
Vítejte v mobilní aplikaci Robzone, verze II.

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

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

Doporučujeme proto ponechávat robotický vysavač
na nabíjecí základně, kde bude vždy připraven na vaše pokyny.



mobilní aplikace
část 1: PROPOJENÍ



Pokud používáte aplikaci
poprvé. Nejprve, se
registrujte.

Pokud jste do aplikace již
přihlášen přidejte svého
robota pro spárování.



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 svů účet
a registrujte se.



Po přihlášení do aplikace
přidejte svého robota
pro spárování.



Zvolte typ vašeho
robotického vysavače.



Spárovat

Aktivujte robota
pro spárování s aplikací.



Zvolte 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. Stiskněte tlačítko
nastavit WIFI robota (dole)

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.  



Vyčkejte na spárování
robota s aplikací. Pokud
bude spárování neúspěšné,
celý postup opakujte.



Vítejte v mobilní aplikaci
pro ovládání vašeho
robotického vysavače.



mobilní aplikace
část 2: OVLÁDÁNÍ



Pro podrobné ovládání
robotického vysavače
klikněte na obrázek robota.

Rychlý start v automatickém
programu.

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

Robota si můžete libovolně
pojmenovat.

Aktuální stav robota.

Váš uživatelský účet.



Záznam
posledního úklidu.

Zvolte typ vašeho robota.

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



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

Zákaznický servis
420226225030

info@robzone.cz



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

Směrová tlačítka, podle
kterých můžete robota
libovolně přesouvat 
po místnosti.

Volba typu úklidu.

Rychlý start úklidu
v automatickém
programu.



Přehled všech informací
o vašem robotovi.

Naplánujte si úklid
až na týden dopředu.

Sledujte mapu
probíhajícího úklidu.



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

Potvrzení nastavení
plánovaných úklidů.

Vymazání nastavených
úklidů.



Sledujte mapu úklidu.

Přehled již proběhlých
úklidů.

Úprava náhledu
mapy.

Zmenšení mapy do
původního nastavení.

Během úklidu můžete
mapu přiblížit/oddálit.

Start úklidu
v automatickém
programu.



Robota si můžete
libovolně pojmenovat.

Zapnutí/vypnutí
zvukových hlášení.

Pokud během úklidu
nastal problém, robot
chybu uloží do seznamu,
který může posloužit
technikům v případě
reklamace.


