
Para receber dicas, informações e atualizações
importantes para o seu ropo, inscreva-se no nosso canal:

Para evitar danos e perdas de garantia, leia este
guia atentamente e assista ao video

“ANTES DE LIGAR” no site ropo.com.br

ATENÇÃO

Guia de Inicialização

youtube.com/c/ropocanal



1. Para sua comodidade a bateria do 
seu ropo Easy já vem instalada.
Realize a primeira carga por 8h 
contínuas, ligando a fonte de 
alimentação diretamente no interruptor 
lateral do robô. Para orientações de 
como garantir o máximo desempenho 
da bateria, leia atentamente o capítulo 
“Limpeza Periódica - Bateria” do seu 
manual do proprietário.

ANTES DE COMEÇAR

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.



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.

ANTES DE COMEÇAR

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 proprietário impresso que 
acompanha o produto e assista aos 
vídeos explicativos no site ropo.com.br



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.

PERIGO!

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.



7. O ropo Easy foi projetado para a 
manutenção da limpeza de áreas 
internas de até 120m². Não deixe ele 
exposto ao sol, umidade, maresia, 
água, substâncias líquidas 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.

ATENÇÃO!

8. Seu ropo possui sensores ópticos 
antiqueda, localizados sob o chassi que 
evitam que o robô caia de degraus. 
Sensores mecânicos de impacto, 
localizados na parte interna do 
para-choque, funcionam para identificar 
obstáculos no caminho do ropo e alterar 
sua rota após o contato.



9. A autonomia do seu ropo irá variar 
de acordo com os recursos utilizados. O 
uso do reservatório de água ou a 
utilização sobre tapetes e carpetes 
consome mais energia, reduzindo o 
tempo de trabalho. A autonomia máxima 
será alcançada na limpeza de pisos 
frios sem o reservatório de água.

ATENÇÃO!

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 realizar a 
limpeza do seu robô no capítulo 
“Limpeza Periódica” do seu manual do 
proprietário ou assista os vídeos 
explicativos em ropo.com.br



11. O ropo possui três modos de 
limpeza pré-programados que alternam 
entre si automaticamente durante o 
ciclo de limpeza. Os modos de limpeza 
Automático, Pontual e Contorno 
alternam entre si de maneira automática 
a cada poucos minutos, potencializando 
a área de cobertura do ropo. A utilização 
diária irá garantir o melhor desempenho 
da limpeza.

DICAS!

12. Para manter a eficiência do ropo 
você deve realizar a substituição do 
filtro HEPA a cada 6 meses. O MOP e a 
escova lateral devem ser substituídos 
quando apresentarem desgaste ou 
deformidade. Veja onde adquirir seu Kit 
Refil no site ropo.com.br



13. Seu ropo Easy é compatível com 
um reservatório de água destacável. O 
reservatório de água, permite a opção 
de limpeza com MOP úmido.

DICAS!

14. Caso você tenha algum móvel com 
pouco menos de 9 cm de altura, uma 
dica interessante é colocar pequenos 
calços de borracha sob os pés para que 
o ropo consiga entrar e limpar sob ele.



15. ara adquirir o Kit Refil com filtro, 
escovas laterais e MOP, acessórios 
como o reservatório de água WetClean 
ou ainda peças de reposição para o seu 
ropo, basta acessar o site 

PEÇAS, ASSISTÊNCIA & GARANTIA

16. O certificado de garantia está 
localizado na última página do manual 
do proprietário. Leia-o com atenção e 
em caso de necessidade de assistência 
(em garantia ou não), clique no botão 
“Central de Suporte” 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.

ropo.com.br

ropo.com.br.
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