cazul în care curățați o suprafață mai mare într-un singur ciclu de curățare riscați să aveți o curățare slabă și, în 
același timp, robotul după curățare nu ar mai putea găsi corect baza de încărcare.

Aveți un covor în apartament?  
Covorul trebuie să fie fixat în așa mod încât robotul să nu treacă peste el în timpul ștergerii. Dacă aspiratorul robot are 
instalat modulul mop (rezervorul de apă cu laveta) și trece peste covor, curățarea poate fi întreruptă, eventual poate 
duce la înmuierea nedorită a covorului.   
Soluție: Utilizați banda magnetică pentru a marca zona peste care aspiratorul robot nu trebuie să treacă. 
Aveți prea puțin spațiu sub mobilier? 
Se poate întâmpla ca spațiul de sub mobilierul dvs. să fie la fel de înalt ca și înălțimea aspiratorului. Atunci este posibil 
ca robotul să intre sub mobilier încercând să curățe dar de fapt va lupta sub el încercând să iasă înapoi. La fel se poate 
bloca și sub caloriferul montat pe perete.  
Soluție: Vă recomandăm să măsurați în avans înălțimea spațiului de sub mobilierul dvs. din apartament pentru a evita 
această situație. Aspiratorul ar trebui să fie cu minim 1 cm mai mic decât suprafața curățată. 
Aveți cabluri de la electrocasnice sau calculator amplasate liber în apartament?  
Vă rugăm să vă asigurați că aspiratorul nu intră în contact cu cablurile amplasate liber în timpul curățării. Se poate 
întâmpla ca un astfel de cablu să se agațe de aspirator și poate cauza deteriorarea sau căderea dispozitivului conectat. 
În mod deosebit se referă la cablurile subțiri.   
Soluție: Înainte de curățare scoateți cablurile de pe podea sau acoperiți-le bine. 
Există profile de tranziție sau praguri în apartamentul dvs.?  
Dacă înălțimea tranziției sau pragului este specifică, se poate întâmpla ca trecerea pe acest prag să căuzeze eliberarea 
rezervorului de apă care ar rămânea separat pe podea.  
Soluție: Vă recomandăm să delimitați zona de curățare astfel încât robotul să nu poată trece profilul de tranziție sau pragul. 
Luminează soarele direct camerele dvs.? 
În cazul în care podeaua este luminată direct de soare, senzorii pot evalua un astfel de spațiu ca un obstacol, ceea ce 
poate duce la întreruperea curățării.  
Soluție: Asigurați umbrirea camerei.

Cum să începeți – ghid rapid

Sfaturi înainte de prima curățare

Situații și soluții care pot apărea în timpul primei curățări:

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 afara corpului aspiratorului robot. În niciun caz nu 
curățați robotul cu o cârpă umedă, ci doar cu o cârpă uscată.

Atenție!

Tutorial Video
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Conținutul ambalajului de bază

Conținul 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.

Aspiratorul robot
Baza de încărcare

Adaptor de alimentare

Lavetă Clasic 
(ștergere obișnuită)

Lavetă Aquamax 
(ștergere udă)

Banda magnetică 
100 cm

Cap de aspirare ACTIVE BRUSH 
cu perie cu lamele AIRMAX 
Cap de aspirare EASY PET

Pămătuf din microfibră

2 perii laterale

Modul mop AQUAMAX 
și CLASIC cu rezervor de apă

Filtru HEPA  
(instalat în aspirator)

Telecomanda 
(bateriile nu sunt incluse în ambalaj)

Perie principală
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Descrierea aspiratorului

Corpul aspiratorului

Cap de aspirare EASY PET

Butoanele tactile pentru operare

Afișaj LED

Capacul aspiratorului

Protecția la impact din față

Comutator principal

Capacul 
coșului de 
colectare

Cap de aspirare ACTIVE 
BRUSH cu peria rotativă

Roata din stânga

Peria laterală din stânga

Capacul de jos Capacul bateriei

Roata anterioară

Contacte de încărcare automată

Peria laterală din dreapta

Roata din 
dreapta

Conector  
pentru  
încărcare

Recipient de praf



Sfat
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Afișajul tactil al aspiratorului

Simbolurile numerice de pe afișaj arată setarea orei, starea de încărcare și 
codurile mesajelor de eroare sau tipul modului de curățare, folosind numere, 
litere și caractere.

A) Activarea aspiratorului de la modul de repaus la modulul pregătit. Dacă   
 țineți apăsat butonul trei secunde, aspiratorul robot va trece înapoi în   
 modul de repaus. 
B) Începerea curățării = start/stop. 
C) Confirmați datele setate în timpul programării cronometrului.

"HOME" 
A) Încărcare automată a robotului. După apăsarea butonului ”HOME”, robotul  
 caută automat baza de încărcare pentru reîncărcare. 
B) Buton ajutător pentru setarea cronometrului de curățare. 
C) Asocierea aspiratorului cu aplicația

"MAX" 
A) Program de curățare cu aspirare turbo. 
B) Buton ajutător pentru setarea cronometrului de curățare.

"PLAN" 
A) Setarea cronometrului de curățare. 
B) Setarea orei curente la aspiratorul robot.

"WALL" 
Programul de curățare pentru curățarea colțurilor și de-a lungul pereților.

Butoanele de operare de pe afișaj:

1

1

2

2

3

4

5

6

HOME MAX PLAN WALL

3 4 5 6

Activarea/dezactivarea mesajelor sonore. Apăsați butonul ”HOME” și ”WALL” 
în același timp pentru a activa sau dezactiva mesajele vocale și observațiile 
robotului.
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Afișaj 
Buton PLAN (setare cronometru) 
Buton HOME (încărcare automată, aspiratorul va începe 
să caute baza de încărcare pentru reîncarcarea bateriei)
Butoane de direcție (navigarea manuală a mișcării aspiratorului)
Buton ON/OFF (pornit/oprit/start/stop)
Buton MODE (selectarea modului de curățare)
Buton CLK (setarea orei)
Buton MAX (program cu aspirare turbo)

Cu ajutorul telecomenzii puteți opera aspiratorul robot prin contactul 
vizual. Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că comutatorul 
principal de pe corpul aspiratorului robot se află în poziția ON (pornit). 
Îndreptați telecomanda spre aspiratorul robot și apăsați funcția dorită.  
Notă: introduceți două baterii tip AAA în telecomandă înainte de utili-
zare. Dacă nu veți folosi telecomanda de un timp îndelungat, scoateți 
bateriile.

