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    Verifique se esta é a última versão do manual disponível, 
acessando www.ropo.com.br. Clique em “Vídeos e Manual” e 
compare a versão do manual disponível no site com a versão 
impressa na capa deste manual. Utilize a versão mais recente.

  Não ligue o seu robô antes de ler todo o manual do usuário
atentamente e em caso de dúvidas entre em contato com nossa 
equipe através do link Suporte ao Cliente em nosso site. 
    Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. A 
limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser feitas por 
crianças ou por pessoas sem capacidade para realizar a tarefa.
    Crianças e animais devem ser supervisionados para evitar 
que interajam de forma indevida com o aparelho.
    O robô deve ser utilizado somente com a fonte de  alimentação 
fornecida com o aparelho.
    Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico.
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1.2 Precauções de Segurança

       

Cuidado
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1.Instruções de Segurança

1.1 Notas de Uso

Utilize apenas carregador e bateria originais para evitar danos ao
robô, risco de incêndio, choque elétrico e alta tensão.

Se houver alguma suspeita de dano no robô ou em seu carregador,  
faça contato imediato com nossa equipe de suporte através no link 
“Suporte ao Cliente” em nosso site www.ropo.com.br. Não tente 
desmontar ou consertar o produto por conta própria para evitar lesões 
e perda de garantia.

Não toque no aparelho, na tomada ou na bateria com as mãos 
molhadas para evitar danos e risco de choque elétrico.

Parabéns por adquirir um produto da linha ropo, a única 

linha de robôs exclusivamente desenvolvida para o 

mercado brasileiro, o que lhe garante um pós-vendas e 

assistência 100% nacionais além da disponibilidade de 

peças de reposição pelo menor preço do mercado. 

Não utilize o robô em locais altos sem uma grade de proteção para 
evitar queda e danos pessoais e materiais. 

Antes de usar o produto, observe as seguintes precauções de segurança:
  * Leia atentamente as instruções; use o produto de acordo com os procedimentos de operação.
  * Utilize sempre a última versão do manual (verifique em nosso site www.ropo.com.br).
  * Verifique vídeos e informações adicionais em nosso site clicando em “Vídeos e Manual”.
  * A operação incorreta poderá levar a ferimentos pessoais sérios e danificar o produto.
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Atenção

Se não for utilizar o 
robô, desligue a chave 
na parte inferior para 
evitar danos à bateria.

O robô deve ser utiliza-
do exclusivamente em 
áreas internas, longe do 
sol ou de áreas úmidas 
em geral.

Evite água, óleo ou 
qualquer outro tipo de 
líquidos no robô.

Se não for utilizar o robô  
por um longo período 
de tempo, carregue a 
bateria completamente, 
depois remova-a e 
guarde-a na embalagem 
em local seco e longe 
do sol.  Mantenha a 
parte de baixo do robô
sempre seca.

Retire qualquer tipo de 
fio do chão para evitar 
que as escovas se en-
rosquem no mesmo.

Não levante o robô pelo 
para-choque frontal para 
evitar danos em seus 
sensores. Utilize as duas 
mãos para levantar o 
mesmo pelas laterias.

Remova qualquer objeto 
frágil do chão. 

Ao utilizar o robô pela 
primeira vez ou após
um longo período sem 
utilizá-lo, a bateria deve 
ser carregada por um 
período contínuo de 
12h.  A bateria deve ser 
usada de 3 a 4 vezes até 
alcançar sua eficiência 
máxima

Não mova o robô enquanto estiver conectado à rede elétrica. Não 
dobre, torça ou coloque coisas pesadas sobre o fio do carregador.

Não coloque o robô próximo de locais quentes, fogo, materiais 
inflamáveis, explosivos ou corrosivos.

Não encoste sua roupa ou qualquer parte do seu corpo (cabelo, dedos
e etc.) nas escovas ou nas rodas para evitar danos ao aparelho ou
ferimentos pessoais.



1.5 Onde utilizar

 

* Não deve ser utilizado em ambientes com extremo calor ou frio.

* Deve ser utilizado somente em áreas internas.

