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ברוכים הבאים ! 
תודה לכם שרכשתם את שואב אבק הרובוטי ניטו החדש. ברוכים הבאים למהפיכת הרובוטיקה הביתית. 

מדריך מפורט זה יספק לכם את כל אשר אתם צריכים לדעת. זה קל. 

אם אתם ממהרים וברצונכם ללמוד את העקרונות הבסיסיים כך שתוכלו להתחיל מייד, תוכלו לקרוא את המדריך המקוצר. 

מדריך זה אפילו קל יותר. 

אנו כאן כדי לעזור. 

אם אתם זקוקים לעזרה או שיש לכם שאלה, אנא צרו קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו באתר: 

 http://www.roombot.co.il/support

אנו רוצים לשמור על קשר. 

כדי להבטיח שנמשיך לעדכן אתכם בנוגע לשואב אבק רובוטי ניטו החדש, אנא הירשמו ב: 

 http://www.roombot.co.il

ניטו רובוטיקס מפתחת מוצרי תחזוקת בית רובוטיים אשר מבטיחים לשחרר כל אדם מהטרחה של ניקיון הבית. 

העתיד שלכם נקי עם ניטו   

לשרות ולתמיכת לקוחות נא לפנות לטלפון: 072-2210310

http://www.roombot.co.il מומלץ לפנות דרך אתר האינטרנט
בברכה חברת אפקטיב רובוטיקס בע“מ

היבואן הרשמי של ניטו רובוטיקס בישראל
רחוב סחרוב 19 ראשל“צ

 072-2210300
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Anatomy of Your Neato Vacuum

Top view

Control panel

dirt bin eject

Room Positioning System (RPS)

dirt bin

handle

bumper

(see next page)

—the robot’s “eye”

Start
button

(grasp in
direction
of arrow)

RPS

LCD  

on/off
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Control panel

Buttons:

Start button

LCD screen

Up
Down
Back

softkey

status
light

מסך תצוגה - לוח הבקרה

למעלה
למטה

חזור 

מקשים:

מקש הפעלה

נורת מצב  

לחצן בחירה/
אישור

 LCD מסך
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Bottom view

Back View

sweeping brush

wheel

brush guard

battery doors

brush guard
release

drop sensor
window

drop sensor
window

brush guard
release

wheel

information
label

power port charging
contact points
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Bottom view

Back View

sweeping brush

wheel

brush guard

battery doors

brush guard
release

drop sensor
window

drop sensor
window

brush guard
release

wheel

information
label

power port charging
contact points

חלק אחורי 

חלק תחתון 

חלון חיישן

מברשת מסתובבת

שחרור כיסוי מברשת

גלגל

תוית מידע

פתח סוללות
גלגל

שחרור כיסוי מברשת

חלון חיישן

מברשת מסתובבת

כבל טעינה פסי טעינה
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Charging base (external view)

Charging base (internal view)

charging
contact points

release button

cable wrap
pegs

power cable
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Charging base (external view)

Charging base (internal view)

charging
contact points

release button

cable wrap
pegs

power cable

תחנת טעינה (מראה חיצוני)

תחנת טעינה (מראה פנימי)

לחיצה לשחרור המכסה

פסי טעינה

אחסון כבל טעינה 
לסוללות

כבל טעינה

כבל טעינה

לתחנת הטעינה מצורף כבל 
לאירופה  שמתאים  חשמלי 
ואין  להחליפו  יש  וארה“ב. 

להשתמש בו.

מהמטען  המחבר  את  הוצא 
לפף  הטעינה,  תחנת  של 
את הכבל החוצה והסר את 

הכבל המוצג באיור.

Charging without the Charging Base

Neato Vacuum User’s Guide20

Charging without the Charging Base
If you’d rather not use the charging base, follow these steps to use the provided power 
cable:

1 Press the orange release button on the charging base to open it and remove the 
power adapter and cables. Connect the round connector into the power port on the 
Neato Vacuum and the other end into a wall outlet as shown below.

Neato Vacuum charging directly from wall outlet

להשתמש  (שאין  הכבל  הסרת  לאחר 
תקן  בעל  פינים   3 כבל חשמל  חבר  בו), 
האביזרים  עם  יחד  מסופק  ישראלי, 
החשמל עם  כבל  את  לחבר  יש  באריזה. 
המחבר למטען של תחנת הטעינה ולאחר 

מכן לחברו לשקע בקיר. 