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

Aspiratorul robot este alimentat de un acumulator plasat în corpul aspi-
ratorului. Dacă aspiratorul robot începe curățarea de la baza de încărcare, 
după finalizarea ciclului de curățare automat va căuta din nou baza 
și va începe să se încarce. Pentru o durată de viață maximă a bateriei, 
respectați recomandările pentru utilizarea regulată a robotului, precum 
și întreruperea prelungită de utilizare (de exemplu, plecare în vacanță).

Recomandăm să mențineți activ, în orice moment, baza de încărcare 
conectată în rețeaua de alimentare, iar robotul de alimentare între ciclu-
rile de curățare regulată să fie parcat în baza de încărcare. 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 utilizați baza de încărcare în mod continuu, robotul 
poate fi întrerupt între fiecare ciclu de curățare. 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 corpu-
lui robotului. Numai în acest fel robotul poate fi păstrat pentru o utilizare 
ulterioară fără riscul de deteriorare al acumulatorului.

Telecomanda

Utilizarea aspiratorului robot 

Încărcare

Contacte pentru încărcare

Indicator de  
conectare la rețeaua 
de alimentare

Priza 
pentru 
conector

4

1

2

3

5

6 7 8

1)
2)
3) 

4)
5)
6)
7)
8)

Setarea limbajului robotului 

Setarea limbajului robotului poate fi efectuată prin trei atingeri con-
form imaginii. Apăsați simultan cu o mână butoanele CLK și ON/OFF 
de pe telecomandă și cu cealaltă mână apăsați butonul        direct de 
pe afișajul tactil al aspiratorului robot..

Apăsați butonul MODE în mod repetat pentru a selecta limba dorită 
pentru robotul dumneavoastră. Puteți urmări schimbarea selecției pe 
afișajul telecomenzii.

MODE 1 – Engleză / MODE 2 – Cehă / MODE 3 – Maghiară 

Confirmați selecția cu butonul ON/OFF. Setările pot fi efectuate de pe 
aplicația mobilă.
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Încărcarea manuală al aspiratorului
A) Încărcarea aspiratorului direct prin intermediul adaptorului de alimentare  
Conectați conectorul adaptorului de alimentare la fanta corespunzătoare de la baza de 
încărcare, apoi conectați adaptorul de alimentare la o priză. Porniți aspiratorul cu comutatorul 
principal.

B) Pregătiți baza de încărcare conform articolului ”Plasarea bazei de încărcare” 
Plasați manual aspiratorul robot în baza de încărcare și încărcarea va începe automat. Sau 
introduceți o instrucțiune de încărcare aspiratorului care se află în afara bazei de încărcare. 
Apăsați butonul ”HOME” de pe telecomandă sau afișajul tactil al aspiratorului. Aspiratorul robot 
automat va căuta baza de încărcare și va începe să se încarce. Vezi imaginea B. 

Încărcare automată
În cazul în care aspiratorul detectează în timpul curățării că bateria este descărcată, va începe 
automat să caute baza de încărcare pentru a se reîncărca. 

Dacă aspiratorul robot curăță în altă cameră decât unde se află baza de încărcare, poate fi 
dificil pentru el să găsească baza de încărcare după finalizarea ciclului de curățare. Atunci, cel 
mai adesea, rămâne pe loc după descărcare deoarece s-a epuizat toată capacitatea bateriei. 
Transferați-l apoi manual la bază și încărcați-l.

Lăsați baza de încărcare întotdeauna conectată la rețeaua electrică, în cazul în care nu va fi 
conectată, aspiratorul 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. 

Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria aspiratorului robot.

După descărcarea completă a bateriei, încărcați aspiratorul robot cât mai curând posibil.

Dacă nu veți folosi aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, setați comutatorul prin-
cipal de pe partea laterală al aspiratorului în poziția OFF. 

Nu folosiți aspiratorul robot în timpul încărcării.

În cazul în care aspiratorul robot se descarcă în timpul curățării, robotul anunță această stare cu 
un mesaj vocal și începe să caute baza de încărcare pentru reîncărcare.

2

3

Instrucțiuni generale de încărcare

imagine A imagine B

Starea bateriei
pe afișajul aspiratorului

bateria este complet încărcată

bateria este descărcată

are loc încărcarea

Plasarea bazei de încărcare 
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 au-
tomată. 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.

1
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Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei

Pornire 
A) Asigurați-vă că comutatorul principal de pe corpul aspiratorului robot se află în poziția Pornit, 
apoi apăsați butonul       pentru a se activa. 
Notă: Afișajul stins al aspiratorului înseamnă că robotul este în regim de repaus. Această stare se 
activează automat după pornire cu ajutorul comutatorului principal. Activați robotul cu butonul        
de pe afișajul tactil sau ON/OFF de pe telecomandă. Afișajul se aprinde și robotul este gata pregătit 
pentru intrucțiunile suplimentare. 
B) Apăsați butonul        de pe aspiratorul robot sau butonul ”ON/OFF” de pe telecomandă, iar aspira-
torul va începe curățarea. 

Mod pregătit 
Modul pregătit înseamnă că aspiratorul robot este pornit și așteaptă la selecția dvs. a programului 
de curățare. Întreruperea curățării în curs de desfășurare în modul de repaus pregătit, o puteți face 
prin apăsarea        de pe aspiratorul robot sau ”ON/OFF” de pe telecomandă. Aspiratorul robot va 
întrerupe curățarea și va rămâne în modul pregătit.

