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Reguli de utilizare în condiții de siguranță
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Înainte de a utiliza aspiratorul, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile 
de utilizare în siguranță a și urmați toate instrucțiunile generale de siguranță.

Avertisment

Recomandare

Aspiratorul robot este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl utilizați niciodată în aer liber. 
Acest aspirator robot nu este destinat pentru aspirarea lichidelor! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni 
înainte de utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare. Urmați instrucțiunile din acest manual 
pentru a reduce riscul de deteriorare a aspiratorului robot sau de rănire a dumneavoastră.

Dacă v-ați cumpărat aspiratorul în lunile de iarnă sau l-ați transportat pe vreme rece, vă recoman-
dăm, să lăsați robotul să se încălzească la temperatura camerei înainte de a-l porni. Acest lucru va 
preveni deteriorarea componentelor electronice din cauza condensului cauzat de aerul 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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Conținul 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 www.robzone.ro

Aspiratorul robot

Mop Microfibră 
(Ștergere uscată)

mop Aquamax 
(Ștergere umedă)

Perie de curățare 
(inclusă în recipientul de praf )

2 perii laterale

Modulul mop cu 
rezervorul de apă

filtru HEPA 
(instalat în aspirator)

Baza de încărcare și 
Adaptor de alimentare

Capul de aspirare 
AIR BRUSH

Capul de aspirare 
EASY PET

Bandă magnetică 
100 cm

Telecomanda 
(bateriile nu sunt incluse în ambalaj)
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Așteaptă, voi procesa instrucțiunile.

Vă rugăm să încărcați bateria

A început încărcarea

Încărcare completă

Vă rugăm să porniți întrerupătorul principal

Puneți aspiratorul pe podea

Vă rugăm să verificați roțile motoare

Vă rugăm să înlocuiți containerul de deșeuri

Vă rugăm să verificați periile laterale

Vă rugăm să curățați orificiul de aspirare

Lista de alerte vocale

1. Îndepărtați benzile de siguranță care blochează bara de protecție în timpul transportului.

2. Rotiți întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului în poziția PORNIT.

3. Dacă bateria indică un nivel scăzut, lăsați mai întâi robotul să se încarce. Pentru a încărca, utilizați 
suportul de încărcare în conformitate cu instrucțiunile, puneți-l pe podea, conectați-l la rețeaua electrică și 
introduceți robotul aspirator pentru a-l încărca. Lăsați întrerupătorul principal în poziția ON.

4. Puteți apoi să pregătiți aspiratorul complet încărcat pentru curățare. Dacă doriți să aspirați și ștergeți, 
umpleți modulul de mop cu apă curată conform instrucțiunilor, conectați microfibrele, mop umed 
(albastru-verde), apoi puneți recipientul pe fundul aspiratorului.

5. Apăsați butonul         de pe panoul de comandă al aspiratorului și începe curățarea.

Cum să începem?

Fiecare casă și fiecare loc este diferit, așa că vă recomandăm să nu lăsați aspiratorul robot nesupravegheat atunci când îl 
folosiți pentru prima dată. ci mai degrabă să observați cum se comportă în casa dumneavoastră. În acest fel, puteți observa 
cu ușurință orice problemă, și să evitați orice nereguli. Robotul aspirator nu este perfect și ar trebuie să recunoască noul 
mediu pentru a vă oferi un serviciu lung și fiabil. Nu vă lăsați păcăliți de alte proceduri de curățare a roboților cu care sunteți 
obișnuiți. Robotul cartografiază senzorii cu ajutorul spațiului, procesează totul cu ajutorul unui procesor puternic și alege 
cea mai bună cale pentru o curățare rapidă și temeinică. Și credeți-mă, veți fi mulțumiți de rezultate. Dacă aveți mobilă nea-
gră în locuința dvs. senzorii cu infraroșu pot avea dificultăți în detectarea obstacolelor și se pot produce coliziuni ușoare. Cu 
toate acestea, robotul este dotat cu o bara de protecție flexibilă pentru a preveni deteriorarea robotului sau a mobilierului 
de acasă. Aspiratorul robotizat va trece prin praguri până la o înălțime de aproximativ 1-1,5 cm și prin covoare cu o densitate 
normală a fibrelor de până la aproximativ 1 cm înălțime. În cazul în care curățați un apartament mai mare sau o suprafață 
mai mare de 80 m2 , vă recomandăm să împărțiți zona în mai multe secțiuni și curățați treptat. Sau curățați camerele una 
câte una. Suprafețele mai mari pot fi împărțite de curățare, riscați o curățare de calitate slabă, iar robotul nu va putea curăța 
întreaga zonă după ciclul de curățare și nu va mai putea localiza corect baza de încărcare. Depinde întotdeauna de soluția 
individuală pentru casa și spațiul dumneavoastră, motiv pentru care vă recomandăm pentru a încerca diferitele opțiuni.

Robotul va curăța automat până la capacitatea maximă a bateriei și apoi se va parca la stația de încărcare. Aici este cel mai 
frecvent utilizat program de curățare atunci când nu este necesară programarea. Pentru a întrerupe curățarea apăsați din 
nou butonul.

Robotul nu trebuie să intre în contact direct cu apa sau alte lichide. Acesta nu este destinat să absoarbă lichide, dar numai 
pentru curățarea umedă, așa că umpleți rezervorul de apă cu apă departe de corpul robotului aspirator. În nici un caz 
curățați robotul cu o cârpă umedă, uscați-l numai cu o cârpă uscată.

Sfaturi înainte de prima curățare

Atenționare!



Descrierea aspiratorului

Bumper

Butoane pe ecranul tactil

Bumper

Buton Principal

Buton pentru deschiderea capacului

Corpul aspiratorului
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Situații și soluții posibile la prima curățare:

Aveți covor în casă?