       אזהרה!
אין לחבר את כבל הזנת החשמל 

לרשת החשמל כאשר בצידו השני 
 מנותק מעמדת הטעינה!

הסרת הכבל
חיבור הכבל בעל תקן ישראלי

9
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הנחיות בטיחות חשובות
אנא קראו את כל ההנחיות בטרם תתחילו להשתמש במכשיר זה. 

שמרו הנחיות אלו לעתיד. 

לתמיכה יש לפנות ל-072-2210310.

טעינת שואב אבק רובוטי ניטו תתבצע רק באמצעות שימוש במטען מקורי או תחנת הטעינה הכלולים. 

להפעלת שואב האבק רובוטי ניטו יש להשתמש בסוללות הכלולות בלבד. 

http://www.roombot.co.il  :אין להחליף בסוללות שאינן נטענות. במידה והסוללות נחלשות, ניתן לרכוש סוללות להחלפה ב

מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או מנטאליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, 

אלא אם ניתן להם פיקוח או הדרכה בנוגע לתפעול המכשיר על ידי אדם אחראי למען בטיחותם. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח 

שלא ישחקו עם המכשיר.  

להשגת ביצוע מיטבי, יש לרוקן את מיכל האבק ולנקות את מברשת שואב אבק ניטו לאחר כל שימוש. 

שואב אבק רובוטי ניטו - מדריך למשתמש - 11

רובוט שואב אבק חכם

1 – עיצוב קדמי מלבני מאפשר שאיבת אבק בסמוך לקירות ובפינות.

2 – צדודית מונמכת (פרופיל נמוך) מאפשרת ניקוי מתחת לרהיטים. 

3 – ניטו שואב תמיד בקווים ישרים. 

4 ו-5 – ניקוי בצמוד למכשולים. 

6 – זיהוי פתחי דלתות אוטומטי מוודא ניקוי מושלם של החדר לפני שממשיכים לחדר הבא. 

1

2
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מיקום עמדת הטעינה בחדר ולא חלל פתוח כגון סלון, מטבח ופינת אוכל•
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חיבור שואב אבק רובוטי ניטו לתחנת הטעינה

שואב אבק רובוטי ניטו - מדריך למשתמש - 15

פינוי נתיב לשואב אבק רובוטי ניטו כך שיוכל לחזור לטעינה 

לשיפור ניקיון הבית אין צורך למקם את ניטו באזור מסויים כיוון שניטו ינקה את כל הבית.
מיקום מומלץ לעמדת הטעינה בבית: סלון הבית לא מומלץ. מיקום מייטבי הינו חדר או מקום קטן יחסית. במידה וניטו אינו חוזר 

לעמדת הטעינה או לנקודת ההתחלה
שנה מיקום עמדת הטעינה. (מצורף דף הוראות במידה וניטו אינו חוזר לנקודת ההתחלה).

90 ס“מ

90 ס“מ

* מינימום 90 ס“מ
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Using the Charging Base

Neato Vacuum User’s Guide 19

3 Place the Neato Vacuum’s curved edge up against the charging base so that the 
charging base's contact points make contact with the vacuum’s charging contact 
points. The status light turns on to show you it is charging.

Neato Vacuum in its charging base

יש למקם את הקצה המעוקל של שואב אבק רובוטי ניטו כנגד תחנת הטעינה כך שיווצר מגע בין פיני הטעינה הן של התחנה  3 .

והן של שואב אבק ניטו. נורת המצב תידלק. נורית דלוקה מציינת ששואב אבק רובוטי ניטו בטעינה. 

שואב אבק רובוטי ניטו בתחנת הטעינה

20

 

pegs
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pegs
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מצב ניקוי 
שואב אבק רובוטי ניטו מנקה כשהוא משתמש בשואב העוצמתי שלו. רק לחצו על כפתור ההפעלה והוא ישאב את הרצפות, ינקה 

חדר אחד וימשיך לנקות את החדר הבא. הוא ינקה כמה חדרים שיוכל בהתאם למידת הטעינה של הסוללה. 

מצבי השהיית ניקוי 
וימשיך לנקות היכן  יחזור לטעינה  ינקה כמה שיוכל על סוללה אחת,  ניקוי הוא  ניטו במצב השהיית  רובוטי  כאשר שואב אבק 

היכן  לנקות  לסיים  שיוכל  כך  שלו  בזיכרון  האחרון  המיקום  את  שומר  הוא  ניקוי.  השהיית  במצב  הוא  הטעינה  בזמן  שהפסיק. 