Mod de repaus 
Modul de repaus este proiectat pentru a economisi energie atunci când aspiratorul robot nu este uti-
lizat de un timp îndelungat. Aspiratorul robot va intra automat în modul de repaus dacă nu va primi 
nici o comandă în timp de mai mult de 60 de secunde. În modul de repaus afișajul aspiratorului este 
complet stins. Din modul de repaus, robotul poate fi trezit apăsând butonul        de pe aspiratorul 
robot sau butonul ”ON/OFF” de pe telecomandă. Pentru trecerea robotului din modul pregătit în 
modul de repaus țineți butonul       de pe aspiratorul robot timp de 3 secunde. Modul de repaus este 
inactiv atunci când robotul este conectat în rețeaua de alimentare sau plasat în baza de încărcare. În 
cazul în care robotul este în modul de repaus, acesta nu poate fi operat de aplicația mobilă.

Oprire 
Pentru o opri complet aspiratorul robot setați comutatorul principal de pe partea laterală a corpului 
aspiratorului în poziția ”OFF”/Oprit.

A) Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria aspiratorului robot. 
B) Dacă bateria este descărcată, încărcați imediat aspiratorul robot. 
C) Dacă nu veți folosi aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, încărcați complet bateria, opriți  
 aspiratorul robot folosind comutatorul principal și depozitați-l într-un loc rece și uscat. Deconectați baza  
 de încărcare din rețeaua de alimentare. 
D) Plasați aspiratorul în baza de încărcare între ciclurile de curățare pentru a asigura o stare optimă a bateriei. 
E) Nu lăsați niciodată aspiratorul robot pornit în starea descărcată! Aceasta poate provoca deteriorarea ire-
versibilă a bateriei. De aceea, dacă robotul este descărcat, lăsați-l să se reîncarce automat prin baza de încărcare 
sau reîncărcați-l imediat folosind adaptorul. Robotul complet încărcat poate să rămână în baza de încărcare gata 
pregătit pentru curățarea ulterioară sau îl puteți opri cu comutatorul principal de pe partea laterală a corpului 
robotului și păstra pentru utilizarea ulterioară.

1

2

3

4

Pornire / mod pregătit / mod de repaus / oprire

Vă rog să verificați periile laterale

Vă rog să curățați orificiul de aspirare

Setarea pornirii amânate a fost finalizată

Pornirea amânată nu este setată

Vă rog să verificați protecția de impact din față

Curățarea a început

Curățarea a fost finalizată

Activarea sistemului, vă rog să așteptați

Lista notificărilor vocale

Așteptați, procesez comanda 

Vă rog să încărcați bateria

Încărcarea a început

Încărcare completă

Vă rog să porniți comutatorul principal

Plasați aspiratorul pe podea

Vă rog să verificați roțile de tracțiune

Vă rog să puneți înapoi recipientul de praf



Curățare rapidă sistematică (Quick cleaning)
În timpul acestui program, robotul curăță sistematic și trece fiecare loc o singură dată. Imediat ce 
acoperă întreaga suprafață a spațiului, va termina curățarea. Acest mod este potrivit pentru curățarea 
periodică de întreținere.

• Activarea programului: Apăsați butonul      de pe afișajul tactil al robotului sau butonul ON/OFF 
de pe telecomandă. Pentru întreruperea curățării, apăsați din nou butonul       de pe afișajul tactil al 
aspiratorului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă. 

• Durata programului: Depinde de dimensiunea curățată. Robotul însuși știe când suprafața este 
complet acoperită.

Curățare cu aspirare turbo (Max cleaning)
În timpul acestei curățări, robotul activează automat aspirarea turbo, 
viteza periei rotative crește și se încetinește mișcarea pentru o aspirare 
mai eficientă. 

• Activarea programului: Apăsați butonul ”MAX” de pe afișajul tactil 
al aspiratorului sau de pe telecomandă. Pentru a întrerupe curățarea, 
apăsați butonul        de pe afișajul tactil al aspiratorului sau butonul ON/
OFF de pe telecomandă. 

• Durata programului: Depinde de dimensiunea zonei curățate.

Curățare umedă (Wet cleaning)
Acest mod este conceput pentru ștergerea umedă de înaltă calitate cu lustruirea podelei. În timpul 
curățării, robotul aspiră și șterge simultan. Ștergerea podelei se realizează în direcții și cicluri diferite, 
ceea ce asigură nu numai acoperirea maximă a întregii suprafețe, ci și lustruirea extrem de eficientă a 
podelei. Pentru a menține o calitate înaltă a curățării, vă recomandăm să nu scurtați acest program ci 
să îl lăsați să funcționeze până la sfârșit. 

• Activarea programului: Începeți curățarea sistematică cu butonul ON/OFF de pe telecomandă. 
Odată ce robotul este în mișcare apăsați pe telecomandă butonul ”MODE” de 3 ori la rând. Pe afișajul 
telecomenzii în colțul jos din dreapta va apărea ”MODE 3” și pe afișajul aspiratorului robot va apărea 
”Mod3”. Pentru intercomutarea modurilor așteptați întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme selecția 
prin semnal vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.

• Durata programului: Până la epuizarea capacității bateriei. 

Curățare profundă (Deep cleaning)
În timpul acestui program, robotul curăță sistematic și trece fiecare loc de două ori. Aceasta asigură o 
curățare minuțioasă și îngrijită. Acest mod este potrivit pentru curățarea minuțioasă a spațiilor mai mici. 

• Activarea programului: Începeți curățarea sistematică cu butonul ON/OFF de pe telecomandă. 
Odată ce robotul este în mișcare apăsați pe telecomandă butonul ”MODE” de 4 ori la rând. Pe afișajul 
telecomenzii în colțul jos din dreapta va apărea ”MODE 4” și pe afișajul aspiratorului robot va apărea 
”Mod4 ”. Pentru intercomutarea modurilor așteptați întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme selecția 
prin semnal vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.

• Durata programului: Depinde de dimensiunea zonei curățate.