Aveți un covor în casă? În cazul acesta aspiratorul robot nu trebuie conectat la mop, este necesar să curățați podeaua atu-
nci când mopul nu este la locul lui. Modulul (rezervorul de apă cu mop) este atașat la robotul aspirator și lovește covorul, 
acest lucru poate provoca sau nu oprirea curățării covorului sau umezire nedorită. 
Soluție: Folosiți banda magnetică pentru a marca o zonă pentru robotul aspirator în care acesta nu trebuie să curețe.
Folosiți banda magnetică pentru a indica unde nu trebuie să meargă.

Spațiul de sub mobilier este prea mic?

Spațiul de sub mobilă poate fi la fel de mare ca înălțimea aspiratorului. Atunci este posibil ca robotul să fie incapabil de a 
curăța sub mobilă și nu se poate întoarce sub ea. De asemenea, se poate bloca în același mod și sub un radiator. 
Soluție: Aspiratorul trebuie să fie cu cel puțin 1 cm mai jos decât spațiul pe care îl curățați.

Aveți în casă cabluri expuse de la aparate sau calculatoare?

Asigurați-vă că aspiratorul nu intră în contact cu cablurile expuse atunci când curățați. Se poate întâmpla ca un astfel de 
cablu se poate desface și acest lucru ar putea duce la deteriorarea aparatului conectat din cauza căderii. Acest lucru este 
foarte probabil să se întâmple în special cu cabluri subțiri. 
Soluție: Înainte de sesiunea cu curățare îndepărtați cablurile de pe traseul robotului pentru a evita eventualele neplăceri.

Aveți panouri de acces sau praguri în casă?

Dacă înălțimea sau profilul plăcii de acoperire sau al pragului este neobișnuit, este posibil ca, după ce treceți peste o astfel 
de placă, rezervorul de apă să se desprindă și să se așeze separat pe podea.

Soluție: se recomandă să delimitați zona de curățat astfel încât robotul să nu poată trece peste placa de acoperire  
Podeaua nu ar trebui să fie proiectată astfel încât robotul să nu traverseze podeaua sau pragul.

Pătrunde lumină directă în cameră? 
Dacă lumina directă a soarelui atinge podeaua, senzorii pot evalua această zonă ca fiind un obstacol și pot întrerupe 
curățarea. 
Soluție: asigurați-vă că încăperea este umbrită.
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Cap de aspirare Easy Pet

Cap cu perie 
rotativă Active Brush

Roata Stânga

Peria laterală stânga

Capacul inferior Capacul bateriei

Roata principală

Roata Dreapta

Dacă nu veți utiliza telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.

Afișarea
Butonul PLAN (pentru a seta temporizatorul)
Butonul HOME (încărcare automată a aspiratorului)
începe să caute suportul de încărcare a bateriei)
Butoane de direcție (navigare manuală a aspiratorului) 
pentru a muta aspiratorul)
Buton ON/OFF (pornit/oprit/pornit/oprit)
Butonul MODE (selectează modul de curățare)
Butonul CLK (setarea ceasului)
Butonul MAX (program cu aspirație turbo)

4
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Puteți controla aspiratorul cu ajutorul telecomenzii. Înainte de 
a utiliza telecomanda, asigurați-vă că robotul aspirator între-
rupătorul principal de pe corpul robotului aspirator este pornit. 
Îndreptați telecomanda către robotul aspirator și apăsați butonul 
dorit pentru a începe curățarea.

Notă: Înainte de utilizare, introduceți două baterii 
AAA în telecomandă.  

Telecomanda

1)
2)
3) 

4) 

5)
6)
7)
8)

Conector  
pentru  
încărcare

Contacte de încărcare automată

Peria laterală din dreapta
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Time

Afișajul tactil al aspiratorului

Simbol  
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. 

Apăsați butonul       pentru următoarele operațiuni:  
A) pentru a trece de la modul de repaus la selecția modului de curățare. Dacă țineți acest buton 
timp de trei secunde, aspiratorul robot va trece din nou în modul de repaus. 
B) pentru a confirma setarea cronometrului, în modul cronometrului de curățare 
C) pentru a începe curățarea în modul selectat.

Apăsați butonul ”HOME” pentru următoarele operațiuni 
A) apăsați acest buton în timp ce setați curățarea cronometrată pentru a mări valoarea setată. 
B) apăsați acest buton în modul de curățare și aspiratorul robot va reveni la baza de încărcare. 
C) acest buton este aprins atunci când aspiratorul caută baza de încărcare în toate celelalte moduri.

Apăsați butonul "MAX" pentru următoarea operațiune: 
A) apăsați acest buton pentru a micșora valoarea setată la setarea temporizatorului de curățare. 
B) pentru a începe curățarea în modul MAX.

Apăsați butonul "PLAN" pentru următoarele operații: 
A) apăsați acest buton pentru a seta ora curentă. 
B) apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a începe / încheia setarea 
cronometrului de curățare. 
C) apăsarea repetată a butonului în timpul setării întrerupe operațiunea

Apăsați butonul "EDGE CLEAN" pentru următoarele operațiuni:  
apăsați butonul în modul pregătit pentru a începe curățarea colțurilor 
și de-a lungul pereților.

Apăsați butonul "PUSH" pentru următoarele operații: 
apăsați acest buton pentru a deschide / închide capacul coșului de colectare.

Butoanele de operare de pe afisaj:

1
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7

HOME MAX PLAN EDGE

3 4 5 6
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Robotul aspirator este alimentat de o baterie aflată în interiorul corpului aspiratorului. După ce curățarea 
este terminate robotul va găsi suportul de încărcare și va începe să se încarce singur. Pentru a maximiza 
durata de viață a bateriei, respectați recomandările pentru utilizarea regulată a robotului, chiar și în timpul 
perioadelor lungi de utilizare întreruptă (de exemplu, în timpul călătoriilor în vacanță).