* Não utilize o robô em áres elevadas sem proteção contra queda   
para evitar danos ao aparelho e ferimentos pessoais.

* Não utilize o robô em ambientes molhados, corrosivos, inflamáveis  
ou similares.

* Nunca permita que o robô limpe pontas de cigarro, fósforos ou
similares quentes ou ainda incandecentes.

* Nunca permita que o robô aspire o toner da impressora a laser ou 
da copiadora para evitar risco de incêndio.

* Nunca permita que o robô aspire objetos afiados, como vidro, alfinetes 
e etc para evitar dano ao equipamento. 

Laminados Cerâmica

Aplicação 

 

Não utilizar em:
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O ropo SSSllliiimmm foi desenvolvido especial-
mente para limpar embaixo daquele móvel 
onde nenhum outro aspirador consegue en-
trar, mas ele é perfeito também para limpar 
pisos lisos em geral (cerâmica, madeira e 
laminados) e até carpetes de pelo curto. 
Indicado para áreas de até 70 m2.

* O robô nunca deve ser
utilizado perto de crianças.

* Crianças não devem brincar 
com o robô ou sua embalagem 
para evitar lesões.

1.3 Segurança Infantil 1.4 Sobre a Bateria

 

   

1. Utilize somente bateria original em seu ropo.
2. Desligue o interruptor antes de retirar a bateria. 
3. A redução da autonomia com o tempo de uso é natural 
devido ao desgaste dos componentes internos. Quando a 
autonomia estiver inferior a 30 minutos de uso, considere 
a troca de sua bateria por uma nova. 
4.Se você deseja substituir a bateria acesse nosso site 
www.ropo.com.br e veja onde adquirir a sua no link 
“Onde Compra” . O uso de bateria similar pode causar 
danos irreversíveis ao seu robô.
5. Se a bateria vazar não toque no líquido, você
deve limpar o líquido com um pano seco. Dispense 
a bateria usada em uma lixeira apropriada ou em 
um ponto específico de coleta em sua cidade. 





2.2 Detalhes do robô
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Visão Superior
Lixeira 

Botão ”START”

Detector de altura 
Ultrassônico

Plug de recarga

Tampo
superior

Para-choque
dianteiro

Visão Inferior

Compartimento
 da bateria

Escova
Lateral

Escova
lateral Roda Direita

Roda EsquerdaSensor de queda

Sensor 
de queda Sensor de queda 

Chave Liga/Desliga

Sensor de paredes



3.Instalação do produto

- 07 -

1. Se não for utilizar o robô, desligue a chave na parte inferior para evitar danos à bateria.
2. Se não for utilizar o robô por um longo período de tempo, carregue a bateria completamente, retire-a do 
robô e coloque-a em um lugar protegido do sol e do calor. Mantenha a parte inferior do robô limpa e seca.
3. Se for carregar a bateria pela primeira vez ou após um longo período sem utilizar o robô (mais de 15 
dias), a bateria deve ser carregada por aproximadamente 12 horas, independente do indicador luminoso 
de carga. A eficiência máxima da bateria será alcançada após 3 ou 4 ciclos completos de carga (carga e 
descarga completa da bateria).
4. Sempre utilize o robô até a bateria ficar fraca antes de iniciar outro ciclo de recarga,  evitando assim o 
desgaste prematuro da bateria.
5. Você deve utilizar somente bateria original para evitar danos ao aparelho e risco de incêndio. Veja onde 
adquirir sua bateria no site www.ropo.com.br no link “Onde Comprar”.

1. Solte o parafuso da tampa da bateria com uma chave de fenda e abra a tampa da bateria.
2. Conexão: aproxime os conectores da bateria e do robô e conecte os dois terminais de acordo com as 
instruções de cores correspondentes. Desconexão: Para desconectar a bateria, pressione a presílha
do conector primeiro e depois separe os conectores.
3. Coloque a bateria horizontalmente no compartimento da bateria de acordo com a direção mostrada na 
figura, e depois ajuste os terminais e o cabo da bateria mostrada na figura superior direita. No final, coloque 
a tampa sobre a bateria e feche-a com os parafusos.

