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Conținut

Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul RobZone DUORO X-MAX. 
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți în detaliu capitolul privind utilizarea în siguranță 
pentru a utiliza corect aspiratorul.
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Rezolvarea problemelor parametrilor tehnici

Control convenabil al aspiratorului cu o aplicație 
mobilă descărcabilă gratuit de pe Google Play sau 
AppStore pe numele RobZone. 



Reguli de utilizare în condiții de siguranță
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Vă rugăm să citiți cu atenție regulile înainte de a utiliza aspiratorul. Utilizarea 
în siguranță va reduce riscul de deteriorare sau rănire a aspiratorului robot și 
desigur siguranța dumneavoastră.
Păstrați acest manual.

Atenție

Recomandare

Robotul aspirator este conceput numai pentru utilizare în interior și nu este potrivit pentru utilizare 
industrială. Niciodată utilizarea în aer liber. Acest aspirator robot nu este conceput pentru aspirarea 
lichidelor! Nu spălați robotul aspirator și accesoriile sale (stația de încărcare, adaptorul etc.) cu apă, 
deoarece riscați să deteriorați componentele electronice.

Dacă v-ați cumpărat aspiratorul în lunile de iarnă sau a fost livrat pe vreme rece, vă recomandăm să 
nu îl porniți, lăsați mai întâi robotul să se obișnuiască cu temperatura camerei. Acest lucru va împie-
dica riscul de deteriorare a componentelor electronice din cauza aerului rece.

Nu permiteți copiilor să utilizeze robotul aspirator, nici măcar sub supravegherea unui adult.
Informează-ți toți colegii de cameră cu privire la utilizarea aspiratorului robot pentru a evita even-
tualele pericole și vătămări. 
Nu utilizați aspiratorul în încăperi cu umiditate ridicată sau în care în cazul în care tabloul de bord 
poate intra în contact direct cu apa. Nu spălați aspiratorul cu apă. 
Înainte de utilizare, îndepărtați obiectele care ar putea deteriora aspiratorul (sticlă, textile, hârtie 
etc.), ar putea forța periile laterale sau bloca orificiul de aspirare. La prima utilizare se recomandă 
monitorizarea aspiratorului și depistarea eventualelor capcane din locuință ( înălțimea necore-
spunzătoare a mobilierului unde aspiratorul se poate bloca, praguri cu probleme sau benzi de 
tranziție, ne covoare, etc.) Pentru o curățare ulterioară, asigurați-vă că elementele sunt identificate 
în toate zonele, astfel încât aspiratorul să poată curăța perfect podeaua. 
Pentru încărcare, utilizați numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratorului. Dacă nu este 
original accesoriile pot deteriora aspiratorul sau pot cauza o blocare a aparatului. 
Robotul aspirator trebuie demontat sau reparat numai de către un tehnician calificat, într-un 
centru de service autorizat. În cazul în care se încearcă repararea robotului aspirator în afara unui 
centru de service autorizat, veți pierde garanția asupra produsului.
Aveți grijă când schimbați bateria. Se pot produce scurgeri de baterii, ceea ce poate afecta gos-
podăria dvs. deteriorarea aparatelor de uz casnic. Nu utilizați niciodată o baterie deteriorată sau 
deformată. Folosiți întotdeauna numai bateria originală.
Nu introduceți obiecte ascuțite sau șurubelnițe în orificiul de aspirare.
Dacă folosiți aspiratorul în mod regulat, nu-l acoperiți cu pături sau cârpe.
Opriți aspiratorul cu ajutorul întrerupătorului principal dacă nu aveți de gând să îl folosiți pentru o 
perioadă lungă de timp. 
Nu transportați robotul aspirator într-un ambalaj cu obiecte mici, cum ar fi lanțuri sau agrafe de 
păr etc., pentru ca acestea să nu rămână prinse în corpul aspiratorului, ceea ce l-ar putea deteriora.
Nu utilizați adaptorul cu convertorul de tensiune, deoarece există riscul de supraîncălzire, defecțiu-
ne sau sau foc. Utilizați întotdeauna numai accesorii originale.
Nu atingeți părțile conectate dacă aveți mâinile ude. 
Nu utilizați aspiratorul în apropierea materialelor combustibile. 
Nu rulați niciun program de curățare în timp ce robotul aspirator se încarcă cu ajutorul adaptorului 
de rețea. 
Nu întindeți cablul adaptorului de curent alternativ.

Nu vă așezați pe aspirator și nu așezați alte obiecte pe acesta.
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Cele mai bune - TOP - caracteristici și funcții

• Aspirare și ștergere inteligentă
• Ștergere controlată electronic pentru a controla intensitatea de  
 umezire a podelei selectate.
• Navigație cu laser perfect precisă
• 3 programe de curățare
• 2 moduri de ștergere
• 3 niveluri de intensitate de umezire a podelei
• Filtrare specială Nano Air
• Control avansat al aplicației mobile
• Cartografiere inteligentă și curățare inteligentă a zonelor
• Putere de aspirare foarte puternică, cu funcție de turbocompresie
• Efectul Automatic Boost pe covoare
• Două capete de aspirare interschimbabile
• Bumper cu ultrasunete
• Baterie cu litiu de mare capacitate
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Nu folosiți aspiratorul în locuri înalte unde ar putea cădea (mese, scaune, rafturi etc.). Nu îl utilizați 
pentru a curăța paturile sau saltelele.
Nu utilizați aspiratorul atunci când coșul de colectare este plin, goliți-l în mod regulat. 
Utilizați aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 și 40o C. Nu așezați aspiratorul în locuri cu tempera-
turi ridicate. 
Scoateți bateria înainte de a scoate sau recicla aspiratorul. Deconectați bateria aspiratorului de la 
adaptorul de rețea înainte de a scoate bateria. Aruncați bateria uzată în punctul de colectare desem-
nat pentru acest scop.
Acest manual și materialele similare sau conexe pot fi reproduse numai de către producătorul și 
vânzătorul Robzone în scris. iar doar vânzătorul pot publica, încărca, copia sau traduce în alte limbi. 
Drepturi de autor protejate prin drepturi de autor.
Atunci când aspiratorul este pornit, nu atingeți perii și roțile rotative.Evitați un accident.
Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că acest manual este un ghid corect și bun pentru 
funcționarea aspiratorului dumneavoastră. Ne cerem scuze pentru eventualele discrepanțe.
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Nu recomandăm controlul aspiratorului robot pentru copiii cu vârsta sub 8 ani și pentru copiii cu abi-
lități fizice reduse, capacități senzoriale sau mentale. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul, sau 
să curețe/întrețină fără supraveghere.