10

Moduri de curățare

• Dacă aspiratorul robot începe curățarea de la baza de încărcare, după finalizarea ciclului de curățare  
 automat va căuta din nou baza de încărcare și va începe reîncărcarea.
• Dacă aspiratorul robot începe curățarea în afara bazei de încărcare, acesta va termina curățarea în  
 același loc de unde a început.
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Modul curățare cronometrată
Pentru a programa cronometrul, aspiratorul robot părăsește baza 
de încărcare la ora și ziua setată și începe automat curățarea în 
modulul Quick cleaning. Pentru curățarea cronometrată robotul 
trebuie să fie întotdeauna pregătit în baza de încărcare. După 
terminarea ciclului de curățare, acesta va parca automat înapoi în 
baza de încărcare. 
Vă recomandăm să folosiți amânarea pornirii numai la aspirare sau 
curățare uscată. Sau umpleți rezervorul de apă imediat înainte de 
a începe curățarea cronometrată. În cazul în care rezervorul este 
umplut cu apă în avans, pornirea amânată ar putea umezi podeaua 
în timp ce robotul ar aștepta pornirea automată la ora programată.
• Activarea programului: vezi Cronometrul de curățare, pag. 12
• Durata programului: Depinde de dimensiunea zonei curățate.

Curățarea colțurilor și de-a lungul pereților
În acest mod, aspiratorul robot va curăța de-a lungul pereților 
camerei sau mărginile mobilierului și va mătura minuțios colțurile. 
După curățare, robotul va parca automat în baza de încărcare. 
• Activarea programului: Apăsați butonul ”WALL” de pe afișajul 
tactil al aspiratorului sau activați programul de pe telecomandă. 
Începeți curățarea sistematică cu butonul ON/OFF de pe teleco-
mandă. Odată ce robotul este în mișcare apăsați pe telecomandă 
de 1 dată butonul ”MODE”. Pe afișajul telecomenzii în colțul jos 
din dreapta va apărea ”MODE 1” și pe afișajul aspiratorului robot 
va apărea ”Mod1”. Pentru intercomutarea modurilor așteptați 
întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme selecția prin semnal 
vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe 
telecomandă.
• Durata programului: Depinde de dimensiunea zonei curățate.

Curățare direcționată SPOT
În timpul acestei curățări, robotul folosește aspirarea turbo și 
curăță sistematic și precis suprafața de 2x2 m2. Acest program este 
potrivit pentru curățarea, de exemplu, a gunoiului împrăștiat sau a 
bucăților de covoare. După curățarea completă, robotul se oprește 
pe loc și rămâne pregătit pentru instrucțiuni suplimentare. 
• Activarea programului: Începeți curățarea sistematică cu buto-
nul ON/OFF de pe telecomandă. Odată ce robotul este în mișcare 
apăsați pe telecomandă butonul ”MODE” de 2 ori la rând. Pe afișajul 
telecomenzii în colțul jos din dreapta va apărea ”MODE 2” și pe 
afișajul aspiratorului robot va apărea ”Mod2”. Pentru intercomuta-
rea modurilor așteptați întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme 
selecția prin semnal vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați 
butonul ON/OFF de pe telecomandă.

Aspiratorul robot este echipat cu trei tipuri de senzori care asigură orientarea în spațiu și afectează și mișca-
rea în jurul mobilierului sau pereților. 
• Senzori IR • Senzori cu ultrasunete • Senzori magnetici de podea

Mobila neagră
În cazul în care în camere se află mobilier închis sau pereți închiși, raza IR nu ar putea fi corect reflectată spre 
senzorii din protecția la impact, iar astfel aspiratorul ar respinge obstacolul prin protecția la impact 
cu suspensie. Acest lucru este similar dacă aspiratorul are un obstacol îngust în fața sa (de exemplu piciorul 
scaunului). În aceste cazuri, aceasta nu este o defecțiune a aspiratorului ci o caracteristică de proiectare 
și este un fenomen normal. Cu toate acestea, acest aspirator robot este echipat și cu senzori ultrasonici care 
detectează bine zonele negre și astfel reduce probabilitatea de impact cu până la 70 % în comparație 
cu roboții convenționali.

Senzori
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Cronometrul de curățare

Setarea cronometrului de curățare (curățare programată)

Setarea orei curente

Aspiratorul robot poate fi programat doar în modul pregătit sau în modul de încărcare. Dacă aspira-
torului robot este în mod de repaus, apăsați butonul        de pe aspiratorul robot sau ”ON/OFF” de pe 
telecomandă pentru a trece la modul pregătit.

Înainte de a seta cronometrul de curățare, setați mai întâi ora curentă pe afișajul tactil al robotului și 
telecomandă. 

Cronometrul de curățare poate fi setat în trei moduri diferite:
1.  Pe aspiratorul robot
În cronometru setați ora exactă la care robotul trebuie să înceapă curățarea. Robotul apoi curăță la ora 
stabilită în fiecare zi a săptămânii.
2. Pe telecomandă
În cronometru stabiliți timpul de amânare, adică în cât timp să înceapă robotul curățarea. Robotul apoi 
curăță la ora stabilită în fiecare zi a săptămânii.
3. În aplicația mobilă
În cronometru setați ora pentru fiecare zi a săptămânii la care robotul trebuie să curățe. 

Aspiratorul robot poate fi programat doar în modul pregătit sau în modul de încărcare. Dacă aspira-
torului robot este în mod de repaus, apăsați butonul        de pe aspiratorul robot sau ”ON/OFF” de pe 
telecomandă pentru a trece la modul pregătit. Înainte de a seta cronometrul de curățare, setați mai întâi 
ora curentă pe afișajul tactil al robotului și telecomenzii.

A) Setarea cronometrului de curățare pe aspiratorul robot
Apăsați scurt butonul ”PLAN” iar pe afișajul tactil al aspiratorului robot se va afișa ora curentă a sistemu-
lui, iar primele două cifre din stânga vor începe să clipească. Apăsați butonul ”HOME” pentru a mări va-
loarea sau butonul ”MAX” pentru a micșora valoarea. Continuați prin setarea minutelor. Apăsați butonul        
și cele două cifre din dreapta vor clipi. Apăsați butonul ”HOME” pentru a mări valoarea sau butonul ”MAX” 
pentru a micșora valoarea. Pentru a confirma datele setate, apăsați butonul       și apoi butonul ”PLAN” 
pentru a salva datele setate. Datele setate sunt salvate în memoria robotului doar atunci când toate indi-
catoarele albastre de pe afișajul tactil al aspiratorului se aprind din nou. Dacă aceste indicatoarele nu se 
aprind, robotul prelucrează în continuare datele, vă rugăm să nu introduceți alte comenzi în acest timp. 
(Dacă apăsați butonul ”PLAN” în timp ce setați ora, valorile setate nu vor fi salvate.)