3.1 Instalação da bateria (já vem instalada de fábrica)

Atenção: Remova a bateria se o robô for ficar mais de 15 dias sem 

uso!

Vermelho

BrancoPreto

Conecte os terminais 
respeitando o lado da 
presílha

Para desconectar pressione 
a presília e puxe na direção 
contrária. 

Cuidado:
Perigo de choque elétrico.



- 08 -

3.2 Instalação da escova lateral

1. Instalação da escova lateral: Direcione a escova lateral sobre o furo na base e depois pressione-a 
para baixo até ouvir o click, o que significa que a escova lateral está encaixada corretamente.
2. Desmontagem da escova lateral: puxe a escova pelas cerdas para fora com força até que a escova 
desencaixe da base.

1. Antes do primeiro uso, siga o passo 01 para montar a escova lateral, caso contrário você poderá 
danificar o aspirador ao ligá-lo.
2. A escova lateral é removível. Caso ela se solte por alguma razão durante o funcionamento, pressione 
a escova lateral novamente contra a base da escova para que ela se prenda.

 

4.Ligando o robô

1. Antes de ligar o robô, retire as proteções de 
borracha da lateral do para-choque dianteiro 
utilizadas para proteção no transporte.
2. Retire os obstáculos soltos do chão, como fios
elétricos, tecidos e pequenos objetos.
3. Ligue o interruptor inferior (conforme imagem).

4.1.1 Modo de limpeza:

O ropo Slim possui dois modos de limpeza:

4.1 Como utilizar o robô

  D icas :

1 - Limpeza Automática: Pressione o botão ”START” uma única vez e o robô entrará no 
modo de limpeza automática. Neste modo a luz vermelha e azul sobre o botão ficarão acesas sem
piscar e o robô iniciará a limpeza de sua casa. Quando o robô entrar em uma área com menos de 24
cm de altura, o sensor ultrassônico identificará que o robô está sob um móvel baixo e concentrará a 
limpeza sob ele por 5 minutos. Após este período ele sairá debaixo do móvel e continuará a limpeza 
automática de sua casa. Caso ele volte a entrar debaixo de um móvel antes de um intervalo de 3 minutos, 
ele não acionará o modo de limpeza concentrada. Neste modo o robô trabalhará até ser desligado
ou quando a bateria ficar fraca (momento em que os motores param de funcionar e a luz vermelha 
ficará piscando). Se o robô estiver funcionando em um espaço baixo quando a bateria ficar fraca,
o robô irá sair deste espaço e entrará no modo de suspensão após emitir 10 beeps.



4.1.2 Indicação sonora e luminosa
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No. Tipo de alerta Significado

 01

02

03

05

06

07

08

09

10

11

A luz vermelha pisca O robô está sendo carregado

A luz azul fica acesa O robô está completamente carregado

A luz indicadora pisca quatro 
vezes com um sinal sonoro. A roda esquerda está travada.

A luz indicadora pisca cinco 
vezes com um sinal sonoro. A roda direita está travada.

A luz indicadora pisca oito 
vezes com um sinal sonoro.

A lixeira apresenta problema. Verifique 
se ela está encaixada corretamente.

A luz indicadora pisca nove 
vezes com um sinal sonoro. Problema no carregamento.

A luz indicadora pisca seis 
vezes com um sinal sonoro. A turbina de sucção está travada.

A luz indicadora pisca uma vez 
com um sinal sonoro. Bateria fraca. Necessita ser recarregado.

A luz indicadora pisca duas 
vezes com um sinal sonoro.

Falha no sensor de queda 
ou o robô foi levantado.

A luz indicadora pisca sete 
vezes com um sinal sonoro. A escova lateral está agarrada.

A luz indicadora pisca três 
vezes com um sinal sonoro.