Vă recomandăm să lăsați suportul de încărcare permanent activ, conectat la priza de curent și să parcați 
aspiratorul pe suportul de încărcare în timpul perioadelor regulate de curățare. Consumul de electricitate 
este minimă. Suportul de încărcare asigură o îngrijire optimă a bateriei, iar aspiratorul este întotdeauna 
gata de utilizare.

Dacă nu doriți să folosiți continuu suportul de încărcare, puteți depozita robotul în modul oprit între 
cicluri. După ce robotul a terminat curățarea, încărcați complet bateria, apoi opriți întrerupătorul principal 
de pe partea laterală a corpului robotului. Aceasta este singura modalitate de a pentru a păstra robotul 
pentru utilizare ulterioară fără a deteriora bateria.

Încărcare

Utilizarea aspiratorului robot

Setarea vocii robotului

Pentru a seta vocea robotului în limba maghiară sau engleză, utilizați 
funcția de apăsare a trei butoane, așa cum se arată în imagine. 
Apăsați cu o singură mână pe rând CLK și ON/OFF de pe telecomandă 
cu o singură mână, apoi apăsați butonul direct       pe ecranul tactil al 
aspiratorului.

Apăsați butonul MODE (Mod) de pe telecomandă în mod repetat 
pentru a selecta limba dorită pe robot. 

1.MODE-Engleză / 2. MODE-Cehă / 3.MODE-Maghiară 
Apăsați butonul ON/OFF pentru a confirma selecția.  
De asemenea, setările pot fi efectuate în mod convenabil în aplicația 
mobilă.

Încărcarea manuală a aspiratorului
A) Încărcarea aspiratorului direct prin intermediul adaptorului de rețea. Conectați mai întâi 
adaptorul de rețea în fanta corespunzătoare de pe corpul robotului aspirator, apoi conectați 
adaptorul de rețea la priză. Vedeți figura A.

În cazul în care robotul aspirator este oprit, porniți întrerupătorul principal.
(Dacă robotul aspirator nu primește o comandă în următoarele 20 de secunde, acesta va fi 
automat intră automat în modul de repaus).

Notă: A) Lăsați întrerupătorul principal în poziția ON, dacă este în poziția OFF, aspiratorul robot 
 va nu va funcționa.

 B) Dacă comutați comutatorul în poziția Oprit, modul cronometru de curățare va 
 valorile setate în temporizatorul de curățare vor fi șterse.

Atenție! 
Înainte de încărcare, verificați dacă întrerupătorul principal se află în poziția ON. Dacă este oprit poziția , 
aspiratorul nu se va încărca.

3

2

Poziționarea suportului de încărcare 
Așezați suportul de încărcare lângă perete și îndepărtați 
obiectele la o distanță de 1 m de fiecare parte și de 2 m în fața 
bazei, astfel încât rază de acțiune nu este obstrucționată pentru 
parcarea automată.

În cazul în care razele de ghidare sunt obstrucționate în apro-
pierea standului robotul nu va putea găsi suportul de încărcare 
și nu se va putea parca în mod corespunzător. Suportul de 
încărcare este echipat cu un suport de încărcare cu două fețe. O 
puteți lipi pe podea cu un adeziv pentru o stabilitate mai bună.

1
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B) Încărcarea aspiratorului cu ajutorul suportului de încărcare.
Conectați ștecherul adaptorului de rețea în priza corespunzătoare de pe stația de încărcare, 
apoi introduceți adaptorul de rețea în priză și stația de încărcare se va porni. Apăsați pe tele-
comandă  sau butonul "HOME" de pe telecomandă sau de pe ecranul tactil al aspiratorului, iar 
aspiratorul se va întoarce automat la suportul de încărcare și va începe să se încarce. 
Vedeți figura B.

Încărcare automata
Dacă aspiratorul detectează o încărcare scăzută a bateriei în timpul curățării, acesta va începe automat 
să caute suportul de încărcare pentru a se reîncărca singur.

Dacă faceți curățenie într-o altă încăpere decât cea în care se află suportul de încărcare, este posibil să 
vă fie dificil să localizeze suportul de încărcare după curățare. De cele mai multe ori va rămâne acolo 
unde se află după ce a fost descărcat. 

În cazul în care și-a epuizat definitiv capacitatea bateriei. Vă rugăm să puneți manual pe suport și lăsați-
-l să se încarce.

3

4

figura A figura B

Starea bateriei pe ecranul aspiratorului

Sfaturi pentru a prelungi durata de viață a bateriei
A) Încărcați complet bateria înainte de a utiliza aspiratorul pentru prima dată. 
B) Dacă bateria este complet descărcată, încărcați imediat aspiratorul. 
C) Dacă aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcați complet bateria și opriți 
comutatorul robotului și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. 
D) Dacă nu veți utiliza aspiratorul mai mult de trei luni, încărcați-l direct de la rețea cu adaptorul original. 
E) Între ciclurile de curățare, lăsați aspiratorul pe suportul de încărcare pentru a vă asigura că bateria este 
încărcată și cu performanță optimă. 
F) Nu lăsați niciodată aspiratorul pornit când este gol! Acest proces poate cauza deteriorarea ireversibilă 
a bateriei. Prin urmare, dacă robotul este descărcat, permiteți-i acestuia să se încarce automat de pe suportul 
de încărcare sau încărcați-l imediat cu ajutorul adaptorului. Un robot complet încărcat poate rămâne pe 
suportul de încărcare gata pentru o curățare ulterioară, sau opriți-l cu ajutorul întrerupătorului principal 
de pe partea laterală a corpului robotului și depozitați-l pentru utilizare ulterioară.

bateria este complet încărcată

bateria este descărcată

încărcare în curs

Lăsați suportul de încărcare conectat la rețea în permanență, dacă nu este pornit robotul aspirator nu va 
putea să se găsească și să se încarce automat.
Înainte de a încărca bateria, întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului trebuie să fie 
pornit.
Încărcați complet bateria robotului aspirator înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
Odată ce bateria este complet descărcată, lăsați aspiratorul să se încarce cât mai repede posibil.
Dacă nu aveți de gând să utilizați aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp, apăsați întrerupătorul 
principal de pe partea laterală a aspiratorului în poziția oprit.
Nu utilizați aspiratorul în timpul încărcării.

