
Bine ați venit în aplicația mobilă Robzone.

Înregistrați-vă, asociați aspiratorul robot
DUORO X-MAX cu aplicația și operați în
mod convenabil de oriunde.

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

Prin urmare, vă recomandăm să lăsați aspiratorul robot
în baza de încărcare pentru a fi întotdeauna pregătit pentru
comenzile dumneavoastră. 



aplicația mobilă

partea 1:
ÎNREGISTRARE



Selectați locul de utilizare
a aspiratorului robot.



Completați adresa
Dvs de email

CREAȚI-VĂ  UN CONT
ȘI ÎNREGISTRAȚI-VĂ.

1.

Completați codul
de verificare primit

3.

Creați-vă o parolă4.

Finalizați înregistrarea5.

Solicitați trimiterea
unui cod de verificare
pe adresa Dvs de emai.
Îl veți primi în câteva
minute. 
Nu aţi primit codul de
verificare? Verificaţi folderul
”SPAM” sau contactaţi-ne
la info@robzone.ro 

2.
andrei@gmail.com



aplicația mobilă

partea 2:
AUTENTIFICARE
pentru utilizatorii
înregistrați



Conectați-vă
la contul Dvs.

Setarea profilului personal.

Setarea lingvistică, localizarea,
ștergerea cookie-urilor și
atenționările mesajelor de
eroare, deconectare
din aplicație.



robot

andrei@gmail.com

PROFIL PERSONAL >

Aici puteți schimba
parola contului Dvs.



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

Dacă ați uitat datele de
autentificare, le putem
trimite la adresa Dvs
de email.



aplicația mobilă

partea 3:
ASOCIERE



Treceți la selectarea tipului de robot.

Selectați tipul Dvs de aspirator robot.

Asigurați-vă că telefonul Dvs
este conectat la rețeaua WiFi
de acasă, eventual conectați
telefonul.



Urmați etapele 1 și 2 și apoi
selectați ”Realizat” 



Introduceți denumirea rețelei
WiFi de acasă, la care robotul
va fi conectat.

Introduceți parola rețelei
WiFi de acasă.



1. Treceți la setările
mobilului Dvs.

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

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

Connect with Robot (DXM)
Android

iOS

i



Dacă telefonul Dvs afișează această notificare:

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

Vă rugăm să confirmați cu butonul 

"DA"

Notificare pentru utilizatorii sistemului
de operare Android.

i



Așteptați ca robotul să
se asocieze cu aplicația.



Creați locația unde robotul
va funcționa și salvați
robotul sub această
locație. Dacă dețineți mai
multe aspiratoare robot,
lista locațiilor ajută să-l
controlați de la distanță. 



aplicația mobilă

partea 4:
SETAREA VOCALĂ
A ROBOTULUI



Control detaliat al robotului.



Selectați limba vocală
a robotului.



aplicația mobilă

partea 5:
CREAREA ȘI
EDITAREA HĂRȚII



După pornirea curățării, harta
se va încărca automat și se
va salva în mod implicit.

CREAREA PRIMEI
HĂRȚI A LOCUINȚEI >

După pornirea curățării,
alegeți dintre cele 3 programe
de curățare; Quick / Eco / Turbo.

Control detaliat al robotului

Urmăriți crearea
hărții locuinței.

La prima curățare, aspiratorul 
robot trebuie să creeze o hartă 
completă a locuinței. Pregătiți 
spațiul astfel încât robotul să aibă 
cât mai puține obstacole în cale. 
Permiteți robotului să acceseze 
toate încăperile pe care doriți să 
le curățați ulterior. Așteptați 
finalizarea curățării. Nu opriți sau 
nu întrerupeți robotul în timpul 
curățării. În caz contrar, există 
riscul încărcării incorecte a hărții 
și întregul proces trebuie repetat. 
Dacă încărcarea hărții este
întreruptă, readuceți robotul la 
baza de încărcare și porniți din 
nou prima curățare.



DENUMIRE HARTĂ >SALVAREA HĂRȚII CREATE >

Dacă această hartă acoperă întreaga zonă de curățare a locuinței, nu mai este necesar să creați alte hărți.
Robotul va lucra automat cu această hartă pentru următoarele curățări. >

După finalizarea
curățării, denumiți
harta creată.

2

1

2

3

1



EDITARE HARTĂ >
Stabiliți harta prin unirea sau despărțirea încăperilor conform realității.
Hartă > Editare hartă > Editare cameră > Unire/Despărțire >

2

1

3



EDITARE HARTĂ >
Denumiți fiecare cameră pentru
o curățare inteligentă.

7

Trageți cu degetul pentru
a crea o linie despărțitoare.

Marcați
camera. 5

4

6



Zonă interzisă
pentru aspirare.

ZONE NO-GO >
Marcați pe hartă zone interzise sau pereți virtuali, unde nu doriți să curățe robotul. 
Hartă > Editare hartă > Zonă interzisă > Zonă NO-GO / perete virtual

Nu uitați întotdeauna să salvați toate modificările de pe hartă. Robotul își va aminti harta modificată și va lucra cu ea permanent.