Mop cu microfibre și de 
ștergere
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Pachetul de bază DUORO X-MAX include

Pachetul de bază include stația de curățare Homevac

Ambalajul fiecărui model poate varia ușor. Toate ambalajele sunt incluse în instrucțiuni. 
Lista corespunzătoare pentru modelul specific poate fi găsită aici: www.robzone.ro

Aspirator robot Bază de încărcare

Coș de colectare
(montat în aspirator)

Cap de aspirare Active Brush 
cu perie rotativă Airmax) 

(montat în aspirator) 2 Perii laterale

Modul de ștergere 
combinat

Telecomandă 
(bateria nu face parte din pachet)

Cap de aspirare EASY PET

Filtre aer Nano 
(în accesoriile Profi)

Stația de încărcare 
Homevac

Filtru fin principal și 
filtru secundar

Sac de praf 1+1 de 
rezervă

Spray Aquamax 
(în accesoriile Profi )

Coș de colectare 
Homevac

Adaptor de rețea

Adaptor de rețea

Perie pentru praf fin Banda magnetică
Filtre Hepa 14 

(montat în aspirator)
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Descrierea aspiratorului

Cap de aspirare Easy Pet

Perie rotativă
grilă de protecție

Perie rotativă 
Airmax

Capacul inferior

Roata stângă

Peria laterală stânga

Capac acumulator

Roată frontală

Senzori pentru 
încărcarea automată

Roata dreaptă

Peria laterală 
dreapta

Părțile componente

ACTIVE Perie rotativă 
cap de aspirare cu perie

Partea inferioară a aspiratorului

Capul cu 
laser

Butonul principal

Coș de colectare

Comutator 
principal de 
pornire

Banda 
magnetică

Lumină Wifi, 
buton

Bumper

Recipient 
pentru 
praf și 
rezervor de 
apă



Filtrare

Ventil de evacuare

Bază de încărcare
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Coș de colectare Homevac

Coș de colectare deșeuri

Plăci de încărcare

Orificiu de aspirare
Stații de 
alimentare

Buton principal

Verificare

Carcasă

Senzori 
principali

Verificare

Coș de colectare

Rezervor de apă

Telecomandă

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Display
Setări de curățare programată
În timpul încărcării, robotul va 
parca pe baza de încărcare
Butoane de direcție pentru 
navigare
Start, pauză de curățare
Selectați modul de curățare
Găsiți robotul
Intensitatea de umezire  
a mopului
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Butonul Wi-FiLedul clipește pe alb 
= activarea sistemului

Ledul clipește pe roșu 
= S-a produs o eroare

Clipește pe albastru 
= Wi-fi se conectează

Ledul clipește pe roșu 
= eroare de conectare

Modul combinat Aquamax

Stație de curățare Homevac



Butonul principal

Porniți aspiratorul   
Clipește încet pe alb Sistemul se activează 
Clipește încet pe alb Prelucrează datele 
Luminează pe alb robotul este gata de funcțiune 
                                              După acesta se va porni setarea selectată.

Încărcare 
Clipește încet pe alb robotul se încarcă 
Luminează pe alb încărcarea s-a finalizat 
Clipește încet pe roșu bateria s-a descărcat

Afișare de eroare 
Clipește repede pe roșu Este o problemă cu conexiunea 
 Problemă de conexiune WIFI în baza de 
 încărcare = Porniți comutatorul principal.

Dacă robotul este oprit, activați robotul prin apăsarea butonului principal de  comandă.

LUMINĂ

LUMINĂ Wi-fi

PREZENTARE A STĂRII

PREZENTARE STARE
Clipește repede pe albastru activați sistemul 
Clipește încet pe albastru conectare în desfășurare 
Luminează pe albastru conectare cu success 
Clipește repede pe roșu eroare de conectar

Interfață modernă și intuitivă

Cum face curățenie Duoro X-max

Cu un buton

Cu ajutorul butonului de control principal situat direct pe corpul robotului, puteți activa cu ușurință robotul și 
porniți o curățare inteligentă, iar butonul roșu retroiluminat indica starea robotului.

Aplicația mobilă

Aplicația mobilă oferă un confort maxim de control de oriunde prin WiFi. Puteți urmări în timp real harta de 
curățare, introduceți comenzi și programați curățarea în timp real. Aplicația mobilă este disponibilă pentru iOS 
și Android.

Telecomandă

Dacă nu sunteți un fan al noilor tehnologii și aplicații, aspiratorul robotizat Duoro X-Max cu aspirator clasic Duoro 
X-Max cu un aspirator clasic. Puteți naviga prin cameră folosind programele de curățare selectate sau butoanele 
care controlează robotul.

Duoro X-Max este conceput pentru a se deplasa inteligent în casă. Se curăță într-un singur ciclu de curățare 
întregul etaj. Acesta creează o hartă a camerelor dumneavoastră, pe care o curăță apoi în pătrate sistematice. În 
prima fază de curățare, curățați zona din jurul pereților și a mobilierului, apoi zonele principale. El selectează cea 
mai bună metodă de curățare, înregistrează în timp real mișcările care duc la aplicarea căilor cele mai optime. 

Notă: Este posibil ca Duoro X-Max să se mute în altă cameră înainte de a termina de curățat pentru prima dată. 
Acest lucru se datorează structurii camerelor. 

Nu vă faceți griji, până la terminarea ciclului de curățare, se va întoarce pentru a curăța zonele pe care a omis să 
le curețe. În timpul ciclului de curățare, robotul poate atinge colțurile camerelor, picioarele scaunelor și alte piese 
de mobilier pentru a curăța cât mai atent posibil. Duoro X-Max va continua să curețe până când întreaga podea 
este curată. În cazul în care bateria se epuizează înainte de final, robotul va găsi o bază de încărcare pentru a o 
reîncărca în timpul curățării.

Când bateria este complet încărcată, se întoarce automat la lucru, finalizând activitatea de curățare.

După curățare, acesta se întoarce la baza de încărcare pentru a se reîncărca și a fi pregătit pentru instrucțiuni 
ulterioare. Pentru curățare puteți alege între curățarea întregii podele sau doar a unor zone selectate.
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1. Îndepărtați benzile de siguranță care blochează bara de protecție în timpul transportului. Imaginea 1
2. Montați periile laterale așa cum este indicat de semnele " L " și " R ".
3. Instalați filtrul Nano Air / dacă doriți o filtrare mai bună în timpul aspirării.  Dar poate fi utilizat fără acest   
  filtru special, cu un set prestabilit.
4. Instalați baza de încărcare Homevac sau stația de curățare.
5. Activați robotul. 
6. Descărcați aplicația Robzone pe smartphone-ul dvs. și asociați robotul cu aplicația. 
7. Așezați robotul pe stația de încărcare și lăsați-l să se încarce (cel puțin 5 ore pentru prima încărcare)

Pregătirea robotului pentru utilizare

Imaginea 1 Imaginea 2

Filtrul Nano Air este numai pentru aspirare. Nu este potrivit pentru utilizarea cu un modul de spălare com-
binat și aspirarea în combinație cu stația de curățare Homevac. Deschideți recipientul pentru deșeuri și 
scoateți setul de filtre. Împărțiți setul în filtre individuale: filtru hepa, filtru secundar și filtru fin principal (fil-
trul parte a rețelei). Introduceți mai întâi filtrul secundar în orificiul din rezervor și apoi introduceți cele două 
nanofiltre. unul lângă altul. Așezați filtrul hepa înapoi pe grila principală a filtrului fin și închideți filtrul. 