Instrucțiuni generale pentru încărcare
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Pornirea 
A) Verificați dacă întrerupătorul principal de pe corpul aspiratorului este pornit. 
B) Apăsați butonul         de pe robotul aspirator sau butonul "ON/OFF" de pe telecomandă și 
aspiratorul va începe să curețe.

Notă: Dacă robotul se află în modul de repaus, apăsați butonul         de pe aspiratorul robot sau 
butonul ON/OFF de pe telecomandă, iar robotul aspirator se va trezi din modul de veghe. Apăsați 
butonul         de pe robotul aspirator sau butonul "ON/OFF" de pe telecomandă, iar aspiratorul va 
începe să curețe.

Modul de așteptare 
Modul de așteptare înseamnă că robotul aspirator este pornit și așteaptă să fie selectat programul de 
curățare. Pentru a întrerupe curățarea în curs, apăsați butonul         modului de curățare de pe 
aspiratorul robot sau butonul ON/OFF de pe telecomandă. 
Aspiratorul robot va întrerupe curățarea și va rămâne în modul de așteptare

Modul de veghe 
Modul de veghe este conceput pentru a economisi energie atunci când aspiratorul nu este utilizat 
pentru perioade lungi de timp.

Din modul de veghe, robotul poate fi trezit prin apăsarea butonului        de pe aspirator sau prin 
apăsarea butonului butonul ON/OFF de pe telecomandă. Pentru a pune robotul în modul de aș-
teptare, apăsați și țineți apăsat butonul         de pe aspiratorul robot timp de 3 secunde, altfel acesta 
va intra automat în modul de repaus dacă nu se primește nicio comandă timp de mai mult de 60 de 
secunde. Acest mod nu va fi activat dacă robotul este conectat la rețeaua electrică sau plasat 
în suportul de încărcare.

Oprirea 
Pentru a opri complet robotul, rotiți comutatorul de alimentare de pe partea laterală a corpului 
aspiratorului în poziția "OFF".

1

2

3

4

Pornire / mod de așteptare / mod de veghe / mod de repaus / oprire

Curățare rapidă și sistematică (AUTO Cleaning)
În timpul acestui program, robotul curăță în mod sistematic și trece prin fiecare loc o singură dată. 
Odată ce a acoperit întreaga zonă, curățarea este completă. Acest mod este potrivit pentru curățarea 
regulată sau de întreținere. 

• Pentru a activa modul: apăsați butonul        de pe ecranul tactil sau de pe telecomandă 
 butonul ON/OFF. Acest mod poate fi inițiat și în aplicația mobilă.

• Durata modului: depinde de mărimea zonei care trebuie curățată. Robotul se cunoaște singur 
 atunci când suprafața a fost acoperită.

Curățare în profunzime  (Deep cleaning)
În timpul acestui program, robotul curăță în mod sistematic și trece prin fiecare loc de două ori. Acest 
sistem asigură o curățare temeinică și atentă. Acest mod este potrivit pentru curățarea temeinică a 
suprafețelor mici.

• Pentru a activa modul: porniți curățarea sistematică prin apăsarea butonului ON/OFF de pe 
ecranul tactic a robotului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă. De îndată ce robotul începe să se 
miște, apăsați de 4 ori butonul "MODE" de pe telecomandă consecutiv. În colțul de jos al afișajului tele-
comenzii va apărea "MODE 4", iar robotul aspirator va apărea pe ecran "Mod4". Așteptați întotdeauna 
confirmarea selecției între modurile de comutare prin apăsarea butonului de un semnal sonor al 
aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF pe telecomandă.

• Durata modului: depinde de mărimea zonei care trebuie curățată.

Programe de curățare

• Dacă robotul aspirator începe să curețe de pe suportul de încărcare, acesta va căuta automat și 
 începe să se încarce după finalizarea programului.
• Dacă robotul aspirator începe să curețe în afara bazei de încărcare, acesta va începe să curețe 
 în același loc.
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Curățare cu aspirație turbo (curățare maximă)
În timpul acestui proces de curățare, robotul activează automat turbo-
-aspirarea, mărind viteza periei rotative și încetinește mișcarea pentru a 
face aspirarea mai eficientă. 

• Pentru a activa acest mod:  apăsați butonul "MAX" de pe aspirator. 
Apăsați "Apăsați butonul "Vacuum" (Aspirare) de pe ecranul tactil al 
aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul "Anulare cu-
rățare" de pe panoul de control al aspiratorului. Apăsați butonul de pe 
ecranul tactil al aspiratorului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă.

 • Durata modului: depinde de mărimea zonei care trebuie curățată.

Curățare umedă (Wet cleaning)
Acest mod este utilizat pentru curățarea umedă de înaltă calitate a podelei, cu lustruire suplimentară. 
În timpul programului robotul aspiră și mătură simultan. Măturarea podelei se realizează în direcții 
și cicluri diferite, asigurând nu numai acoperirea maximă a întregii suprafețe, ci și un nivel ridicat de 
curățare a podelei cu o eficiență ridicată. Se recomandă menținerea unui standard ridicat de curățare, 
nu să scurteze acest program, ci să-l lase să își urmeze cursul.