שהפסיק. בהתאם לאופן שבו הופעל. 

הפעלה בתחנת הטעינה: אם שואב אבק רובוטי ניטו הופעל מהבסיס שלו ולא סיים את עבודת הניקוי בזמן של סוללה טעונה 

אחת, הוא יחזור לתחנת הטעינה להיטען ואז ישוב ויחדש את הניקוי מהיכן שהפסיק. אם הוא עדיין לא סיים את עבודת הניקוי, 

הוא ישוב לתחנת הטעינה פעם נוספת, ייטען וישוב לסיים לנקות מהיכן שהפסיק. שואב אבק רובוטי ניטו ינקה לכל היותר 3 סבבי 

ניקיון ואז יחזור לתחנת הטעינה שלו וייטען. 

23

60

 .1

 .2
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הניחו את שואב אבק רובוטי ניטו על הרצפה.  .3

את  לנקות  נוספת  פעם  לחצו  מכן  לאחר  אותו!  יעיר  זה  ’ישן‘,  ניטו  רובוטי  אבק  שואב  אם  ההפעלה.  כפתור  על  לחצו   .4 

כל הבית. 

שואב אבק רובוטי ניטו ממפה את החדר ומנקה אותו באופן אוטומטי.   .5

כאשר שואב אבק רובוטי ניטו יסיים, הוא חוזר למקום ממנו התחיל – או לתחנת הטעינה או למקום בחדר שם הפעלתם אותו   .6

באופן ידני ויכבה עצמו. 
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שימוש במסך תצוגה LCD של מרכז הבקרה 

צג ה-LCD של שואב אבק רובוטי ניטו הינו הממשק באמצעותו תפעילו את שואב האבק. כאן אתם מתזמנים את מועדי הניקיון של 

השואב או מפסיקים את סבב הניקוי שלו, וזהו גם המקום שבו שואב האבק נותן לכם מידע. לדוגמא, הוא יכול להודיע שהוא חוזר 

לבסיס שלו לטעינה. בנוסף, אם שואב אבק רובוטי ניטו נתקל בבעיה, הוא יודיע לכם מה מתרחש כך שתוכלו לתקן את הבעיה.   

מסך הפתיחה בצג נראה כך: 

             

הכפתור (המכונה לחצן בחירה/אישור) מתחת למסך מבצע את הפעולה המוצגת מעליו על גבי הצג.

(במקרה זה, MENU, אשר פותח את התפריט הראשי). 

לחצן בחירה/אישור
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Using Spot Mode for Cleaning Smaller Areas

Neato Vacuum User’s Guide28

Using Spot Mode for Cleaning Smaller Areas
Spot Mode will clean a small area approximately 4 feet by 6 feet.

To use Spot Mode:

1 Place the Neato 
Vacuum on the 
ground, 
centered, and 
facing the area to 
be cleaned, and 
press MENU.

2 Press the arrow 
buttons to select 
Spot Clean and 
then press 
SELECT.

3 The Neato 
Vacuum cleans 
the 4' by 6' area in 
front of it: first 
the outline of the 
area, and then 
the interior.

שימוש במצב SPOT לניקוי ממוקד
מצב SPOT ינקה שטח ממוקד של בערך 120 ס“מ על 180 ס“מ. 

 :SPOT כדי להשתמש במצב

1. הניחו את שואב אבק 

רובוטי ניטו על הרצפה, 

במרכז ופונה לאזור שיש 

 MENU לנקות ולחצו

(תפריט).

2. עברו בעזרת מקשי 

 החיצים ובחרו

Spot Clean (ניקוי 

במקום אחד) ואז לחצו 

SELECT (בחירה).

3. שואב אבק רובוטי ניטו מנקה את 

האזור בגודל 120 / 180 ס“מ מולו: 

תחילה את היקף האזור ולאחר מכן את 

השטח הפנימי. 
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כיוון השעון 
לפני שתוכלו לתכנת תזמון ניקיונות עתידיים, עליכם לכוון את התאריך והשעה הנוכחיים על גבי השואב כדי שהוא ידע מתי 

להתחיל לנקות בפעם הבאה. 

כיוון תאריך ושעה: 

 MENU 1. לחצו

(תפריט).
2. השתמשו במקשי 

החיצים לבחירת כיוון 

 SELECT השעון ואז לחצו

(בחירה).