O para-choque frontal ficou preso e não 
conseguiu retornar automaticamente.
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2 - Limpeza Concentrada: Pressione o botão ”START” duas vezes seguidamente e o robô
entrará no modo de limpeza concentrada. Neste modo a luz vermelha ficará acesa e a azul 
ficará piscando. Coloque o robô de frente para o móvel que deseja fazer a limpeza concentrada e 
o robô ficará por 15 minutos limpando sob ele. Em seguida ele sairá de baixo do móvel e entrará
no modo de suspensão após emitir 10 beeps.

Obs.:
1.  O robô irá parar de funcionar sempre que ele for levantado.
2. O robô irá parar de funcionar se o botão “START” for pressionado durante o funcionamento e o 
sistema de sucção vai parar de funcionar após 2 segundos.
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4.2 Método de carregamento

5.1 Armazenamento

                   Atenção:
 Limpe seu aspirador  
regularmente de acordo 
com o uso.

5.2 Limpando o robô

5. Manutenção do robô

Se não for utilizar o robô
por um longo período de 
tempo, carregue a bateria 
completamente e retire-a 
do robô.

Quando não estiver 
utilizando o robô, 
desligue o interruptor 
na parte inferior para 
não danificar a bateria

 
1. Desligue o interruptor de alimentação e desconecte o carregador antes de 

limpar o seu robô.
2. Para limpar o tampo superior utilize um pano macio e seco ou umidecido 

com um pouco de detergente neutro. Cuidado para não molhar o robô.
3. Não limpe o robô com produtos a base de óleo.

Perigo de choque elétrico

1. Para recarregar seu robô utilize somente o carregador original que acompanha seu robô.
2. Para o carregamento, conecte o carregador que é bivolt automático (110/220v) em qualquer 
tomada energizada e o terminal de saída na lateral do aspirador de pó (veja a figura abaixo).
3. Durante a recarga o botão START pisca na cor VERMELHA. 
4. Quando a bateria fica completamente carregada o botão START acende na cor AZUL.
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5.4 Limpando os sensores

(Note: Do not wash by water directly)Figura 1

5.3 Limpando a lixeira

5.3.1 Montagem e desmontagem da lixeira

Reinstale a lixeira com cuidado (veja a Figura 2).

Limpe após cada ciclo de aspiração os 
sensores de queda e o sensor de paredes 
cuidadosamente com um pano seco e macio
ou algodão, de modo a evitar que o pó se 
acumule sobre eles e afete o desempenho e 
a segurança do robô.

1. Levante a lixeira com as duas mãos.
2. Retire a tampa da lixeira delicadamente.
3. Retire o pó, tire o filtro e bata suavemente. Remonte o filtro na lixeira.

Figure 2

Dicas: A lixeira e o filtro podem ser lavados. Seque o filtro completamente antes de usar, caso contrário 
afetará a eficiência da limpeza e o tempo de vida do filtro.
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6. Problemas e soluções

3

4

O robô cai no degrau.
1. Verifique se os sensores de queda não estão obstruidos com poeira 
ou outro detrito. Limpe-os com um pano seco e macio. 

.
O robô pára sozinho
depois de trabalhar 

um período. 

1

No. Problemas Soluções

O robô anda de ré 
durante a limpeza

2 O robô não liga.

1. Não deixe o robô funcionar sob luz forte.
2. Não utilize o robô em carpete preto ou muito escuro.
3. Verifique se os sensores de queda não estão obstruidos com poeira ou 
outro detrito. Limpe-os com um pano seco e macio. 

1. Verifique se a chave liga/desliga do robô está na posição ligada (“I”) e 
se ao pressionar START a luz acende.
2. Verifique se o dispositivo está carregado. (Item 4.2 do manual)

ATENÇÃO: Se o problema não puder ser solucionado com as orientações 
acima, entre em contato com nossa equipe de suporte clicando em “Fale 
Conosco” no site www.ropo.com.br 

1. Verifique se a luz está piscando. 
2. Descubra a falha de acordo com o número de vezes que o botão 
pisca (tabela do item 4.1.2) e verifique o componente relacionado.