Efectuați succesiv toate etapele de setare a orei, imediat ce apare o întârziere mai mare de 10 secunde 
programarea se poate încheia automat și datele setate nu vor fi salvate. 

Cu ajutorul cronometrului de curățare puteți seta o curățare programată. Aspiratorul robot va începe au-
tomat curățarea la ora și ziua programată. 

Înainte de a seta cronometrul, este necesar să unificați ora curentă pe toate dispozitivele utilizate (robot, 
telecomanda, telefonul mobil).

Pardoseală de culoare foarte închisă, neagră sau de culoare contrastă 
Luând în considerare principiul de funcționare a senzorilor IR anti-cădere, curățarea acestor tipuri de pardo-
seli nu este potrivită pentru aspiratoarele robot.
Dacă există o problemă în timpul curățării unei astfel de pardoseli, robotul ocolește podeaua sau face o 
mișcare înapoi etc. Deconectarea profesională a senzorilor anti-cădere care sunt plasați în șasiul robotul po-
ate fi o soluție. Această modificare poate fi efectuată numai dacă în casă nu există scări sau un spațiu ridicat 
din care ar putea cădea robotul după deconectarea acestor senzori. Contactați centrul nostru de service 
autorizat pentru efectuarea acestei modificări.

B) Setarea orei curente de pe telecomandă 
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 di-
recție în sus și jos pentru a seta minutele. Continuați să setați ziua curentă a săptămânii. Folosiți butonul 
de direcție din dreapta pentru 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. Pentru funcționarea corectă a telecomenzii cu aspiratorul, este 
necesar să setați aceeași oră curentă pe ambele dispozitive.
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Setarea cronometrului

Anularea cronometrului

A) Setarea cronometrului de curățare pe aspiratorul robot 
Acum setați ora la care aspiratorul va începe singur curățarea automată în fiecare zi a săptămânii. Apăsați 
și mențineți apăsat butonul ”PLAN” timp de 3 secunde până când apare ”00:00” pe afișajul aspiratorului 
robot și primele două cifre din stângă încep să clipească pentru a seta ora. Apăsați butonul ”HOME” 
pentru a mări valoarea sau butonul ”MAX” pentru a micșora valoarea. Continuați prin setarea minutelor. 
Apăsați butonul        și cele două cifre din dreapta vor clipi. Apăsați butonul ”HOME” pentru a mări valoa-
rea sau butonul ”MAX” pentru a micșora valoarea. Apăsați butonul       pentru a confirma datele setate, 
robotul va confirma salvarea datelor salvate prin mesaj vocal.
După câteva secunde, afișajul cronometrului pentru curățare se va schimba la ora actuală. Datele setate 
sunt salvate în memoria robotului numai atunci când se aprind toate indicatoarele albastre al afișajului 
tactil. Dacă aceste indicatoarele nu se aprind, robotul prelucrează în continuare datele, vă rugăm să nu 
introduceți alte comenzi în acest timp. Pentru a părăsi imediat modul cronometrului, apăsați butonul 
”PLAN”. 
La ora setată de dvs. robotul va curăța în fiecare zi a săptămânii. Pentru a verifica datele setate, apăsați 
butonul ”PLAN” de pe telecomandă iar pe afișajul tactil al aspiratorului se va afișa ora la care aspiratorul 
va începe curățarea.

B) Setarea cronometrului de curățare de pe telecomandă
Pornirea amânată pe telecomandă se setează ca o amânare în timp real. Perioada de timp amânată după 
care aspiratorul robot va începe să curățe se setează pe timp de 30 de minute.

Apăsați lung și mențineți apăsat butonul ”PLAN” de pe telecomandă până când primele două cifre din 
stânga de pe afișaj vor începe să clipească. Utilizați săgețile în sus și jos de pe butonul de direcție pentru 
a seta amânarea. Apăsați butonul ”ON/OFF” pentru a confirma setarea.

Pentru ca cronometrul să funcționeze corect, este necesar să setați aceeași oră curentă pe telecomandă 
și aspirator. 

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, această valoare cronometrată va 
apărea după salvarea setării și pe afișajul aspiratorului. Dacă lăsați comutatorul principal al aspiratorului 
robot pornit, aceeași curățare se va repeta la ora 15:00 după încărcare în fiecare zi. Pe telecomandă puteți 
seta pornirea amânată indiferent de pornirea amânată setată pe aspirator.

Pentru a verifica setarea corectă a cronometrului, apăsați butonul ”PLAN” de pe afișajul tactil al as-
piratorului pentru a afișa cronometrul setat de pe aspirator, iar pe afișajul telecomenzii va apărea 
amânarea setată de pe telecomandă. 
Verificarea setării o puteți, de asemenea, face în mod convenabil cu ajutorul aplicației mobile care 
oferă o listare a tuturor curățărilor planificate. 

Curățarea programată poate fi, de asemenea, setată și cu ajutorul aplicației mobile. 
Consultați versiunea actuală pentru descărcare, aici: www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC

Pentru a anula pornirea amânată, setați cronometrul pe afișajul tactil al aspiratorului și pe telecomandă la 
valoarea zero 00:00. Ștergerea datelor este confirmată printr-un mesaj vocal. 

Pentru a verifica ștergerea datelor, apăsați butonul ”PLAN” de pe telecomandă iar pe afișajul tactil 
al aspiratorului va apărea ora 00:00. Acum, cronometrul nu este setat. Un mesaj vocal va confirma 
că pornirea amânată nu mai este setată.  
Aplicația mobilă oferă, de asemenea, anularea simplă a curățărilor planificate inclusiv verificarea 
retrospectivă.