• Pentru a activa modul: porniți curățarea sistematică prin apăsarea butonului ON/OFF de pe 
telecomandă De îndată ce robotul începe să se miște, apăsați de 3 ori succesiv butonul "MODE" de pe 
telecomandă. Afișajul telecomenzii va afișa "MODE 3" în colțul de jos, iar afișajul robotului aspirator va 
afișa "Mod3". Așteptați întotdeauna confirmarea selecției între modurile de comutare semnalul sonor 
al aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.

• Durata modului: până la epuizarea capacității bateriei.

Curățarea în colțuri și de-a lungul pereților
În acest mod, robotul aspirator poate aspira pereții camerei sau 
marginile mobilei și mătură bine colțurile. Curăță mai întâi de-a 
lungul pereților pe o distanță de aproximativ 10 cm, iar la a doua 
trecere numai de-a lungul pereților. Când curățarea este terminată, se 
parchează automat pe baza de încărcare.
• Pentru a activa acest mod: apăsați butonul "WALL" și activați 
programul pe ecranul tactil al aspiratorului sau pe telecomandă.
Porniți curățarea sistematică prin apăsarea butonului ON/OFF de 
pe telecomandă. De îndată ce robotul începe să se miște, apăsați 
butonul de pe telecomandă. Butonul "MODE" de 1 dată. Pe afișajul 
telecomenzii, în colțul de jos "MODE 1" va apărea în partea de jos a 
afișajului telecomenzii și "Mod1" pe afișajul aspiratorului robot. În 
colțul din dreapta jos al paginii așteptați întotdeauna confirmarea 
selecției prin semnalul sonor al aspiratorului. Pentru 
a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă. 
Puteți, de asemenea, să porniți acest mod din aplicația mobilă.
• Durata modului: depinde de mărimea zonei care trebuie curățată.

Curățare precisă – SPOT
În timpul acestei curățări, robotul folosește turbo-aspirația pentru 
a curăța sistematic și precis o suprafață de 2 x 2 m2. Acest mod este 
ideal pentru a curăța, de exemplu, gunoiul vărsat sau fragmente de 
covor într-un singur loc, după finalizare este gata pentru instrucțiuni 
suplimentare.
• Pentru a activa modul: porniți curățarea sistematică apăsând ON/
OFF de pe telecomandă. Pe telecomandă de îndată ce robotul începe 
să se miște apăsați de 2 ori succesiv butonul "MODE" de pe tele-
comandă.  În colțul inferior al afișajului telecomenzii apare "MODE 
2" (Mod 2), iar pe ecranul robotului apare "Mod2". Comutarea între 
moduri așteptați întotdeauna confirmarea selecției prin semnalul 
sonor al aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul 
ON/OFF de pe telecomandă. Puteți, de asemenea, să porniți modul în 
aplicația mobilă.
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Modul temporizator de curățare
Pentru a programa temporizatorul, robotul aspirator lasă stația de 
încărcare la ora stabilită și începe curățarea automată în modul de 
curățare rapidă. Pentru o curățare temporizată, robotul trebuie să fie 
întotdeauna pregătit la stația de încărcare. După ce curățarea este 
finalizată, robotul se parchează automat în stația de încărcare.
Pornirea întârziată este recomandată doar pentru aspirare sau curăța-
re uscată. Sau umpleți rezervorul de apă imediat după curățarea tem-
porizată a început. Dacă umpleți rezervorul cu apă mai devreme este 
posibil ca podeaua să fie deja îmbibată în timp ce robotul așteaptă la 
ora programată. 
• Pentru a activa acest mod: a se vedea. 
 Cronometru de curățare: 12 
• Durata modului: depinde de mărimea zonei de curățat.

Temporizator de curățare

Setați temporizatorul de curățare (curățare programată)

Setarea timpului real

Aspiratorul robot poate fi programat numai în modul de așteptare sau de încărcare. În cazul în care robo-
tul se află în modul de repaus, apăsați butonul          de pe aspiratorul robot sau butonul ON/OFF 
pentru a trece la modul de așteptare.

Înainte de a seta temporizatorul, setați mai întâi ora reală pe ecranul tactil al robotului și pe telecomandă.

A) Setarea timpului real pe robotul aspirator
Apăsați pe scurt butonul "PLAN" și timpul real va fi afișat pe ecranul tactil al aspiratorului robot, și  
primele două cifre din stânga vor clipi. Apăsați butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul 
"MAX" pentru a o micșora. Apăsați și butonul          din dreapta două cifre vor începe să clipească. Apăsați 
butonul "HOME" pentru a crește valoarea sau butonul "MAX" pentru a o micșora. 

Apăsați butonul principal pentru a confirma setarea. 
Datele setate sunt stocate în memoria robotului numai atunci când se aprinde butonul albastru "HOME" 
și "MAX" lumina albastră începe să se aprindă din nou. Dacă aceste lumini nu se aprind, înseamnă că 
robotul încă procesează date, vă rugăm să nu dați alte comenzi în acest timp.

Apăsați butonul "PLAN" pentru a ieși din modul de setare a orei. Dacă apăsați butonul "PLAN", în timp ce 
se setează timpul valorile memorate nu vor fi salvate).

B) Setarea timpului real pe telecomandă
Apăsați lung și mențineți apăsat butonul "CLK" de pe telecomandă până când primele două butoane 
din stânga afișajului arată cifrele de pe afișaj încep să clipească. Folosiți săgețile sus și jos de pe butonul 
de ghidare pentru a seta valoarea dorită a ceasului. Apăsați săgeata din dreapta pentru a vă deplasa la 
setarea pentru minute. Apăsați butonul "CLK" pentru a confirma setarea. Pentru a asigura funcționarea 
corectă a telecomenzii cu aspiratorul, ambele trebuie să arate același timp pe ambele dispozitive.