2

1

3
3

4 4

1 2 1 2

Zona NO-GO 2
Robotul va ocoli acest spațiu de ștergere. Zona 
de ștergere este activată automat de îndată ce 
robotul are instalat modulul mop combinat 
destinat funcției de ștergere. Dacă robotul are 
instalat coșul de colectare praf destinat funcției 
de aspirare, această zonă se ascunde automat 
în aplicație, însă rămâne stocată în fundalul 
aplicației și se afișează din nou după instalarea 
modulului de ștergere combinat.

Zona NO-GO 1
Robotul va ocoli acest spațiu de aspirare.
Această zonă este activată și vizibilă
în aplicație la fiecare curățare.

Zonă interzisă
pentru aspirare.



CREARE UNEI HĂRȚI NOI >
În total puteți să salvați 5 hărți diferite care pot fi folosite pentru curățarea diferitelor zone ale locuinței.
Hartă > Editare hartă > Selectare hartă > buton Hartă nouă

3

Apoi porniți curățarea noului
spațiu și lăsați robotul să
creeze harta spațiului nou.
După curățare, salvați și
editați harta conform
instrucțiunilor precedente.

1

2

Înainte de curățare, așezați
baza de încărcare în noua
zona de curățare. Poziția sa
trebuie fixată pentru curățarea
spațiului.



aplicația mobilă

partea 6:
FUNCȚII ȘI CONTROL



Pentru a curăța camerele
selectate, este necesar
să activitați funcția
”Cameră inteligentă”
în setările detaliate
ale aplicației.

Puteți seta numărul
de repetări de
curățare.

Alegeți programul
de curățare și setați
funcția de ștergere.

CURĂȚAREA CAMERELOR SELECATATE >
Pentru o curățare inteligentă zonală, marcați pe hartă camerele care doriți să fie curățate.
Camere > marcați camerele selectate pentru curățare > Start > Programe de curățare / Program de aspirare / intensitatea aspirării

După finalizarea curățării a camerei selectate, robotul revine la baza de încărcare.

2

3

1

4

!



CURĂȚARE PROGRAMATĂ >
După setarea curățării programate, robotul va începe automat curățarea întregului etaj sau
a încăperii selectate la ora și ziua planificată.

1

2

Alegeți dacă doriți să setați
curățarea programată
pentru fiecare cameră.



CONTROL DETALIAT >

CURĂȚAREA ÎNTREGII CASE >

În cazul în care casa dumneavoastră are mai multe etaje pe care robotul trebuie să le curățe sau camerele
nu sunt unite, astfel încât robotul să poată crea harta completă a locuinței în timpul unui ciclu de curățare,
creați atunci harta separat pentru fiecare încăpere. Denumiți fiecare hartă înainte de curățare, setați
întotdeauna harta implicită care va fi curățată de aspiratorul robot. 

Harta > Editare hartă > Selectare hartă > Aplică

La deplasarea robotului între etaje sau zone separate ale locuinței, vă recomandăm să transferați și baza
de încărcare și să o așezați întotdeauna în același punct de plecare. Sau puteți cumpăra o altă bază
de încărcare pentru ca robotul după curățare să aibă un loc unde să parcheze pentru a putea utiliza
funcția de curățare a camerelor selectate. 

Pentru a curăța întreaga casă, porniți programul de curățare selectat, iar robotul va acoperi automat
întregul spațiu disponibil.

Aplicația se actualizează. Imaginile prezentate sunt ilustrative și pot varia. Urmați instrucțiunile de pe
ecranul telefonului. Metoda de conectare se poate schimba, de aceea vă recomandăm să accesați
site-ul web www.robzone.ro



Prezentare generală și
informații despre
curățările anterioare.

Curățare inteligentă
a camerelor selectate.

Setarea curățării
programate.

Navigare manuală a mișcării
robotului în afara progamului
de curățare, în timpul
navigării robotul aspiră.

Ora la care robotul va ignora
curățarea programată pentru
a nu vă deranja.

CONTROL DETALIAT >

Setați culoarea podelei
pentru o funcționare
mai precisă a senzorilor
de podea.



aplicația mobilă

partea 7:
PARTAJAREA ROBOTULUI
cu alți membri
a gospodăriei



1



Partajați robotul cu
alți utilizatori.

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

Setare profil personal.

Setarea lingvistică, localizarea,
ștergerea cookie-urilor
și atenționările mesajelor
de eroare, deconectare
din aplicație.

robot

2



Alegeți robotul
pentru partajare

2



Sdílet robota

DUORO X-MAX

Activați partajarea robotului Dvs.



DUORO X-MAX

Completați adresa de email
a contului de utilizator pentru
a partaja aspiratorul robot.

Please input the account
you want to share the Robot
to



DUORO X-MAX has been succesfully
shared to adela@gmail.com

Confirmați.

adela@gmail.com

DUORO X-MAX

Already display all data



andrei@gmail.com user to you
wants to share a robot, do you agree?

Utilizatorul partajat nu are
permisiunea de a edita hărți
în aplicație. 

!

ÎN NOUA CERERE
UTILIZATORI  >

Acceptați.