SFAT

SFAT

Tipuri de aspirare
În funcție de tipul de podea, puteți selecta și modifica tipul capului de aspirare, după cum este necesar. 
Dacă aveți o podea netedă sau utilizați robotul pentru ștergere, folosiți capul de aspirare EASY PET 
pentru un efect maxim de curățare. Dacă robotul va efectua doar aspirare și aveți nevoie să aspirați și 
covoarele atunci folosiți peria rotativă ACTIVE BRUSH. 
Dacă folosiți aspiratorul doar pentru aspirare și doriți să aspirați și covoarele, utilizați capul de aspirare 
ACTIVE BRUSH sau pentru o curățare minuțioasă folosiți peria cu lamele AIRMAX.
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Ștergere uscată, umedă și udă

Capul de aspirare ACTIVE BRUSH cu peria rotativă
• podele netede mai murdare, de exemplu cu murdării uscate 
• covoare
Puteți alege între peria pentru o curățare obișnuită și peria cu lamele AIRMAX pentru o curățare minuțioasă.

Aspiratorul robot DUORO XCONTROL este echipat cu trei mopuri diferite pentru o curățare umedă intensă, 
o curățare umedă obișnuită și un pămătuf pentru ștergerea uscată. Folosiți modul mop cu rezervorul de 
apă special conceput în acest scop. În timpul ștergerii podelei, atașați întotdeauna laveta pe modulul mop. 
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.
Atenție: Nu folosiți niciodată mopul în camerele cu covoare! 
  În timpul curățării umede sau ude, nu utilizați niciodată funcția pornirii amânate pentru  
  a evita umezirea inutilă a podelei în jurul bazei de încărcare.

Technologie Airmax 10.000

Aspirare extra eficientă. Adecvat în special pentru covoare cu fire scurte și podele netede.
În locul periei rotative introduceți peria lamelară specială în capul de aspirare Active brush și așezați-l în 
șasiul aspiratorului. 

A B C

D

Înlocuirea capetelor de curățare 
A) Apăsați fila pentru a elibera capul și scoateți capul de aspirare. 
B) Introduceți o șurubelniță sau alt obiect în orificiul exterior 
 a încuietoarei și eliberați încuietoarea ridicând în sus. 
C) Eliberați grila 
D) Eliberați încuietoarea periei din partea dreaptă și scoateți peria 
Instrucțiunile detaliate pot fi găsite aici: https://www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/

Tutorial Video

Capul de aspirare EASY PET
• podele netede, de lemn și laminate și în modul de ștergere 
• curățarea părului de animale

Alegerea acestui cap de aspirare este ideală în cazul în care un membru de familie are păr lung sau 
locuiți cu un animal de companie pufos. Acest tip de cap de aspirare fără peria rotativă, prin aspi-
rarea puternică va trage fără nicio problemă smocurile de păr sau părul de animale și astfel dispare 
necesitatea curățării dificile a părului agățat în timpul întreținerii periei.

SFAT

Ștergerea uscată

Pentru ștergerea uscată a prafului fin, alegeți pămătuful din microfibră și atașați-l la modul mop. Nu 
umpleți rezervorul cu apă! În acest caz, rezervorul rămâne gol și servește doar ca purtător al lavetei. 
Atașați modulul pe partea inferioară a robotului.
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!

Duoro X Control 3.0 oferă ștergere în două etape.
- Ștergere clasică Robzone
- Ștergere intensivă Aquamax (numai pentru versiunea PROFI) 
Spre deosebire de ștergerea clasică Robzone, AQUAMAX ștergere intensivă, în prima fază, intensiv umezește 
podeaua în prima fază și apoi menține un mop umed pentru aproape tot programul de ștergere (desigur depinde 
de suprafața de curățat) Pentru ștergerea Aquamax, alegeți un modul de mop, așa-numitul sistem Aquamax, cu un 
capac de rezervor turcoaz și un mop Aquamax turcoaz.
Mopul clasic de șters Robzone umezește treptat podeaua și aproape pe întreaga durată a programului de ștergere 
mopul (în funcție de mărimea suprafeței care trebuie curățată).
Pentru ștergerea clasică Robzone, alegeți modulul Robzone Wet Cleaning Wipe cu capacul rezervorului negru, și 
un mop DUO. Utilizați capul de aspirare EASY PET (fără perie rotativă) pentru o funcție de ștergere adecvată.

Ștergerea umedă 

După ce ați terminat de spălat, scoateți modulul de spălare de pe robot. Se toarnă apa rămasă. Spălați 
mopul. (Este posibil să rămână 15-30% apă în rezervor, în funcție de gradul de absorbție al pardoselii).

1 2

3 4

5 6

Înmuiați mopul 
în apă caldă și 
stoarceți-o ușor.

Folosiți fermoarul pent-
ru a așeza mopul pe 
Rezervorul Aquamax.

Fixați modulul mop pe 
partea inferioară a corpului 
aspiratorului și ușor 
împingeți-o spre sol.

Pe mopul umed 
pulverizați câteva doze 
din Spray-ul Aquamax. 
(Spray-ul Aquamax  
face parte din versiunea 
Profil).

Rezervorul Aquamax 
umpleți cu apă caldă. 
Ideal pentru 
utilizare este apă 
distilată sau filtrată. 
Direct în rezervor 
nu folosiți niciodată 
agent de curățare.

Pentru a începe ștergerea 
selectați programul wet 
cleaning, sau modul 
3 de pe telcomandă sau 
programul Auto.

A. Instalarea modulului mop și lavetelor
1. Instalarea lavetei 
Atașați laveta pe partea inferioară a modulului mop cu ajutorul 
scaiului și asigurați-vă că este bine fixat vezi imaginea 1. Se-
lectați laveta în funcție de ștergere uscată sau udă.

2. Instalarea modulului mop cu lavetă pe corpul aspiratorului 
Întoarceți aspiratorului și atașați suportul pentru lavetă pe 
corpul aspiratorului robot glisând filetele de pe suportul lavetei 
în punctele de conectare din corpul aspiratorului robot. Atașați 
modulul mop pe partea inferioară a robotului, vezi imaginea 2.