Utilizați temporizatorul de curățare pentru a seta timpul de curățare pentru aspiratorul dvs. Robotul aspi-
rator va porni programat în ziua și ora în mod automat.

Atenție! Nu utilizați niciodată pornirea întârziată a curățării pentru curățarea umedă atunci când rezervo-
rul este plin de apă.  Acest lucru poate duce la umezirea excesivă a podelei din jurul stației de încărcare.

    Temporizatorul de curățare poate fi setat în mod clar și convenabil direct în aplicație, 
pe telecomandă sau pe ecranul robotului.
SFAT
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Setarea temporizatorului de curățare

A) Setarea temporizatorului de curățare pe robotul aspirator
Acum puteți seta ora la care aspiratorul va începe curățarea automată în fiecare zi ale săptămânii.

Apăsați și mențineți apăsat butonul "PLAN" timp de 3 secunde. Textul "00:00" va apărea pe ecranul și pri-
mele două cifre din stânga vor începe să clipească pentru a seta ceasul. Apăsați butonul "HOME" pentru 
a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a o micșora. Continuați pentru a seta minutele. Apăsați buto-
nul și cele două cifre din dreapta vor începe să clipească. Apăsați butonul  "HOME" pentru a mări valoarea 
sau butonul "MAX" pentru a o micșora setările.

Apăsați butonul principal pentru a confirma setările. În câteva secunde, temporizatorul setat pentru 
curățare se va schimba în timp real. Datele setate sunt stocate în memoria robotului numai atunci când 
luminile albastre "HOME" și "MAX" încep să se aprindă din nou. Dacă aceste lumini nu sunt aprinse, robo-
tul este încă prelucrează datele, vă rugăm să nu dați alte comenzi în acest timp. La ora pe care o stabiliți, 
robotul va curăța în fiecare zi a săptămânii.

                Pentru a verifica setările, apăsați butonul "PLAN" de pe telecomandă și aspiratorul va afișa ora la 
care aspiratorul va începe curățarea.

Pentru a anula temporizatorul

                 Pentru a verifica dacă temporizatorul este setat corect, apăsați butonul "PLAN" de pe telecoman-
dă și robotul va afișa cronometrul setat, adică ora la care robotul va începe curățarea. Aceste date trece 
automat la ora reală după câteva secunde. 

Pe telecomandă, pornirea întârziată este setată ca o întârziere față de timpul real. Întârzierea este, după 
care robotul aspirator începe să curețe poate fi setat pentru 30 de minute.

Apăsați lung și mențineți apăsat butonul "PLAN" de pe telecomandă până când primele două butoane 
din stânga afișajului arată cifrele încep să clipească. Folosiți săgețile sus și jos de pe butonul de ghidare 
pentru a seta valoarea întârzierea dorită. Apăsați butonul "ON/OFF" pentru a confirma setarea. Dacă 
setarea este corectă, se va auzi un semnal sonor scurt.

Pentru ca temporizatorul să funcționeze corect, trebuie setată aceeași oră atât pe telecomandă, cât și pe 
aspirator.

Exemplu: dacă este ora 9:00 dimineața și ați setat întârzierea la 6:30, aspiratorul robot va începe să curețe la 6 
ore și 30 de minute după ce a fost setat temporizatorul, adică la ora 15:30 după-amiaza, iar acestea sunt da-
tele de temporizare din setare va apărea, de asemenea, pe afișajul aspiratorului. În cazul în care întrerupătorul 
principal al aspiratorului este lăsat pornit,aceeași curățare se va repeta în fiecare zi la ora 15:30 după încărcare.

B) Setarea temporizatorului pe telecomandă.

Pentru a anula temporizatorul, setați ecranul tactil al aspiratorului la 00:00 zero

Apăsați și mențineți apăsat butonul "PLAN" timp de 3 secunde. Afișajul aspiratorului va clipi primele 
două cifre din stânga pentru a seta ceasul. Apăsați butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul 
"MAX" pentru a micșora valoarea și setați valoarea la 00.

Continuați să setați minutele. Apăsați butonul și cele două cifre din dreapta vor începe să clipească. 
Apăsați butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a micșora valoarea și setați 
valoarea la 00. Apăsați butonul pentru a confirma setarea. În decurs de câteva secunde afișajul tempo-
rizatorului setat pentru curățare se va schimba în timp real. Datele vor fi stocate în memoria robotului 
atunci când indicatoarele luminoase albastre "HOME" și "MAX" încep să se aprindă din nou. Dacă aceste 
lumini nu sunt aprinse, robotul încă procesează datele; vă rugăm să nu introduceți alte comenzi în acest 
timp.

               Pentru a verifica setările, apăsați butonul "PLAN" de pe telecomandă și aspiratorul va afișa ora 
00:00 pe ecranul tactic. În acest moment, temporizatorul nu este setat.

SFAT

SFAT

SFAT
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Senzorii

Robotul aspirator este echipat cu trei tipuri de senzori care îl ajută să se orienteze în spațiu și, de asemenea, îi 
influențează mișcarea în jurul mobilierului sau al pereților.
• Senzori IR (infraroșu)  •  Senzori cu ultrasunete  •  Senzori magnetici de podea 

Mobilier negru
Dacă în încăpere există mobilier sau pereți întunecați, este posibil ca fasciculul infraroșu să nu fie reflectat 
corespunzător de senzorii de protecție, iar aspiratorul să ricoșeze în barieră și să ajungă în arc.  O situație 
similară apare în cazul în care un obstacol îngust (de exemplu, un picior al scaunului). În aceste cazuri, nu 
este vorba de o funcționare defectuoasă a aspiratorului, ci de o problemă structurală, este o caracteristică 
structurală și este normală. Cu toate acestea, acest aspirator robot este echipat cu senzori cu ultrasunete 
care detectează zonele negre și reduc șansele de coliziune cu 70% în comparație cu aspiratoarele conve-
nționale.

