
Робот - мийник вікон
Керівництво з підключення
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WINDROID 980

Завантажте додаток 
Conga WinDroid from с App 
Store или Google Play.

Реєстрація та вхід 
в обліковий запис
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Введіть свою адресу електронної 
пошти і пароль. Ви отримаєте на 
свою електронну пошту лист із 
зазначенням верифікаційного коду. 

Введіть його в відповідному полі.

Деякі смартфони дозволяють 
підключатися без відбитка пальця.

Підключення до Wi-Fi

Підключіть смартфон до вашої 
домашньої Wi-Fi мережі і 
знайдіть в списку свій 
WinDroid.

Підключіть робот до кабеля 
живлення і увімкніть його.

Виберіть Wi-Fi мережу і 
введіть пароль
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Робот почне процес 
підключення

Ручне підключення

1. Зайдіть в список доступних 
Wi-Fi мереж в своєму 
смартфоні і виберіть 
"WinDroid_XXXXX".

2. Процес підключення робота 
розпочнеться автоматично
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Панель управління Панель управління

N MODE: Автоматична очистка за маршрутом вгору і 
вниз.

Z MODE: Автоматична очистка зліва - направо. Даний 
режим ідеальний для прибирання і уникнення 
зіткнень з такими перешкодами як ручки.

AREA MODE: Автоматична очистка обраної площі. 
Робот буде прибирати з місця старту і поїде в праву 
сторону.

LOOP MODE: Ретельне прибирання певного місця. 
Робот очистить 10 разів одне і те ж місце, щоб 
видалити найбрудніше місце

Дотримуйтесь рекомендацій 
для кращої роботи вашого 
WinDroid.

Виберіть бажаний режим 
очистки та керуйте вашим 
WinDroid прямо з додатку
 

Перед першим 
використанням
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Робот: 
управління підключеними 
пристроями.

Профіль: 
Керувати профілями 
користувачів, FAQ і відгуки.

Повідомлення: 
 управління сповіщеннями і 
помилками.



Робот - мойщик окон
Руководство по подключению
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WINDROID 980

Скачайте приложение 
Conga WinDroid from 
с App Store или Google Play.

Регистрация и вход 
в учетную запись
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Введите свой имейл адрес и пароль. 
Вы получите на свою электронную 
почту письмо с указанием 
верификационного кода. 

Введите в соответствующую ячейку.

Некоторые смартфоны позволяют 
подключаться без отпечатка пальца.

Подключение к 
Wi-Fi

Подключите смартфон к вашей 
домашней Wi-Fi сети и найдите 
в списке свой WinDroid.

Подключите робот к кабелю 
питания и включите его.

Выберите Wi-Fi сеть и введите 
пароль
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Робот начнет процесс 
подключения

Ручное подключение

1. Зайдите в список доступных 
Wi-Fi сетей в своем смартфоне 
и выберите “WinDroid_XXXXX”.

2. Процесс подключения 
робота начнется автоматиче-
ски
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Панель управленияПанель управления

N MODE: Автоматическая очистка по маршруту вверх 
и вниз.

Z MODE: Автоматическая очистка слева – направо. 
Данный режим идеальный для уборки и избежание 
столкновений с такими препятствиями как ручки.

AREA MODE: Автоматическая очистка выбранной 
площади. Робот будет убирать с места старта и поедет 
в правую сторону.

LOOP MODE: Тщательная уборка определенного места. 
Робот очистит 10 раз одно и то же место, чтобы 
удалить самое грязное место.

Следуйте рекомендациям для 
лучшей работы вашего 
WinDroid.

Выберите желаемые режим 
очистки и управляйте вашим 
WinDroid прямо с приложения 

Перед первым 
использованием
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Робот: 
управление подключенными 
устройствами.

Профиль: 
Управлять профилями 
пользователей, FAQ и отзывы.

Уведомления: 
управление оповещениями и 
ошибками.
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