Pentru a reintroduce grila în containerul de deșeuri, rotiți ușor încuietoarea de închidere.

Instalarea filtrului de aer Nano

1

4 5

2 3
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Pentru a porni și opri complet robotul, utilizați întrerupătorul principal de pe partea laterală a robotului. Atunci 
când este pornit, robotul lumina de pe butonul principal de control de pe corpul robotului va clipi încet în alb, iar 
robotul va indica "Activare sistem, vă rugăm să așteptați". De îndată ce robotul este activat, lumina nu mai clipeș-
te, rămâne albă și robotul indică " Pentru comenzi suplimentare". Apoi este gata pentru comenzile de curățare. 
La primul apel, robotul va vorbi în limba engleză. Limba poate fi selectată prin după împerecherea în aplicație.

Fiecare casă și fiecare loc este diferit, așa că vă recomandăm să nu îl lăsați nesupravegheat în timpul primei utili-
zări. ci, dimpotrivă, observați cum se comportă în casa dumneavoastră. În acest fel, puteți monitoriza cu ușurință 
zonele cu probleme și evitarea complicațiilor.

Robotul curăță toată podeaua până când acoperă întreaga suprafață. În cazul în care, în timpul curățării capa-
citatea bateriei este epuizată, robotul se va reîncărca singur și va continua să curețe până când va fi complet 
terminat.

Pentru a încărca prima hartă, vă recomandăm să modificați locația pentru a oferi robotului o acoperire maximă. 
Îndepărtați orice obstacol. Calitatea afișării hărții în aplicație se reflectă în spațiul pregătit. Nu întrerupeți curăța-
rea atunci când încărcați prima hartă a locuinței.

Pornit / Oprit / Mod de pregătire / Mod de veghe

Sfaturi înainte de prima curățare
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Modul pregătit Butonul principal de control se aprinde în culoarea albă, iar robotul este gata să  
 primească instrucțiunile dumneavoastră.

Modul de veghe Robotul intră în modul repaus după o perioadă lungă de inactivitate pentru  
 a economisi bateria. Modul de repaus al robotului este activat prin intermediul  
 comutatorului principal de pe corpul robotului.

Pentru a preîncărca harta 
deschideți toate ușile.

Îndepărtați cele mai mici 
obiecte de pe podea.

Un aspirator robot nu este perfect, trebuie să se "obișnuiască" mai întâi cu noul său mediu pentru a rezista mult 
timp și pentru a vă servi în mod fiabil. Nu vă lăsați păcăliți de mișcarea aparent ilogică, dar un robot curăță altfel 
decât un om și credeți-mă, veți fi mulțumiți de rezultate.

Acest aspirator robot este echipat cu un sistem de navigație precisă cu laser pentru detectarea și încărcarea 
precisă a obstacolelor.

Prin urmare, în cazul în care există mobilier negru în casă, identificarea acestuia este crescută cu până la 70% în 
comparație cu aspiratoarele de praf robotizate convenționale, astfel încât funcționează mult mai precis.

Aspiratorul robotizat, pe praguri temporare se ridică la o înălțime de aproximativ 1-1,5 cm, pe covoare cu o den-
sitate normală de pile poate trece printr-o înălțime de aproximativ 1-2 cm. În cazul în care robotul este echipat 
cu un modul mop, în timpul primei curățări verificați dacă poate trece peste prag. Măsurați spațiul de sub mobilă, 
astfel încât robotul să nu rămână blocat sub mobilă. Robotul nu trebuie să intre în contact direct cu apa sau alte 
lichide. Nu este destinat pentru aspirarea lichidelor, numai pentru ștergerea umedă, așa că umpleți rezervorul 
de apă cu apă numai la distanță de corpul robotului aspirator. În niciun caz nu curățați robotul cu o cârpă umedă, 
ci numai cu o cârpă uscată.



Trei moduri de a începe curățenia:
• Apăsați butonul principal de control al aspiratorului 
• Apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă 
• Apăsați butonul -Start din aplicație 

Începerea curățării

Sfărșitul programului de curățare

Oprire totală

Modul de curățare standard este QUICK pentru o curățare rapidă și inteligentă. Dacă selectați un alt mod de 
curățare pentru a utiliza un alt mod de curățare, modificați setările din aplicație sau setați-l cu ajutorul butonului 
POWER de pe telecomandă.

Pentru a opri curățarea, apăsați din nou butonul de control de pe aspirator sau butonul ON/OFF de pe teleco-
mandă. sau în aplicația mobilă.

Nu întrerupeți programul de curățare doar dacă este necesar.

Dacă întrerupeți curățarea, robotul aspirator va continua curățarea de unde a rămas.

În timpul primei curățări, robotul încarcă harta și apoi o folosește pentru curățarea ulterioară. După prima cu-
rățare, salvați harta, editați camera dacă este necesar și dați-i un nume. Dacă ați salvat mai multe hărți verificați 
întotdeauna dacă harta zonei este setată ca implicită înainte de curățările ulterioare. Dacă doriți să curățați doar 
anumite încăperi, selectați-le înainte de a începe programul în aplicație. 

Păstrați întotdeauna aspiratorul la stația de încărcare, cu întrerupătorul principal în poziția ON și gata de utilizare.

Dacă găsiți o stație de curățare în zona de curățare, robotul va căuta automat Homevac după curățare și golește 
murdăria acumulată și începe să încarce bateria la stația de încărcare. În cazul în care capacitatea bateriei nu 
este este suficientă pentru o curățare completă, robotul va relua automat curățarea de unde a rămas după reîn-
cărcare, până când termină. Dacă stația de curățare Homevac nu este disponibilă în zona de curățare, robotul va 
semnala o eroare și va intra în modul de repaus. După o căutare eșuată a bazei. Dacă rămâne în locul în care a 
început curățarea, este necesar să îl opriți manual și să îl mutați la stația de încărcare.

Puteți întrerupe sau opri curățarea prin apăsarea butonului principal de comandă de pe robot, a butonului ON/
OFF de pe telecomandă sau prin apăsarea butonului "Pauză" din aplicație.

Pentru a opri complet aspiratorul, comutați întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului în poziția " 
OFF ". Asigurați-vă întotdeauna că bateria este complet încărcată înainte de a opri complet aspiratorul.

BUTON
PRINCIPAL

BUTON
PRINCIPAL

TELECOMANDĂ

TELECOMANDĂ

APLICAȚIE

APLICAȚIE
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Quick curățare rapidă 

4 metode de curățare pentru o gospodărie perfect curată

Programe de curățare

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

Robotul cartografiază mai întâi locuința cu ajutorul unui senzor laser și selectează cea mai potrivită rută de cu-
rățare. În timpul programului, robotul curăță în mod sistematic, pe baza unui studiu continuu al mediului în care 
lucrează. Nu va rata nicio zona. Înainte de curățare, robotul va scana cu atenție întreaga zonă din jurul pereților. 
După ce întreaga zonă a fost scanată, procesul de curățare este finalizat. Dacă suprafața curățată este atât de 
mare încât robotul nu poate finaliza curățarea într-un singur ciclu de curățare se va întoarce la stația de încărcare, 
se va reîncărca și va continua de unde a rămas.