1 2

În cazul în care podeaua are o pată uscată sau 
mai mare murdărie, se poate folosi spray-ul 
Aquamax direct pe pată pentru a crește  
efectul de spălare.

În cazul în care considerați că mopul nu se 
înmoaie suficient, verificați furtunul de ventilație 
în rezervor, sau lăsați mopul în rezervor în timpul 
curățării rezervorul este complet deschis.

Atunci când aspirați covoare, nu utilizați nicio-
dată rezervor de apă.

Nu folosiți niciodată pornirea întârziată pentru 
curățarea umedă.

Nu turnați niciodată agentul de curățare direct 
în rezervorul de apă.

Nu lăsați niciodată modulul mopului în apă  
în partea de jos a robotului.

Umpleți apa numai în rezervorul de apă din 
modulul dedicat pentru mop, niciodată nu 
turnați  apă în orice altă parte a aspiratorului, 
deoarece există riscul de a deteriorarea perma-
nentă a părților electrice ale robotului sau riscul 
de deteriorare a sistemului electric al robotului.
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Mentenanță

Curățarea simplă a coșului de colectare

Aplicația mobilă
Aspiratorul robot poate fi operat în mod convenabil cu ajutorul aplicației mobile. 
Aplicația poate fi descărcată aici: www.robzone.ro/aplicatia-mobila-dxc
Aplicația este compatibilă cu Android și iOS.
Pasul 1: Descărcați aplicația Robzone pe telefonul sau tableta dvs. 
Pasul 2: Înregistrați-vă în aplicația Robzone 
Pasul 3: Asociați robotul cu aplicația 
...și curățarea online poate începe

Înainte de utilizare, clătiți recipientul de praf cu apă pentru a preveni 
ridicarea ulterioara a prafului și poluarea aerului cu praf. După spălare, 
lăsați coșul să se usuce sau uscați-l bine. Plasați filtrul Hepa numai 
într-un recipient de praf bine uscat.

!

Filtru fin principal

Mâner
Recipient 

de praf 

Filtru 
 HEPA

Etanșare 
filtrul HEPA

Coș de 
colectare

A

Curățați coșul de colectare în mod ideal 
înainte de fiecare utilizare sau întotdeauna 
când este plin pentru o efectivitate mai 
mare de curățare. Când înlocuiți sau curățați 
filtrul Hepa, asigurați-vă că filtrul și cadrul 
de etanșare sunt corect inserate în coșul 
de colectare. În mod ideal, acordați atenție 
plasării sale corecte înainte de îndepărtare.

1. Introduceți filtrul în cadru

2. Introduceți cadrul și filtrul în orificiul desemnat, astfel încât filtrul să fie amplasat complet în interiorul 
recipientului și proeminența cadrului de etanșare (A) să fie orientată în jos, în secțiunea decupată pentru 
o îndepărtare ușoară a filtrului.

Dacă este necesar, coșul de colectare poate fi spălat sub apă curentă.

Filtrul Hepa trebuie să fie îndepărtat înainte de spălarea coșului de colectare.

Banda magnetică creează aspiratorului magnetic un zid peste care nu va trece. 
Puteți utiliza banda magnetică pentru a împiedica aspiratorul robot să părăsească 
camera de curățare (plasați-o între ramele ușilor) sau pentru a proteja obiecte-
le fragile de contactul cu aspiratorului robot. Puteți utiliza, de asemenea, banda 
magnetică pentru a Însemna covorul în timpul ștergerii.

Delimitarea spațiului prin banda magnetică

Ce vă permite aplicația? 
• Monitorizarea hartei de curățare în timp real. 
Robotul redă și comunică online calea exactă a mișcării sale în timpul curățării. 
• Verificarea stării robotului în momentul respectiv. 
• Selectarea modurilor de curățare 
• Pornirea și oprirea curățării oricând și de oriunde doriți. 
• Operarea direcțională al aspiratorului.

codul QR pentru 
aplicația dvs.

Tutorial Video
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Curățarea roților și senzorilor

Ștergeți ușor roțile și senzorii cu o cârpă sau o pe-
rie. Curățați roțile de părul agățat și de murdărie.

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.

Curățarea filtrelor

A) După aproximativ 15-30 de zile, curățați filtrul HEPA cu o perie. 
B) Filtrul principal și filtrul HEPA pot fi înlocuite cu altele noi, dacă este necesar.  
 Atunci când înlocuiți filtrul HEPA, nu aruncați etanșarea din jurul filtrului HEPA. 
 NU SPĂLAȚI NICIODATĂ FILTRUL HEPA CU APĂ. Durata de viață a filtrului HEPA este de  
 aproximativ 1 an. NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ASPIRATORUL ROBOT FĂRĂ FILTRUL HEPA.  
 NU USCAȚI NICIODATĂ FILTRELE DIRECT LA SOARE.

Filtrele curate și coșul gol îmbunătățesc semnificativ calitatea curățării.

Deschideți ridicând capacul. Îndepărtați coșul de colectare.

Scoateți și  
curățați filtrul HEPA.

Clătiți recipientul de praf cu apă și  
curățați Filtrul fin principal cu o perie.

Întoarceți filtrul Hepa și Filtrul fin princi-
pal în coșul de colectare.

Goliți murdăriile din recipient.
Deschideți recipientul de praf 
și scoate Filtrul fin principal.

SFAT
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Curățarea periilor laterale

• Verificați periile laterale dacă nu sunt deteriorate sau dacă nu se află pe ele  
 murdărie sau păr agățat.
• Dacă periile laterale sunt ondulate sau sfâșiate, îndepărtați-le și înmuiați-le în  
 apă fierbinte timp de 5 secunde.
• Dacă periile laterale sunt deteriorate ireversibil, 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). 

Atenție: Senzorul de praf nu tre-
buie să intră în contact cu apa!

Eliberați mecanismul de siguranță apăsând 
din partea dreaptă a capului de schimb 
și trageți ușor filetele de siguranță spre 
dreapta. După care, capul poate fi liber în-
depărtat. La introducerea capului înapoi în 
aspirator, procedați la fel în ordine inversă. 
Mai întâi introduceți filetele de siguranță 
pe o parte, apoi împingeți în locul mecani-
smului de siguranță până când face un mic 
clic pentru a intra.