7. Informação Técnica

Unidade principal

Carregador

Voltagem de trabalho

Potência de trabalho Capacidade da lixeira

      Observação: Em função de possíveis aprimoramentos podem ocorrer 
alterações técnicas e de design sem aviso prévio. Verifique sempre a última 
versão do manual em nosso site www.ropo.com.br.

Nível de Ruído

Dimensões

Tempo para recarga Aprox. 2-3h

Tempo de trabalho

Temperatura de trabalho

Umidade de trabalho

7.4 V

    7 W 35ML 

60dB

258*228*29.5mm

    80 min

-10      45

    90%UR

Voltagem de saída DC12V

Corrente de saída 1000mA

Bateria

Capacidade da Bateria 2200mAh

Li-Ion



GARANTIA & ASSISTÊNCIA- ropo®

1 – AGF IMPORT EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº10.863.893/0001-52, assegura 
ao cliente a garantia contratual de 270 dias além da garantia legal de 90 dias (total 
de 1 ano) para seu ropo e a garantia contratual de 90 dias além da garantia legal 
de 90 dias (total de 6 meses) para a bateria, contada a partir da data de sua 
aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra de 
um distribuidor oficial. Veja os distribuidores oficiais em ropo.com.br na aba 
“ONDE COMPRAR”.

2 – Esta garantia cobre exclusivamente os defeitos de fabricação das peças e 
componentes do produto nas condições normais de uso de acordo com o
manual de intruções e as orientações contidas nos vídeos explicativos no site 
ropo.com.br na aba “VÍDEOS e MANUAL”.

3 – Esta garantia será automaticamente cancelada se o produto sofrer reparos 
por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de 
acidentes, quedas, má utilização, falta de limpeza, variações de tensão elétrica ou
sobrecarga acima do especificado, limpeza inadequada do produto (aplicação de 
solventes, produtos químicos, abrasivos, utilização de palha de aço, esponja dupla 
face e outros semelhantes), aplicação de peças não originais ou inadequadas ou 
ainda adaptação de peças adicionais. Esta garantia também não se aplica a 
peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular ou  desgaste prematuro 
por uso irregular, tais como filtros, escovas, borrachas e bateria.

4 - Para garantir um atendimento rápido e de qualidade, efetuado somente por 
técnicos especializados e com peças de reposição sempre disponíveis, os serviços 
de assistência e garantia do ropo estão centralizados em um único laboratório 
técnico nacional especializado. O processo de envio e recebimento é realizado 
através dos Correios o que garante também a economia de tempo em levar e 
buscar o produto em centros de assistência muitas vezes distantes.

5 - Durante a vigência da garantia, estão incluidos os custos das peças e dos 
serviços a serem executados pela assistência técnica desde que seja constatado 
o defeito de fabricação no produto. As despesas de envio e retorno do produto 
são de responsabilidade do cliente. Caso seja comprovado o defeito de fabricação 
nos primeiros 90 dias, a AGF Import arcará com os custos de frete do produto.  

6 - O produto deve ser enviado em sua embalagem original para evitar qualquer 
tipo de dano durante o transporte. Danos causados no tranporte pela utilização 
de embalagem inadequada não serão cobertos pela garantia.

7 - Para solicitar a garantia ou assistência do seu ropo, entre em contato 
com nossa equipe através do link “Fale Conosco” em nosso site 
www.ropo.com.br informando o problema apresentado. Muitas vezes o 
problema pode ser solucionado através de nosso suporte on-line. Caso o 
problema persista, orientaremos como proceder com o envio do produto para a 
garantia ou assistência.

AGF Import Ltda EPP - Rua Clarimundo de Melo, 339, Rio de Janeiro - RJ, Tel. (21) 3738.0000

ropo.com.br
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www.ropo.com.br

A marca "CE" garante que o produto está de acordo com as diretivas européias:

Este produto está em conformidade com as regras directivas da RoHs(2002/95/CE)
Este produto está em conformidade com as regras directivas da Eup (2002/125/CE)

Leia este manual atentamente ANTES de usar o seu aspirador

Para mais informações ou suporte acesse:

Para se manter atualizado sobre o ropo assine o canal:

youtube.com/ropocanal