Acest mod este potrivit pentru aspirarea și ștergerea regulată.

Durata modului: depinde de mărimea zonei. 
Robotul știe când spațiul este complet 
curățată. 

Dacă zona de curățare este mai mare și curăța-
rea durează mai mult decât capacitatea bate-
riei robotului, curățarea va fi întreruptă până la 
reîncărcare iar după reîncărcare, curățarea va 
fi reluată. Atunci când se selectează curățarea 
în aplicație este posibilă selectarea numărului 
ciclurilor de curățare.

Pe display-ul robotului Apasă pe butonul principal

Telecomandă Apasă butonul ON-OFF

Telecomandă Apasă de 2x butonul POWER

Aplicație Programe de curățare -> Quick

Quick Curățare rapidă și inteligentă, ideală pentru curățarea  
 zilnică pentru aspirarea și ștergerea zilnică.

Eco Economisire de energie în modul economic

Turbo Curățare cu putere turbo

Boost Effect Boost effect crește automat performanța pe suprafața  
 covoarelor.

AQUAMAX Ștergere intensivă pentru podele foarte murdare 
PLUS

AQUAMAX Ștergere standard

Hartă > Programe de curățare

Programe de curățare

Programe de ștergere

Activarea programului

1x
2x
3x

1x
2x
3x

ECO 
Quick 
Turbo

Redusă 
Potrivită 
Intens

Intensitatea 
umezirii podelelor

Programe de 
curățare
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Program TURBO cu aspirare turbo

ECO – Curățare în mod economic

Program de curățare direcționată – SPOT

Funcția Boost Effect

Ștergerea Aquamax

În timpul procesului de curățare, robotul activează automat turbo-aspirarea, mărește viteza periei rotative și 
încetinește pentru a face ca aspirarea să fie cât mai eficientă posibil. 

Acest mod este ideal pentru întreținerea regulată cu un consum minim de energie.

În timpul curățării, robotul curăță cu precizie o suprafața de 2x2 m2. Acest program este potrivit, de exemplu, 
pentru resturi în vrac sau bucăți de covor. După curățare, robotul se întoarce la baza de încărcare.

Pentru curățarea murdară, robotul aspirator crește automat puterea de aspirare pe anumite părți ale covorului.

Ștergerea podelelor umede, unde robotul aspiră și șterge în același timp. Pentru acest tip de curățare este 
posibil să pentru a selecta orice mod de aspirare și pentru a regla intensitatea de umezire a podelei, după cum 
este necesar.

Durata modului: depinde de mărimea zonei. Robotul știe când spațiul este complet curățat.

Acesta va căuta baza de încărcare după curățare.

Durata modului: depinde de mărimea zonei. 
Robotul știe când spațiul este complet curățat. 
După finalizarea programului va căuta baza de 
încărcare.

Funcția Boost Effect: La curățarea murdară.  
Atunci când aspiratorul mărește automat pute-
rea de aspirare în anumite zone ale covorului.

În aplicația mobilă, puteți alege să se repete 
pentru fiecare curățare 1x - 2x - 3x ciclul de 
curățare îmbunătățind gradul de calitate.

Telecomandă Apasă de 3x butonul power 
Aplicație Selectarea programului -> TURBO

Telecomandă Apasă 1x pe butonul Power 
Aplicație Programe de curățare -> ECO

Aplicație Ștergere AQUAMAX ->  
 Intensitatea umezirii ->  
 redusă, potrivită sau intensă.

Aplicație Zone -> SPOT

Aplicație Info -> activarea funcției boost effect

Activarea programului

Modul de activare

Activarea programului

Modul de activare

Activarea modului 

Programe de curățare Extra

SFAT
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• Podele netede, podele din lemn și laminate 
• ștergere
• se utilizează numai în programul TURBO

• pardoseli netede mai murdare, de exemplu, murdărie uscată 
• covoare
• aspirare și ștergere

Capul de aspirare Easy Pet 

ACTIVE BRUSH EASY PET

Cap de aspirare activ cu perie rotativă ACTIVE BRUSH

Eliberați blocajul de siguranță 
împingând-o spre cap 
> îndepărtați grila liberă 
> îndepărtați peria

Eliberați blocajul de siguranță 
împingând-o spre cap, scoateți-o 
> scoateți piesa de aspirare

În funcție de tipul de pardoseală, puteți selecta și modifica tipul de cap de aspirare în funcție de necesități. Utilizați 
capul de aspirație EASY PET pentru un efect maxim de curățare. În cazul în care robotul va aspira covoare, utilizați 
peria rotativă ACTIVE BRUSH.

Aspirare

Schimbarea periilor de aspirare

Ștergerea Aquamax Plus

Curățare intensivă a podelelor umede, în care robotul aspiră și șterge în același timp. Robotul trece mai întâi 
pe lângă pereți și lângă mobilier, apoi umple zona cu o mișcare regulată înainte și înapoi. Acest lucru asigură o 
curățare intensivă a podelei curățarea și îndepărtarea particulelor mari de murdărie.

Aplicație Ștergere Aquamax -> 
 Ștergere aquamax intensitate ->  
 Redus, potrivit sau intens.

Lamelă airmax
Lamelă pentru praf fin

Aspirare și ștergere
Aspirare

Podele netede
Podele netede

Activarea Programului

Utilizarea periei rotative
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Modulul combinat de ștergere

Ștergere Umedă

Alegeți un mop în funcție de faptul că robotul șterge uscat /mop de praf/ sau umed /mop Aquamax/. Pentru curăța-
rea umedă, ștergeți mopul și apăsați ușor . Pentru încărcare, selectați un modul combinat de mop. în locul containe-
rului de deșeuri, care conține un container de deșeuri.

Fixați mopul pe partea inferioară a modulului de mop și verificați dacă este bine fixat.

Îndepărtați capul de aspirare atunci când ștergeți umed 

EASY PET sau ACTIVE Brush AIRMAX perie rotativă.

Nu folosiți niciodată o perie de praf fin când folosiți funcția de ștergere.

Scoateți-l din containerul de deșeuri prin plasarea mânerului în poziție verticală și prin tragerea acestuia. Apoi de-
schideți capacul rezervorului de apă și turnați apă fierbinte peste el. Nu turnați niciodată detergent direct în rezer-
vor. Rezervorul trebuie să fie doar se umple cu apă pentru ștergerea umedă. Utilizați mopul Aquamax. Mop umed, 
stoarceți și se tamponează cu detergent Aquamax. Mopul poate fi utilizat fără detergent. Selectați pentru ștergere 
umedă Mop AQUAMAX pentru ștergerea umedă.

