
Vítejte v mobilní aplikaci Robzone.

Zaregistrujte se, spárujte svůj robotický
vysavač Duoro X CLEAN s aplikací
a pohodlně ovládejte odkudkoliv.

Pro ovládání robotického vysavače aplikací musí být robot
vždy plně nabitý a v režimu „připraven“.



mobilní aplikace

část 1:
REGISTRACE
PŘIHLÁŠENÍ
PROPOJENÍ



Zvolte lokalitu používání
robotického vysavače.



Pokud používáte aplikaci
poprvé, vytvořte si svůj účet.

Vyplňte své přihlašovací
jméno a heslo a přihlaste
se ke svému účtu.

Pokud jste zapomněli své
přihlašovací údaje, nevadí,
zašleme Vám je na Váš
email.



Založte si svůj účet
a registrujte se.



Po přihlášení do aplikace
přidejte svého robota
pro spárování.

Ujistěte se, že váš telefon je
v tuto chvíli připojen k domácí
WiFi, případně telefon připojte.



DUORO XCLEAN 4.0

Zvolte typ vašeho
robotického vysavače.



Aktivujte robota
pro spárování s aplikací.



Vyplňte typ domácí WIFI,
na které bude robotický
vysavač pracovat.

Pokračujte tlačítkem
„Další“ a vyčkejte na spojení
vysavače se serverem.

Vyplňte přihlašovací
heslo ke zvolené WIFI



1. Přejděte do nastavení
vašeho mobilního telefonu.

2. V nastavení vašeho 
telefonu zvolte Nastavení
WIFI » vyberte WIFI
s názvem „RobzoneRobot“.
Vyčkejte na úspěšné
připojení telefonu
k této WIFI.

3. Poté se vraťte zpět
do aplikace a vyčkejte na
spárování robota s aplikací.
Pokud bude spárování
neúspěšné, celý postup
opakujte.  

Připojit robota (DUORO XCLEAN)

Android

iOS

i



Pokud se na Vašem telefonu zobrazí upozornění:

„RobzoneRobot nemá přístup k internetu,
chcete zachovat připojení?“

Prosím potvrďte tlačítkem

„ANO“

Upozornění pro uživatele systému Android
i



Aktuální stav robota.

Pro podrobné ovládání
robotického vysavače
klikněte na obrázek robota.

Váš uživatelský účet.

Pokud máte v domáctnosti
více než jeden robotický
vysavač můžete je nahrát
do aplikace.



Nasdílejte svého robota
pro další členy domáctnosti
a můžete ho ovládat společně.

Nastavení osobního profilu.

Nastavení jazykové verze,
lokalizace, promazání cookies
a upozornění na chybová
hlášení, odhlášení z aplikace.

Robot

Pavel

VÁŠ UŽIVATELSKÝ ÚČET >



OSOBNÍ PROFIL >

Zde si můžete změnit
heslo svého účtu.

Pavel

pavel@gmail.com



Vítejte v mobilní aplikaci
pro ovládání vašeho
robotického vysavače.



mobilní aplikace

část 2:
OVLÁDÁNÍ



Povel k nabíjení, robot
automaticky vyhledá nabíjecí
základnu a zahájí nabíjení.

Volba uklízecího
programu.

Rychlý start úklidu
v automatickém
programu.

Podrobné ovládání robota.

Manuální navigace pohybu robota
mimo uklízecí režim, během
navigace robot nevysává.

Sledujte mapu úklidu.

Úprava náhledu
mapy.

DUORO XCLEAN 4.0
Baterie nabitá



Nastavení plánovaného
úklidu.

Volba jazyka pro
komunikaci robota.

Zapnutí/vypnutí
hlasových upozornění.

PODROBNÉ OVLÁDÁNÍ >



REŽIMY ÚKLIDU >

Automatický program
pro úklid celé místnosti.

Cílený úklid plochy
cca 2 x 2 metry.



Zvolte si čas úklidu
pro jednotlivé dny v týdnu.
V nastavený čas robot
automaticky zahájí úklid.

PLÁNOVANÝ ÚKLID >

Potvrzení nastavení
plánovaných úklidů.

Vymazání nastavených
úklidů.



NASDÍLENÍ
robota pro další
členy domácnosti

část 3:

mobilní aplikace



Nasdílejte robota
pro další uživatele.

Nový uživatel se musí
nejprve do aplikace
zaregistrovat pod 
svým vlastním účtem.

Pavel



Zvolte typ robota
pro sdílení.

DUORO XCLEAN 4.0



Sdílet robotaAktivujte sdílení vašeho robota.

DUORO XCLEAN



Vyplňte emailovou adresu
účtu uživatele, kterému chcete
robotický vysavač nasdílet.

Vložte emailovou adresu
účtu, který chcete přidat.

DUORO XCLEAN



DUORO XCLEAN byl úspěšně nasdílen
s uživatelem jana@gmail.com

Potvrďte.

jana@gmail.com

DUORO XCLEAN



Akceptujte.

pavel@gmail.com uživatel Vám
chce sdílet robota, souhlasíte?

V APLIKACI NOVÉHO
UŽIVATELE >