Curățarea capului de aspirare EASY PET și senzorului de praf

Scoateți capul de aspirare EASY PET separat din aspiratorul robot și curățați orificiul de aspirare inclusiv 
senzorul de praf folosind o cârpă, sau o perie, așa cum se arată mai jos.

Curățarea rezervorului de apă

În cazul în care aveți apă tare, canalul de aerare poate fi înfundat și poate fi 
curățat cu ușurință cu un bolț îngust și lung. 
Clătiți rezervorul de apă după fiecare ștergere și lăsați laveta să se usuce.
Dacă aveți apă tare, calcarul depus în rezervor poate complica umezirea la-
vetei în timpul ștergerii. Decalcificați rezervorul folosind preparate destinate 
acestui scop sau apă acetică.

Curățarea suprafeței aspiratorului 

Aspiratorul robot poate fi șters de praf cu o cârpă uscată sau ușor umezită. Nu spălați niciodată aspira-
torul robot cu apă sau o cârpă udă. Lichidul sau umiditatea ar putea pătrunde în aparat și astfel ar putea 
provoca deteriorarea permanentă a electronicelor robotului.
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Introducerea și înlocuirea bateriei

A)  Scoateți cele două șuruburi de pe capacul bateriei.
B)  Scoateți capacul bateriei.
C)  Scoateți bateria folosind cele două benzi de pe părțile laterale ale bateriei.
D)  Deconectați conectorii care conectează bateria cu corpul aspiratorului robot.
E)  Introduceți o baterie nouă.
F)  Conectați conectorii.
G)  Întoarceți capacul bateriei înapoi și asigurați-vă că peria laterală nu este prinsă de el.
H)  Montați cele două șuruburi pe capul bateriei.
Notă: Folosiți numai baterii aprobate de producătorul și vânzătorul aspiratorului robot.

Îngrijirea lavetelor

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

Notă: Atunci când întoarceți peria la loc, 
urmați procedura corectă de introducere a 
fiecărei piese.

D)  Scoateți peria și curățați-o de praf și  
 murdărie.

C)  Deschideți clapeta de blocare.

Curățarea capului cu peria rotativă

Îndepărtați partea cu peria rotativă. Îndepărtați partea cu peria și curățați peria și capacul acesteia cu o 
cârpă sau perie, așa cum se arată în desenul de mai jos. Pentru a îndepărta părul încurcat, puteți utiliza cu 
atenție foarfecele.

B) Trageți de încuietori și eliberați grila.A)  Apăsați fila pentru a elibera capul și scoateți-o.



Cod de eroare Motiv Soluția

E1 

E2 

 
E3  
 

E11 
 

E12 
 

E13 
 

E21

E22 

E31 

E32 
 
E33

E41 
 
E43 

E44 

E45, E42 

 
E46

Lipsește sau este inserat greșit recipi-
entul de praf.

Eroare de încărcare, comutatorul 
principal este oprit.

 
Eroare de încărcare. 

 
 
Avertisment a senzorului anti-cădere 
din stânga. 

Avertisment a senzorului anti-cădere 
din dreapta. 

Avertisment a senzorului anti-cădere 
din față. 

Blocarea roții din stânga. 

Blocarea roții din dreapta. 

Senzorii protecției la impact rapor-
tează un obstacol.

Eroare a senzorilor din partea dreap-
tă sau din față a protecției la impact.

Eroare a senzorilor din față a pro-
tecția la impact.

Supraîncărcarea roții din stânga. 
 

Supraîncărcarea periei laterale din 
stânga. 

Supraîncărcarea periei laterale din 
dreapta. 

Supraîncărcarea roții din dreapta. 
 
Supraîncărcarea periei rotative

Introduceți recipientul de praf în aspirator sau 
asigurați-vă dacă este introdus corect.

Porniți comutatorul principal de pe partea 
corpului aspiratorului (pe partea dreaptă al 
aspiratorului). 

Verificați dacă aspiratorul este conectat corect 
la baza de încărcare și luați în considerare 
capacitatea bateriei.

Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, veri-
ficați dacă există nereguli pe podea, curățați 
șasiul aspiratorului unde se află senzorii.

Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, veri-
ficați dacă există nereguli pe podea, curățați 
șasiul aspiratorului unde se află senzorii.

Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, veri-
ficați dacă există nereguli pe podea, curățați 
șasiul aspiratorului unde se află senzorii.

Verificați dacă roata din stânga nu este blo-
cată din cauza denivelărilor de pe podea.

Verificați dacă roata din dreapta nu este blo-
cată din cauza denivelărilor de pe podea.

Curățați șasiul și protecția la impact al aspira-
torului unde se află senzorii.

Curățați protecția la impact. 

Curățați protecția la impact. 

Verificați dacă roata din stânga nu are mur-
dărie sau nu este blocată de obiecte străine.

Verificați dacă peria din stânga nu are mur-
dărie sau nu este blocată.

Verificați dacă peria din dreapta nu are mur-
dărie sau nu este blocată.

Verificați dacă roata din dreapta nu are mur-
dărie sau nu este blocată de obiecte străine.

Verificați dacă peria nu este blocată sau obiec-
te străine sunt înfășurate în jurul acesteia. 

Soluționarea problemelor

Dacă problema nu se rezolvă datorită acestor pași recomandați și codul de eroare nu dispare, 
efectuați următorii pași:

Resetați aspiratorul robot oprindu-l și pornindu-l din nou folosind comutatorul principal. 

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat.  
Contactele pot fi găsite la www.robzone.ro

1

2



www.robzone.ro

Distribuitor: 
RobZone Europe, s. r. o. 
Průmyslová 11472/11 
102 00 Praga 10 - Hostivar 
Cehia

Fabricat în China Li - Ion

Parametri tehnici

Diametru 340 mm

Înălțime 90 mm

Greutate 3,5 kg

Volumul de impurități colectate până la 1 litru

Metoda de încărcare automată/manuală

Nivelul de zgomot 60 – 80 dB

Tipul bateriei Li-Ion 3250 mAh