Marcați covorul înainte de ștergere 
ca o zonă interzisă /No-GO/ în 
aplicație sau delimitați podeaua cu 
bandă magnetică.

SFAT

Robotul aspirator DUORO X-MAX este echipat cu două mopuri diferite pentru ștergere / ștergere uscată și umedă / 
precum și un modul combinat pentru instalarea mopului, inclusiv un rezervor de apă controlat electronic.

Datorită soluției revoluționare de curățare umedă, puteți seta cu ușurință orice intensitate de umezire a mopului în 
aplicația mobilă, în funcție de tipul de podea sau de gradul de murdărie.

Înainte de a șterge, asigurați-vă că în zona care urmează să fie curățată nu există covoare, praguri înalte sau benzi 
de tranziție pe care un robot de curățare ar putea să se blocheze.

Ștergere
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Nu umpleți niciodată rezervorul și nu umeziți mopul atunci când este atașat la aspirator, deoarece acest lucru 
îl va deteriora.

Nu vărsați niciodată apă pe alte părți ale aspiratorului sau pe podea. Dacă faceți acest lucru, riscați să deterio-
rați permanent componentele electronice ale robotului.

Nu turnați niciodată detergentul direct în rezervor.

Atunci când ștergeți cu apă, nu utilizați niciodată funcția de pornire întârziată pentru a evita ștergerea excesi-
vă și umiditate excesivă în jurul bazei de încărcare.

Nu absoarbe niciodată lichide, robotul este proiectat pentru ștergerea umedă, dar niciodată pentru aspirare 
umedă.

Atenție !

1 2 3

Îndepărtați capul de aspirare atunci când 
ștergeți umed EASY PET sau ACTIVE Brush 
AIRMAX perie rotativă. 
Nu folosiți niciodată o perie de praf fin.

Ștergere Umedă

Scoateți-l din containerul de deșeuri prin plasarea mânerului în poziție verticală și prin tragerea acestuia. Apoi 
deschideți-l capacul rezervorului de apă și turnați apă fierbinte peste el. Nu turnați niciodată detergent direct în 
rezervor. Rezervorul trebuie să fie doar se umple cu apă pentru ștergerea umedă. Utilizați mopul Aquamax. 
Mop umed, stoarceți și și se tamponează cu detergent Aquamax. Mopul poate fi utilizat fără detergent. Selectați 
pentru ștergere umedă Mopul AQUAMAX.

După ștergere, robotul parchează pe stația de încărcare. Imediat după aceea, turnați apa rămasă din rezervor și 
spălați mopul sau clătiți-l. Nu lăsați modulul mop în aspirator după curățare, există riscul de îmbibarea excesivă 
a podelei cu mopul umed. Dacă este necesar, turnați apa rămasă din rezervor. Clătiți mop și se lasă să se usuce 
pentru a fi utilizat în continuare.

Modulul combinat de ștergere nu este conceput pentru extragerea automată a murdăriei, deci dacă aveți un 
dispozitiv de curățare Homevac, stația îl va identifica ca fiind un alt tip de accesoriu, iar robotul va staționa pentru  
a descărca doar după curățare. Murdăria trebuie golită manual.

Mâner

Coș de 
colectare

Rezervor 
de apă



15

În aplicația mobilă Robzone setați 
în mod convenabil intensitatea de 
umezire în funcție de necesitate.

Selectați modul de ștergere în funcție de 
starea podelei 
AQUAMAX - ștergere umedă 
AQUAMAX PLUS - ștergere umedă intensivă

Setarea intensității de udare Setarea modului de ștergere

Selectați locurile în care nu doriți ca robotul să curețe. 

Bandă magnetică 
Așezați banda pe sol acolo unde nu doriți ca robotul să treacă 
pe jos. Senzorii pot fi plasați pe partea de bandă a șasiului 
robotului și se va îndepărta de ea.

Pentru ștergerea uscată, alegeți capul EASY PET cu 
peria pentru praf fin ACTIV BRUSH.

Când utilizați aspiratorul robot, lăsați-l gol. Nu turnați 
apă în rezervor, la modulul combinat de spălare.

Delimitarea spațiului

Ștergere uscată



Marcarea zonelor în aplicație
În aplicația mobilă, puteți marca pe hartă locul 
unde se află zonele (NO-GO) de pe hartă, pe care 
robotul le va evita garantat. Puteți seta în felul 
următor: 

Aplicația mobilă face mai ușoară și mai plăcută controlarea robotului și vă puteți 
bucura de întreaga gamă curățare de oriunde și oricând. Funcționează cu hărți 
permanente, care sunt afișate și pot fi salvate după prima curățare, traseul curățeniei 
sunt scanate în timpul primei curățări, iar datele sunt transferate direct pe hartă.  
După ce salvați și denumiți noua hartă a gospodăriei, robotul va proiecta singur 
aspectul camerei, pe care o puteți modifica și redenumi oriunde doriți și redenumiți-
-o pe măsură ce lucrează. Foarte util dacă doriți să configurați pereții virtuali direct în 
aplicație. Aplicația vă permite să urmăriți în timp real harta robotului în timpu curățe-
niei, începeți curățarea în orice moment, programați curățarea în avans sau controlați 
robotul cu butoanele direcționale. 
Aplicația mobilă este o soluție revoluționară care vă permite să setați orice intensitate 
de umezire a mopului în funcție de tip. 
Pentru a utiliza aplicația mobilă, instalați mai întâi aplicația pe dispozitivul dvs. mobil. 
(telefon, tabletă) și asociați aplicația cu robotul.
1. Descărcați aplicația "ROBZONE" din Google Play sau AppStore Magazin.
2. Înregistrați-vă în aplicație. 
3. Când faceți curățenie, introduceți detaliile Home WiFi la care este conectat robotul.   
 (Pentru împerechere este necesar ca telefonul sau tableta să fie în prezent conectată  
 la rețeaua WiFi conectate la același WiFi de acasă)
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul principal de comandă de pe corpul robotului   
 timp de aproximativ 3 secunde, până când începe să clipească în albastru.
5. Urmați apoi instrucțiunile din aplicație și împerecheați robotul cu aplicația mobilă.

Prin marcarea peretelui virtual în aplicație
În aplicația mobilă, pereții virtuali - liniile delimita-
torii (NO-GO) de pe hartă, prin care robotul nu mai 
trece în timpul curățării. Zidurile de pe hartă pot fi 
salvate pentru următoarele sesiuni de curățare.

Aplicația mobilă
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Zona NO-GO1 
Robotul sare peste acest spațiu atunci când aspiră

Zona NO-GO2 
Robotul sare peste acest spațiu atunci când șterge. Zona de anulare este activată automat de îndată ce robotul 
este montat cu un modul combinat pentru ștergerea cu mopul. În cazul în care robotul dispune de un container de 
deșeuri pentru aspirare, această zonă este ascunsă automat în aplicație, dar rămâne stocată în fundalul aplicației și 
reapare atunci când modulul mop combinat este utilizat pentru ștergere.

