
Wyszukaj aplikację WeBack w App Store lub Google Play lub zeskanuj 
kod QR poniżej, aby zainstalować aplikację.

Otwórz aplikację, zarejestruj się za pomocą numeru telefonu komórkowego 
lub e-mail a nastepnie  zaloguj się.

Podręcznik użytkownika aplikacja i asystenci głosowi
Amazon Alexa i Google

Aplikacja

*Uwaga: Aplikacja jest na bieżąco aktulizowana, dlatego wygląd i funkcje mogą się różnić
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Następny

Kliknij przycisk Dodaj urządzenie, i zeskanuj poniższy następujący kod QR 
(kod dostępny również na spodze urządzenia)

Proszę upewnić się, że używasz Wifi 2.4G, a router jest w trybie 802.11bgn.
Zaznacz, aby potwierdzić WiFi i wprowadź swoje hasło.

20C/ Słonecznie

Wybierz sieć Wifi
Urządzenie obsługuje tylko sieć Wifi 2.4GHz

Piri

wpisz hasło 
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kompatybilny powtórz
Przejdź do ustawień Wifi

Szybkie połaczenie niepoprawne

Ustawienia DNS

Bezpieczeństwo rutera

Ruter przeciążony

Rutery dwu zakresowe

Wiecej o modemie

Więcej o konfiguracji urządzenia

Więcej o hasło Wifi 

Przyczyny i rozwiązania

Połączenie nie udało się

Wybierz sieć Wifi

Połącz telefon z siecią ROBOT### i wróć do
aplikacji WEBACK

Łączenie z urządzeniem

Ruter, telefon i urządzenie są blisko siebie

Urządzenie znalezione

Rejestracja w chmurze

Instalacja urządzenia

POŁĄCZONE

Odśwież

Połączenie niepoprawne

1.Wyłącz i włącz robot przyciskiem z boku urządzenia, aby zrestartować urządzenie. 
Naciśnij i przytrzymać przycisk Play/Pausa umieszczony na górze pokrywy robota około 3 do 5 
sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik        WiFi zacznie migać. 
2.Wybierz tryb szybki, aby nawiązać połączenie.  
Parowanie może potrwać od 30 do 60 sekund, w zależności od warunków panujących w sieci 
(jeśli tryb szybki się nie powiedzie, kliknij na tryb kompatybilny i postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami, aby sparować urządzenie). instrukcjami, aby sparować urządzenie). 
3.Po parowaniu aplikacja przełączy się na stronę główną. 
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Wcisnij i przytrzymaj ikonę ustawień         aby wejść w ustawienia

Kliknij blok z dodanym urządzeniem, aby wejść w szczegóły



 Udostępnij urządzenie innym 

1. Upewnij się, że osoby, z którymi chcesz udostępnić urządzenie, 
pobrały aplikację WeBack i zarejestrowały nowe konto na swoim telefonie 
komórkowym.
2. Przejdź do interfejsu ustawień. Wybierz opcję Zarządzaj urządzeniem, 
aby dodać subkonto.
*Uwaga: Uprawnienia użytkownika subkonta są takie same jak konta *Uwaga: Uprawnienia użytkownika subkonta są takie same jak konta 
głównego, wyjątkiem jest to, że nie mogą zmienić nazwy robota.
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*Proszę upewnić się, że używasz głośnika Alexa, a robot x500 projest z poprawnie
skonfigurowany w aplikacji Weback.

Zmień nazwę robota

Możesz ustawić nazwę robota x500pro w aplikacji Weback aby Alexa mogła go
rozpoznać. Domyślną nazwą jest "robot".

Jeśli chcesz połączyć go z Google Home, pobierz instrukcję w sekcji Ustawienia 
->Połączęnia ze zewnętrznymi aplikacjami->Połączęnia ze zewnętrznymi aplikacjami

Dodaj robot do Amazon Alexa lub Asystenta Google
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Wyszukaj „Weback” i wciśnij ENABLE

Otwórz aplikację Alexa i wybierz Skills jak pokazane poniżej
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Zaloguj się do konta Weback - aplikacja Weback została poprawnie połączona

Wróć do strony głównej aplikacji Alexa, wybierz SMART HOME - Devices -
- Discover

Kontroluj  Robot przez Alexa
-  Powiedz: Alexa
-  Powiedz: Włącz robot (lub nazwę nadaną przez Ciebie), Powiedzi - Start to clean
- Powiedz: Wyłącz robot (lub nazwę nadaną przez Ciebie) Powiedz - Recharg



Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego robot nie łączy się z siecią Wi-Fi?
1. Upewnij się, że Twoja sieć to sieć 2.4G i wpisałeś poprawnie hasło. Następnie postępuj 
zgdonie z instrukcją i dodaj ponownie robot
2, Jeśli dalej jest problem wyłącz robot przełącznikiem z boku urządzenia (nie rób tego 
podczas ładowania) i włącz ponownie. Następnie przeprowadź ponownie parowanie robota
z siecią Wifi. 

Dlaczego nie wykonano zaplanowanego sprzątania?Dlaczego nie wykonano zaplanowanego sprzątania?
Upewnij się, że odkurzacz X500Pro znajduje się w obszarze objętym siecią Wi-Fi, do k
tórego robot jest podłączony. W przeciwnym razie robot nie może otrzymywać poleceń 
sprzątania z serwera gdzie jest zapisany harmonogram

Rozmiar mapy njest nie pełny?
Możesz dostosować rozmiar mapy przesuwając palcem po ekranie telefonu.

Dlaczego aplikacja działa dobrze, a następnie nagle przestaje działać?
Proszę sprawdzić czy jest dostepna aktualizacja aplikacji, jeśli tak proszę dokonać Proszę sprawdzić czy jest dostepna aktualizacja aplikacji, jeśli tak proszę dokonać 
aktualizacji. 

Dalczego robot nie działa z asystentem Alexa pomimo poprawnego parowania?
Proszę sprawdzić prawidłowość komend, jeśli komenda została prawidłowo wypowiedziana
Alexa potwierdzi OK, jeśli nie usłysz Ok oznacza to, że komenda jest niezrozumiała. 

Gdzie mogę zmienić nazwę robota?
Przejdź do ustawień w aplikacji Weback i kliknij w nazwę.

DlaczegoDlaczego Alexa nie odbiera komend po zmianie nazwy robota?
Jeśli robot z inną nazwą był wcześniej sparowany z Alexa, to po zmianie nazwy musimy 
usunąć stary i wprowadzić - sparować robot z nową nazwą.

Jeśli masz inne pytania, lub problem nie został rozwiązany skontaktuj się nami
telefonicznie pod numerem 22-1235545 lub mailowo tech@piri.pl
Jeśli dzwonisz do nas po godzinach pracy, proszę zostaw wiadomość a nasz technik oddzwoni
w przeciągu 30 minut. 

Piri sp. z o.o.
ul. Ząbkowska 31C 03-736 Warszawa
www.piri.pl  www.piri.shop
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