Pardoseli foarte închise la culoare, negre sau colorate și contrastante
Din cauza principiului de funcționare a senzorilor de cădere IR, aspiratoarele robotizate nu sunt potrivite 
pentru curățarea acestor acoperitoare de podea. În cazul în care apare o problemă la curățarea unei astfel 
de podele, robotul se va îndepărta de podea, evitând și etc., se poate găsi o soluție prin dezactivarea 
profesională a senzorului de cădere montat pe șasiul robotului.
Ajustarea poate fi efectuată numai dacă în gospodărie nu există scări sau spații supraînălțate de pe care 
robotul ar putea cădea după îndepărtarea senzorilor. În cazul unei ajustări, vă rugăm să vă adresați servici-
ului nostru autorizat.

Tipuri de aspirare

Cap de aspirare Easy Pet

• în modul podea netedă, podea din lemn și laminat și ștergere umedă 
• curățarea părului de animale

Cap de aspirare ACTIVE BRUSH cu perie rotativă

• pardoseli netede murdare, de exemplu, cu murdărie uscată 
• koberce 
• technologie 10.000 Airmax

În funcție de tipul de podea, puteți selecta și schimba tipul de cap de aspirare, dacă este necesar. Dacă 
doriți curățarea pardoselii netede utilizați robotul pentru a spăla cu mopul, utilizați un cap de aspirare 
EASY PET separat pentru o aspirare maximă. 
În cazul în care robotul va aspira doar cu aspiratorul și trebuie să aspirați covoare, utilizați capul ACTIVE 
BRUSH cu perie rotativă. Dacă robotul va aspira doar cu aspiratorul și trebuie să aspirați covoare folosiți 
capul de perie rotativ AIRMAX.

Alegerea acestei capete separate este ideală dacă unul dintre membrii gospodăriei are părul lung 
sau aveți un animal de companie cu blană care locuiește cu dumneavoastră. Acest tip de cap de 
aspirație este fără perii, cu o aspirație puternică pentru toate tipurile de păr sau nodurile de păr de 
animale de companie fără probleme și, prin urmare, nu necesită periere sau întreținere regulată.

Capul special de perie cu lamelă AIRMAX este utilizat pentru o aspirare foarte eficientă atât pe 
covoare, cât și pe podele netede.

SFAT

SFAT
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Aspiratorul robotizat DUORO XCLEAN este echipat cu două mopuri externe pentru umed și uscat.  
Pentru ștergerea uscată și umedă și un modul de mop cu rezervor de apă. Atunci când ștergeți 
podeaua, este întotdeauna necesar să atașați mopul la modulul de spălare. Asigurați-vă că nu există 
niciun covor în zona care urmează să fie curățată, praguri înalte sau uși în care robotul ar putea rămâne 
blocat.

Atenție: Nu utilizați niciodată funcția de pornire întârziată pentru a șterge cu apă în baza de încărcare. 
 Nu folosiți o întârziere de ștergere pentru a preveni ca podeaua din jurul bazeu de încărcare 
 să devină prea umedă.

Înlocuirea capetelor de curățare

A) Apăsați butonul pentru a elibera capul și a înlocui capul de aspirare.
B) Introduceți o șurubelniță sau un alt obiect în orificiul exterior al încuietorii și slăbiți încuietorul în sus
C) Scoateți grila
D) Slăbiți dispozitivul de blocare a periei din partea dreaptă și înlocuiți peria.
Instrucțiuni detaliate pot fi găsite în documentul 
Podrobný návod najdete na https://www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/

A B C

D

Ștergere uscată și umedă

Ștergere uscată

A. Instalarea modulului mop și a mopului

1. Instalarea mopului 
Conectați mopul la partea inferioară a modulului de mop cu 
un fermoar special uscat și asigurați-vă că este bine fixat, A se 
vedea figura 1. 1 Selectați mopul în funcția de tipul de șterge-
re care o doriți să o efectuați, umedă sau uscată.

2. Montarea modulului cu mop pentru mop cu mop la 
corpul aspiratorului. 
Întoarceți aspiratorul și puneți suportul pentru mop pe corpul 
robotului aspirator, astfel încât suportul pentru mop să fie 
fixat pe corpul robotului aspirator. 

Părțile proeminente de pe modulul mop să fie atașate de 
locurile de conectare de pe corpul aspiratorului robot. A se 
vedea figura 2.

1 2

Pentru ștergerea uscată, alegeți un mop din microfibră și atașați-l la modulul de curățare. Containerul nu 
trebuie să umpleți cu apă! Rezervorul va rămâne gol și va servi doar ca suport pentru mop. Modulul să îl 
fixați în partea de jos a robotului.



AQUAMAX hidratează intensiv pardoseala în prima etapă și apoi se spală cu mopul umed pentru cea 
mai mare parte a programului de ștergere (în funcție de mărimea zonei de curățat). Aplicați Aquamax 
spray de curățare pe mopul umed în mai multe pulverizări. 

Utilizați capul de aspirare EASY PET (fără perie rotativă) pentru o funcție de ștergere adecvată.

Ștergere umedă
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• 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. 

• 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 permanentă a părților electrice ale robotului sau riscul de 
deteriorare a sistemului electric al robotului. 

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 
pentru 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 rezer-
vor nu folosiți niciodată 
agent de curățare 

Pentru a începe șterge-
rea selectați programul 
wet cleaning, sau mo-
dul 3 de pe telcomandă 
sau programul Auto.

SFAT
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Mentenanță

Curățarea simplă a coșului de colectare

Aplicația mobilă

Dacă este necesar, coșul de colectare poate fi spălat sub apă curentă. Filtrul Hepa trebuie să fie 
îndepărtat înainte de spălarea coșului de colectare.