Zona 
NO-GO1

Zona  
NO-GO2
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La prima curățare, robotul aspirator scanează întregul spațiu și apoi îl împarte în camere. Este posibil să fie 
posibil ca harta să nu fie 100% corectă, așa că este posibil să setați în detaliu camerele de pe hartă. Camerele 
pot fi împărțite sau unite, iar pe hartă pot fi plasate nume și zone interzise. Salvați la sfârșit și denumiți harta, 
astfel încât să o puteți găsi întotdeauna în prezentarea generală a hărții, iar robotul va curăța în mod automat. 
Puteți stoca până la 5 hărți în aplicație. Pentru curățare, puteți selecta doar curățarea, camere selectate sau 
etaje întregi, și exact planificați curățenia din timp.Dacă robotul va curăța mai mult de un etaj, salvați fiecare 
etaj pe o hartă separată și activați implicit înainte de curățare.

Pentru curățarea în medii diferite / pe podea, mutați întotdeauna stația de încărcare și plasați-o în același 
punct de pornire sau vă recomandăm să cumpărați o stație de încărcare separată pentru fiecare cameră sau 
etaj. În cazul în care nu este stație de încărcare, robotul aspirator se va opri automat după curățare și va intra 
în modul de repaus dacă nu o găsește și vă semnalează o eroare. În acest caz introduceți-l manual în stația de 
încărcare.

Nu lăsați niciodată tobotul în afara stației de încărcare pentru prea mult timp pentru a evita descărcarea totală 
și consecințele deteriorării bateriei.

Dacă aveți mai mult de un robot aspirator, aplicația vă permite să împărțiți roboții pentru o mai mare acoperire 
a spațiului care urmează să fie curățat. De exemplu, aceasta ar putea însemna etaje diferite ale unei case sau 
mai multe gospodării cu mai multe (apartament, casă de vacanță, birou...)

Utilizați temporizatorul de curățare pentru a seta o curățare programată. Robotul aspirator începe să curețe 
automat la ora și zilele programate.

Curățarea programată poate fi setată:
• În aplicația mobilă

Încărcarea hărții în aplicație pentru prima dată

Funcțiile preferate din aplicație:
• Reglați intensitatea scurgerii apei în timpul ștergerii
• Cartografierea și curățarea inteligentă a camerelor selectate
• Marcați zonele restricționate pentru a înlocui banda magnetică
• Desemnați zone mai mici pentru o curățare specifică
• Programarea prealabilă a curățeniei pentru întreaga săptămână
• Setați ora când nu doriți ca robotul să efectueze sesiunea de curățenie
• Cartografierea curățeniei în timp real
• Înregistrări de programe de curățare
• Serviciul clienți
• Și mai multe...

Curățare programată

În cazul curățeniei programate, puteți seta o oră la care robotul va curăța în fiecare zi a săptămânii. Aplicația 
vă permite să setați un program de curățare programată pentru fiecare zi în parte și programați curățarea 
doar pentru o singură cameră selectată. Procedura detaliată este disponibilă în documentul în manualul de 
utilizare a aplicației.

Anulează curățenia programată

În aplicația mobilă, alegeți să anulați curățarea programată.

Robotul aspirator este alimentat de o baterie aflată în interiorul corpului aspiratorului. Încărcarea este posibilă 
la o stație de încărcare sau prin intermediul stației de curățare Homevac. Nu trebuie să se afle niciodată în 
aceeași cameră. Verificați înainte de prima utilizare bateria aspiratorului este complet încărcată.  
Când curățarea este finalizată, robotul va găsi automat baza de încărcare și va începe să se încarce. Dacă stația 
de încărcare se află în afara razei de acțiune, după un timp se va opri din căutare fără succes și va semnala o 
eroare. Butonul de control principal clipește în roșu.

Încărcarea

Asigurați-vă că întrerupătorul principal este în modul PORNIT înainte de încărcare. 
Dacă se află în modul OFF, aspiratorul nu se va încărca.

Atenție !
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Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, respectați recomandările pentru utilizarea regulată a robotului, 
chiar dacă aveți o perioadă lungă de întrerupere a utilizării (de exemplu, plecați în vacanță). Se recomandă 
săpăstrați întotdeauna baza de încărcare ONLINE.

Dacă nu doriți să folosiți tot timpul stația de alimentare / stația de curățare Homevac, puteți folosi robotul 
pentru a stoca robotul în modul oprit între cicluri. Imediat după curățare, încărcați complet bateria robotului și 
apoi opriți întrerupătorul principal de pe partea laterală a corpului robotului. Numai astfel puteți utiliza robotul 
fără riscul de a deteriora bateria.

Încărcarea bateriei poate dura până la 4-5 ore, în funcție de capacitatea acesteia.

Capacitatea bateriei scade treptat odată cu utilizarea și, în timp, va trebui să cumpărați o baterie nouă.

Acest lucru este normal și nu este o defecțiune a bateriei sau a aspiratorului.

Utilizați adaptorul pentru a conecta baza de încărcare. 

Așezați baza de încărcare la perete și îndepărtați toate obiec-
tele 1 m de fiecare parte și 2 m de la bază, astfel încât să nu 
interfereze cu luminile care duc la parcarea automată. Dacă 
sunt obiecte în cale, robotul nu va putea să găsească baza de 
încărcare și nu se va putea parca în mod corespunzător.

Puteți să-l fixați pe podea cu bandă adezivă.

Stația de curățare Homevac este stație de încărcare și un extrac-
tor de murdărie. Instalați stația în conformitate cu instrucțiunile 
în conformitate cu instrucțiunile din manual. Stația ar trebui să 
fie pe o podea tare, nu pe un covor. Se recomandă să o lăsați 
acolo pentru o  funcționare corectă. Stația trebuie să aibă 1 met-
ru de spațiu liber pe laturi și la 2 metri de partea din față pentru a 
permite parcarea robotului fără probleme.

Baza de încărcare

Stație de curățare Homevac

1

 

M

1
 

M

2

 

M

A) Încărcați direct aspiratorul prin intermediul adaptorului 
de rețea 

Introduceți ștecherul adaptorului de rețea în slotul corespun-
zător de pe priza de încărcare de sub capacul inferior, apoi co-
nectați adaptorul de rețea conectați adaptorul de rețea. Porniți 
întrerupătorul principal al aspiratorului.

* Utilizați acest tip de încărcare numai atunci când este complet 
descărcat. robota nebo po delší pouze v používání. 

B) Încărcare cu stație de încărcare 

Pregătiți stația de încărcare așa cum este descris în " Ampla-
sarea stației de încărcare ". și introduceți manual aspiratorul în 
stația de încărcare și încărcarea va începe automat sau apăsați 
butonul Home.

Poziționarea bazei de încărcare 

1m

1m

2m

A

B
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Pregătiți stația de încărcare / stația de curățare Homevac în conformitate cu instrucțiunile anterioare.

