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PERIGO !

ATENÇÃO !

ATENÇÃO !

1) Instale a bateria e realize a
primeira carga por 12h contínuas
conectando o ropo diretamente ao
carregador (sem a base de recarga).
Para orientações de como instalar
a bateria e garantir sua vida útil leia
atentamente o capítulo “BATERIA”
do seu manual do usuário.

3 ) Acompanhe as primeiras
utilizações do ropo para conhecer
possíveis obstáculos no imóvel que
devam ser movidos ou isolados.
Para uma limpeza mais eficiente
é aconselhável que objetos
maiores como bancos e cadeiras
eventualmente sejam elevados.

5) Nunca deixe o ropo trabalhando
próximo a crianças ou animais sem
a sua supervisão. Eles podem
interagir com o robô de forma
inadequada podendo causar lesões
graves além de danos ao seu
aparelho.

7) O ropo foi projetado para a
manutenção da limpeza de áreas
internas de até 120m2. Não deixe
ele exposto ao sol, umidade, água,
substâncias liquidas e pastosas ou
excesso de sujeira como ambientes
em obra ou há muito tempo sem ser
limpo. Colocar objetos ou animais
sobre o robô danificará seus eixos
e invalidará a garantia do produto.

9) A autonomia do seu ropo irá
variar de acordo com os recursos
utilizados. O uso da lampada UV e
da velocidade alta ou a utilização
sobre tapetes e carpetes consomem
mais energia, reduzindo o tempo
de trabalho. A autonomia máxima
será alcançada na limpeza de
pisos frios na velocidade baixa
e com a lampada UV desligada.

2) Retire pequenos objetos do
chão como pregadores de roupa,
brinquedos, tecidos, roupas, fios em
geral, pequenos tapetes ou outros
objetos pequenos que o ropo
possa não reconhecer, como pés
de varal, de tábuas de passar ou de
cadeiras de praia por exemplo.

4) Para evitar danos e obter o
melhor desempenho possível do
ropo e de sua bateria, evitando
desgastes e redução da sua vida
útil, leia atentamente o manual
do usuário impresso que acompanha
o produto e assista aos vídeos
explicativos no site ropo.com.br
(aba “ VÍDEOS e MANUAL ”).

6) Jamais deixe o ropo trabalhar
em áreas abertas como varandas
ou mezaninos de onde o mesmo
possa cair e causar lesões
sérias a pessoas ou animais,
além de danos irreversíveis ao
produto. Os sensores antiqueda
são projetados apenas para
evitar quedas em degraus de
escadas.

8) Seu ropo possui sensores
ópticos anti-impacto que evitam
contato direto do robô com
móveis, rodapés e etc. Objetos
escuros ou de espessura reduzida
como a quina dos móveis não são
detectados pelos sensores ópticos. Sensores de impacto mecânicos
revestidos de silicone e/ou sensores
de arrasto funcionarão nestes casos.

10) A falta de limpeza do ropo
reduzirá a autonomia da bateria e
a vida útil do robô podendo inclusive danificar seus componentes.
Veja como e quando realizar a
Limpeza Simples e Completa do
robô através dos v í d e o s e x p l i c a t i v o s n o site ropo.com.br
(aba “ VÍDEOS e MANUAL ”).

ATENÇÃO

PEÇAS, ASSISTÊNCIA & GARANTIA

Para evitar danos e perda de garantia, leia este guia
atentamente e assista ao vídeo “ANTES DE LIGAR”
na aba “VÍDEOS e MANUAL” no site ropo.com.br.

15) Para adquirir o Kit Refil com filtro
escova e pano ou acessórios
como a parede virtual, base de
recarga, controle remoto, ou ainda
peças de reposição para o seu
ropo, basta acessar o site
ropo.com.br, selecionar a aba “ONDE
COMPRAR” e clicar no ítem desejado.

Guia de Inicialização
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Para receber dicas, informações e atualizações
importantes para o seu ropo, assine grátis nosso canal:

youtube.com/ropocanal
* basta digitar o endereço acima e clicar em “Inscreva-se”.

ropo.com.br

16) O certificado de garantia está
localizado na última página do manual.
Leia-o com atenção e em caso de
necessidade de assistência (em
garantia ou não), clique no ícone
“Fale Conosco” no site ropo.com.br .
Nele você encontrará dicas e soluções
para a maioria dos problemas e
orientação de como proceder em caso
de necessidade de assistência.

DICAS
13) O tampo acrílico superior do
seu ropo vem coberto com uma
película plástica protetora que pode
aparentar estar arranhada. Retire
esta película para visualizar o brilho
original do seu aparelho.

14) Caso você tenha algum móvel
com pouco menos de 10cm de altura,
uma dica interessante é colocar
pequenos calços de borracha sob os
pés para que o ropo consiga entrar
e limpar sob ele.

ROPO

DICAS
11) O ropo possui diversos
programas de limpeza que se alteram
de forma automática, sendo normal
que ele passe mais de uma vez por
alguns pontos e deixe de passar por
outros durante um ciclo de limpeza.
Dica: Programe-o para realizar
ao menos 3 limpezas semanais
visando manter o imóvel completamente limpo!
12) Para manter a eficiência do ropo
você deve realizar a substituição do
filtro a cada 3 meses. O pano e a
escova lateral devem ser substituidos
quando apresentarem desgaste ou
deformidade. Veja onde adquirir seu
Kit Refil no site ropo.com.br, na aba
“ONDE COMPRAR”.
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