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

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.

Înainte de utilizare, clătiți recipientul de praf cu apă pentru a preveni ridicarea ulterioara a pra-
fului 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
Coș de 

colectare

Filtru HEPA

Etanșare 
filtrul HEPA

Recipient 
de praf

codul QR pentru
aplicația dvs.

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. 

Delimitarea spațiului prin banda magnetică

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

1. Introduceți filtrul în cadru
2. RIntroduceți cadrul și filtrul în orificiul desemnat, astfel încât filtrul să fie amplasat complet în interi-
orul recipientului și proeminența cadrului de etanșare (A) să fie orientată în jos, în secțiunea decupată 
pentru o îndepărtare ușoară a filtrului.
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Curățarea roților și a senzorilor

Ștergeți ușor roțile și senzorii cu o cârpă sau  
o perie. Curățați roțile de părul încolăcit 
și murdăria acumulată.

Curățarea contactelor de încărcare

Ștergeți ușor contactele de încărcare și pe 
suportul de încărcare cu o cârpă sau perie.

Apăsați butonul PUSH de pe corpul aspiratorului. Îndepărtați coșul de colectare

Îndepărtați și 
curățați filtrul HEPA

Spălați recipientul de deșeuri cu apă și 
Curățați filtrul fin principal cu o perie.

Puneți la loc filtrul fin principal 
în coșul de colectare.

Turnați afară murdăria din coș

Deschideți containerul de 
deșeuri și îndepărtați filtrul fin 
principal.

Curățarea filtrelor

A) După aproximativ 15-30 de zile, curățați filtrul HEPA cu o perie. 
B) Atât filtrul principal, cât și filtrul HEPA pot fi înlocuite, dacă este necesar. 
C) Atunci când înlocuiți filtrul HEPA, nu aruncați sau îndepărtați sigiliul din jurul filtrului HEPA
D) Nu udați niciodată filtrul HEPA cu apă filtrul HEPA are o durată de viață de aproximativ 1 an. 
E) Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtru HEPA.
F) Nu uscați niciodată filtrele în lumina directă a soarelui.

Filtrele curate și coșurile goale îmbunătățesc semnificativ calitatea curățării
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Curățarea periilor laterale

• Verificați dacă periile laterale sunt deteriorate sau lipită murdărie pe ei.

• Curățați periile laterale cu o cârpă.

• Dacă periile laterale sunt ondulate sau încrețite, scoateți-le și puneți-le 
 în apă fierbinte timp de 5 secunde.

• Dacă periile laterale sunt deteriorate iremediabil, înlocuiți-le cu un set nou. 
 Scoateți-le trăgând în sus, iar înlocuiți-le împingând în jos.

Eliberați dispozitivul de blocare a capului in-
terschimbabil din dreapta în partea dreaptă 
a încuietoarei, și trageți ușor spre dreapta 
pentru a glisa spre exterior încuietorile de si-
guranță. Capul este apoi liber, liber detașabil. 
Pentru a înlocui capul în înapoi în aspirator 
trebuie procedat în ordine inversă. 

În primul rând, glisați mai întâi dispozitivul 
de siguranță.încuietorile pe o parte, apoi 
împingeți încuietoarea în poziție astfel încât 
închizătorul încuietorii alunecă în poziție.

Atenție! Senzorul de praf nu trebuie să intre 
în contact cu apa!

Curățarea capului de aspirare EASY PET și a senzorului de praf

Scoateți capul de aspirare separată EASY PET din robotul aspirator și curățați orificiul de aspirare 
și senzorul de praf cu o cârpă sau o perie, după cum urmează.

Curățarea rezervorului de apă

Dacă aveți apă dură, aceasta poate bloca orificiul de aerisire, care poate fi curățat cu ușurință cu un ac 
subțire și lung.
După fiecare ștergere, clătiți rezervorul de apă și lăsați mopul să se usuce.
Dacă aveți apă dură, este posibil ca apa din rezervor să facă dificilă umezirea mopului 
în timpul ștergerii. Pentru a face acest lucru, curățați rezervorul de apă cu un produs 
conceput în acest scop sau cu apă cu oțet.

Întreținerea mopurilor

Mopurile pot fi spălate într-o mașină de spălat automată pe un program delicat la 30oC. 
După spălare, se recomandă să îndreptați mopul și să îl lăsați să se usuce pe o suprafață orizontală.
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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.

Notă: Când readuceți peria la locul ei,
urmați procedura de inserare corectă
piese individuale.

D) Îndepărtați peria și curățați-o de 
 praf și murdărie

C) Întoarceți dispozitivul de siguranță.

Cap de curățare cu perie rotativă

Îndepărtați partea cu peria rotativă Îndepărtați partea cu peria și curățați peria și capacul cu o cârpă sau 
o perie, după cum urmează. Aveți grijă când îndepărtați părul încâlcit cu ajutorul unei foarfece. 
Asigurați-vă că ați îndepărtat orice murdărie din jurul arborilor periei.

B) Trageți pentru a face clic pe închizător 
 pentru deblocare și eliberează grila.

A) Introduceți tubul mic pentru 
 a elibera capul și a scoate capul

Curățarea suprafeței aspiratorului

Praful poate fi șters de pe aspirator cu o cârpă uscată sau umedă. Nu spălați niciodată aspiratorul cu apă 
sau cu o cârpă plin de apă. Lichidul sau umezeala pot pătrunde în aparat, provocând daune permanente 
și deteriorarea componentelor electronice ale robotului.



Ne rezervăm dreptul de a face modificări și inovații tehnice care nu afectează funcționarea roboților și siguranța. Aceste modificări nu 
sunt reflectate în acest manual pe hârtie sau în format electronic. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice erori de imprimare 
din acest manual. Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace fără per-
misiunea noastră.
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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.1

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



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