Începeți încărcarea în aplicația mobilă sau în telecomandă.

Robotul se va parca automat pe stația de încărcare și va începe să încarce bateria.

Aspiratorul robotizat trebuie să fie amplasat permanent pe stația de încărcare/curățare Homevac. Acest lucru 
asigură gestionarea bateriei și faptul că robotul este gata de utilizare în orice moment. În timpul parcării, consu-
mul de energie este minim.

Dacă bateria se descarcă în timpul curățării, robotul va localiza baza/ stația de curățare Homevac, o va reîncărca 
și reia automat curățarea de unde a rămas până când termină.

Dacă baza de încărcare nu se află în raza de acțiune, aceasta se va opri din căutare după un timp, va semnala o 
eroare și va trece în modul de veghe. modul sleep. Când se întâmplă acest lucru, butonul principal de control 
clipește în roșu.

Așezați robotul pe stația de încărcare/curățător manual.

Verde intermitent stare normală 

Intermitent albastru control al instalației sac de praf 

Lumină albastră  îndepărtarea murdăriei

Strălucește roșu înlocuiți sacul de praf 

Roșie intermitentă problemă de senzor - curățați senzorul cu ajutorul unui aspirator 

Țineți întotdeauna stația de încărcare/curățare Homevac pornită dacă nu este pornită, robotul aspirator îl va 
găsi și nu se poate încărca automat. 
Înainte de încărcare, întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului trebuie să fie în modul PORNIT. 
Dacă nu aveți de gând să utilizați aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp (mai mult de o săptămâ-
nă), încărcați-l complet și opriți robotul, poziționând întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspirato-
rului pe OFF. 
Nu utilizați aspiratorul în timpul încărcării. 
Dacă robotul aspirator se descarcă în timpul curățării, robotul va emite un mesaj acustic care indică starea de 
descărcare și va porni să caute o bază de încărcare pentru încărcare.
Dacă bateria este complet descărcată fără a găsi o bază de încărcare, poziționați aspiratorul la baza de încăr-
care manual cât mai repede posibil.

Încărcare automată

Stări de încărcare

Încărcare recomandată 

Atunci când plasați manual robotul în baza de încărcare / stația de curățare Homevac, aveți grijă să evitați să 
atingeți poziționarea exactă a suprafețelor de încărcare sensibile la atingere. Dacă este poziționat corect, robo-
tul va indica - începe încărcarea (start charging).

Nu instalați niciodată baza de încărcare într-o cameră 
de curățare cu stația Homevac. 
Nu așezați niciodată baza sau stația în apropierea unei scări.

Atenționare

Atenție

!

!

• 

•
• 

•
• 

•

Robotul golește mizeria după fiecare curățare.

Pentru a îndepărta murdăria, se folosește un dispozitiv spe-
cial Homevac, containerul pentru deșeuri trebuie instalat în 
aspiratorul de praf al robotului. Alte containerele de deșeuri 
sau modulul de spălare nu acceptă această funcție.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că sacul de praf este correct 
instalate sub carcasa stației și scoateți punga de înlocuire.

Sac de 
deșeuri

Verificare
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Setarea vocii robotului în limba maghiară sau engleză se poate face în mod convenabil în aplicația mobilă.

Setări pentru sunetul robotului 

Înainte de a utiliza aspiratorul pentru prima dată, încărcați complet bateria și încărcați-o timp de cel puțin 5 ore.

În cazul în care bateria este descărcată, încărcați imediat aspiratorul.

Dacă nu veți utiliza aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp (mai mult de o săptămână), încărcați com-
plet bateria, opriți aspiratorul cu ajutorul întrerupătorului principal și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

Dacă nu ați utilizat aspiratorul timp de mai mult de trei luni, încărcați-l direct cu ajutorul adaptorului de rețea.

Dacă nu utilizați aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcați bateria la fiecare 3 luni, timp de 
cel puțin 12 ore.

Lăsați aspiratorul pe stația de încărcare între ciclurile de curățare, acest lucru va menține bateria în stare optimă 
și va fi întotdeauna pregătită pentru utilizare ulterioară.

Nu lăsați niciodată aspiratorul pornit sau descărcat! Acest lucru poate provoca daune ireversibile la baterie.

Prin urmare, dacă robotul este descărcat, lăsați-l la stația de încărcare sau încărcați-l imediat cu ajutorul adap-
torului.

Atunci când trimiteți robotul în service, asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul principal de pe partea latera-
lă a robotului este oprit.

Sfaturi pentru a prelungi durata de viață a bateriei
•
•
• 

• 
•

• 
 
•
• 

• 
 

Lumina de pe butonul principal de comandă vă informează cu privire la starea bateriei sau puteți vizualiza 
starea curentă pe ecranul din aplicația mobilă.

Indicatorul luminos clipește încet în alb Robotul se încarcă 

Lumina este albă Robotul este încărcat 

Lumina indicatoare clipește încet pe roșu  Bateria este descărcată, robotul începe să caute baza 

 de încărcare pentru a se reîncărca.

Stare baterie

Stări de încărcare



Robotul aspirator este echipat cu senzori și navigare precisă cu laser, ceea ce permite orientarea în spațiu și o 
privire de ansamblu excelentă asupra obstacolelor. 

• Senzori infraroșii anti-cădere 

Senzori

Datorită lor, robotul nu va cădea niciodată pe scări.
Senzori magnetici de podea
Datorită acestora, robotul reacționează la banda magnetică și evită spațiile înguste.
Senzori cu ultrasunete în bara de protecție
Detectează obstacolele întunecate sau negre.

Datorită principiului de funcționare a senzorilor cu infraroșu, nu este potrivit pentru curățarea pardoselilor foarte închise la culoa-
re, negre sau cu contrast de culoare închisă. În cazul în care apare o problemă la curățarea unei astfel de podele, robotul dă înapoi 
în fața podelei, o evită etc., soluția este o deconectare profesională împotriva senzorilor de cădere situați pe șasiul robotului. 
Dezactivarea senzorului este o posibilitate doar dacă nu există scări sau spații înalte de pe care robotul ar putea cădea. Pentru a 
efectua reglajul, contactați centrul nostru de service autorizat.

Întreținere regulată

Atenție !

Curățarea periei laterale
• Verificați în mod regulat dacă periile laterale nu sunt deteriorate sau blocate cu  
 murdărie sau păr încâlcit.

• Murdăria încâlcită poate provoca deteriorarea periei motorului.

• Dacă periile laterale sunt frecate sau uzate, scoateți-le și înmuiați-le în apă  
 fierbinte timp de 5 secunde.

• Dacă periile laterale sunt uzate, înlocuiți-le cu altele noi. 

• Trageți-le în sus pentru a le scoate, apoi împingeți-le în jos. Pentru a asigura  
 în mod corespunzător firele perii, vă rugăm să rețineți marcajele R (dreapta) și  
 L (stânga) ale acestora.

A DB C

Curățați filtrele în mod regulat și înlocuiți-le după cel mult 4 luni.
Nu spălați niciodată filtrul HEPA cu apă.
Atunci când nu utilizați stația de curățare automată Homevac, goliți recipientul de deșeuri după fiecare curăța-
re, sau de îndată ce este plin.
NU UTILIZAȚI NICIODATĂ UN ASPIRATOR ROBOT FĂRĂ UN RECIPIENT PENTRU DEȘEURI ȘI UN FILTRU HEPA.

Coșuri de colectare a deșeurilor și filtre

Modul combinat de spălare

•
•
•

Filtrele curate și coșurile goale îmbunătățesc semnificativ curățarea.

A) Apăsați blocajul pentru a glisa recipientul de deșeuri în afara robotului.
B) Scoateți sacul de praf ridicând mai întâi mânerul în poziție verticală, apoi, după un clic, trageți în sus pentru 
a scoate coșul. Nu încercați niciodată să scoateți cu forța coșul fără mânerul se află în poziție verticală. Când 
utilizați mânerul, scoateți recipientul de deșeuri. Setul are rol de blocare. Ridicați mânerul în poziție verticală și 
trageți-l în afară coșul. Eliberați încuietoarea de pe partea laterală a pubelei pentru a deschide containerul de 
deșeuri.
C) Scurgeți murdăria acumulată. 
D) Îndepărtați setul de filtre (filtru fin + filtru secundar 1 filtru HEPA) și curățați cu peria Filtrul (în grila de plastic) 
poate fi spălat sub apă. Înainte de instalare, introduceți-l bine în aspirator atunci când este uscat. Nu curățați ni-
ciodată filtrul Hepa cu apă. Curățați containerul de deșeuri și uscați-l bine uscat. Reinstalați filtrele în containerul 
de deșeuri.
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Curățarea roților și a senzorilor

Ștergeți cu grijă roțile și senzorii cu o cârpă sau o perie 
uscată. În mod regulat verificați roțile pentru a vă asi-
gura că părul și murdăria nu sunt  prinse în ele. Dacă 
este necesar, îndepărtați imediat murdăria.

Curățarea contactelor de încărcare

Ștergeți cu grijă contactele de încărcare cu o 
cârpă sau o perie.

A) Apăsați blocajul pentru a glisa containerul de deșeuri în afara robotului.
B) Apăsați blocajul pentru a deschide recipientul pentru deșeuri și a goli murdăria acumulată.
C)  Îndepărtați setul de filtre (filtru fin + filtru Hepa + filtru Nano Air / dacă există unul + filtru secundar) și 
curățați-le cu o perie de praf. Filtrul fin (în grila de plastic) și filtrul Nano Air pot fi spălate sub apă. Nu folosiți ni-
ciodată detergent. Lăsați filtrele să se usuce liber înainte de a le înlocui în aspirator. Nu curățați niciodată filtrul 
Hepa cu apă. Curățați recipientul de deșeuri și uscați-l bine. Înlocuiți filtrele în poziția lor inițială.

A) Apăsați blocajul pentru a glisa containerul de deșeuri în afara robotului.
B) Apăsați blocajul pentru a deschide recipientul pentru deșeuri.
C) Scoateți setul de filtre (filtru fin ) și îndepărtați praful. Filtru fin (plastic) care pot fi spălate sub apă. 
Nu folosiți niciodată detergent. Lăsați grila să se usuce liber înainte de a o pune din nou în aspirator. Nu 
curățați niciodată filtrul Hepa cu apă. Curățați recipientul de deșeuri și uscați-l bine. Așezați filtrele înapoi în 
containerul de deșeuri în ordinea inițială.

A

A

B

B

C

C

Container de colectare

Coș de colectare Homevac

Atenție

Nu curățați niciodată filtrul Hepa cu apă
Întotdeauna înlocuiți accesoriile la robot perfect uscate
Nu spălați niciodată robotul aspirator cu apă sau cu o cârpă umedă.

!
•
•
•
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Aspiratorul robot poate fi șters cu o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu spălați niciodată robotul aspirator cu apă sau cu o cârpă umedă.
Lichidul sau umezeala pot pătrunde în aparat și pot provoca daune perma-
nente și deteriorarea componentelor electronice ale robotului.

Mopurile se pot spăla la mașină la o temperatură a apei de 30 oC. După spălare, se recomandă să lăsați să se 
usuce pe o suprafață plană.

Opriți întrerupătorul principal de pe partea laterală a robotului.
Îndepărtați cele două șuruburi de pe capacul bateriei
Scoateți capacul compartimentului pentru baterii
Scoateți bateria
Deconectați conectorii de la baterie care sunt conectați la corpul aspiratorului
Introduceți o baterie nouă
Conectați conectorii
Puneți la loc capacul bateriei și asigurați-vă că peria laterală nu este ciupită
Strângeți ambele șuruburi de pe capacul bateriei 

ATENȚIE: Folosiți numai baterii aprobate de către producătorul și distribuitorul aspiratorului.

Opriți întrerupătorul principal de pe partea laterală a robotului înainte de a scoate bateria. 
Aruncați bateria uzată în locurile desemnate.
Nu aruncați niciodată bateriile uzate la gunoi sau într-un container de deșeuri obișnuite.

Pentru a elibera capul de aspirare, împingeți cele două blocaje spre cap, 
apoi trageți ușor și scoateți închizătoarele din dispozitivele de siguranță.

Curățați temeinic orificiul de aspirare de praf cu o cârpă sau o perie.

Puneți capul înapoi în aspirator în aceeași ordine. Introduceți mai întâi blo-
cajul de siguranță, apoi împingeți încuietoarea astfel încât aceasta să fie 
ușor se fixeze ușor pe poziție.

Îndepărtați grila capului de aspirare. Pentru a elibera grila, apăsați cele 
două încuietori, apoi trageți ușor închizătorul pentru a-l scoate din dispo-
zitivele de siguranță.

Îndepărtați periajul și ștergeți cu o cârpă sau cu o perie. Îndepărtați părul 
încâlcit și praful de pe fibrele și tulpinile periei. Puteți folosi o perie de cu-
rățare cu o lamă sau o foarfecă pentru a îndepărta părul încâlcit.

Peria se poate spăla cu apă. În cazul în care periile periei devin apăsate, le 
puteți îndrepta prin scufundarea lor în apă fierbinte.

Puneți periile înapoi în aspirator după ce s-au uscat bine.

Pentru a pune capul Active Brush înapoi în aspirator, procedați în ordine in-
versă.

Introduceți mai întâi peria rotativă, apoi introduceți dispozitivul de bloca-
re de siguranță a grilei și apoi împingeți dispozitivul de blocare până când 
dispozitivul de blocare face un clic ușor.

Curățarea carcasei aspiratorului

Întreținerea mopurilor de ștergere

Înlocuirea bateriei

Descărcarea corectă a bateriei

Curățarea capului EASY PET

Curățarea capului ACTIVE BRUSH 

• 
•
• 
•
•
•
•
•
•
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