3. השתמשו במקשי 

החיצים לבחירה 

בין תצוגת שעון 12 

שעות או תצוגת 

שעון 24 שעות ואז 

 SELECT לחצו

(בחירה). 

4. בעזרת מקשי החיצים 

מעלה ומטה לבחירת יום 

 נוכחי בשבוע 

 ENTER ולחצו 

(אישור/בחירה). 
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Setting the Clock

Neato Vacuum User’s Guide 31

5 Use the arrow 
buttons to select 
the current hour 
and press ENTER. 
Cycle through the 
hours to select AM 
or PM.

6 Use the arrow 
buttons to select 
the current 
minute and press 
ENTER.

7 The current day 
and time are 
shown. Press the 
Back button  to 
make corrections; 
otherwise press 
SAVE.

Setting the Clock

Neato Vacuum User’s Guide 31

5 Use the arrow 
buttons to select 
the current hour 
and press ENTER. 
Cycle through the 
hours to select AM 
or PM.

6 Use the arrow 
buttons to select 
the current 
minute and press 
ENTER.

7 The current day 
and time are 
shown. Press the 
Back button  to 
make corrections; 
otherwise press 
SAVE.

Setting the Clock

Neato Vacuum User’s Guide 31

5 Use the arrow 
buttons to select 
the current hour 
and press ENTER. 
Cycle through the 
hours to select AM 
or PM.

6 Use the arrow 
buttons to select 
the current 
minute and press 
ENTER.

7 The current day 
and time are 
shown. Press the 
Back button  to 
make corrections; 
otherwise press 
SAVE.

5. השתמשו במקשי החיצים 

לבחירת השעה הנוכחית ולחצו 

ENTER (אישור/בחירה). 

העבירו את השעות כדי לבחור 

  .PM או AM

6. השתמשו במקשי החיצים 

לבחירת הדקה הנוכחית ולחצו 

ENTER (אישור/בחירה).  

7. היום והשעה הנוכחים מוצגים. 

לחצו על מקש BACK  (חזור) 

אם ברצונכם לתקן; במידה ולא 

לחצו SAVE (שמור). 
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buttons to select 
the current 
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7 The current day 
and time are 
shown. Press the 
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make corrections; 
otherwise press 
SAVE.

5. השתמשו במקשי החיצים 

לבחירת השעה הנוכחית ולחצו 

ENTER (אישור/בחירה). 

העבירו את השעות כדי לבחור 

  .PM או AM

6. השתמשו במקשי החיצים 

לבחירת הדקה הנוכחית ולחצו 

ENTER (אישור/בחירה).  

7. היום והשעה הנוכחים מוצגים. 

לחצו על מקש BACK  (חזור) 

אם ברצונכם לתקן; במידה ולא 

לחצו SAVE (שמור). 

שואב אבק רובוטי ניטו - מדריך למשתמש - 25



30 - מדריך למשתמש - שואב אבק רובוטי ניטו

תזמון ניקיון 
לפני שתקבעו זמן, כוונו את השעון כפי שהוסבר ב‘כיוון השעון‘ בעמוד 24. 

תזמון ניקיון: 

 MENU 1. לחצו

(תפריט).

2. השתמשו במקשי 

החיצים לבחירת תזמון 

 SELECT ואז לחצו

 (בחירה).

3. השתמשו במקשי 

 SET החיצים לבחירת

 CHANGE (בחר) או

(החלף) ואז לחצו 

SELECT (בחירה). 

4. השתמשו במקשי 

החיצים לבחירת היום שבו 

ברצונכם ששואב האבק 

שלכם ינקה ואז לחצו 

SELECT (בחירה). 
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ניקיונות עתידיים יבוצעו במועדים ובתאריכים שתבחרו. בכל מועד מתוכנן, שואב אבק רובוטי ניטו ייצא מתחנת הטעינה ויתחיל 

בניקיון המתוכנן שלו. כאשר הניקיון יושלם, שואב אבק רובוטי ניטו יחזור לתחנת הטעינה להטען. במידה והסוללה נחלשת במהלך 

ניקוי מתוכנן, שואב אבק רובוטי ניטו ישוב לתחנת הטעינה, ייטען ויחזור פעם נוספת לנקות היכן שהפסיק. 

5. השתמשו במקשי החיצים 

לבחירת השעה שבה ברצונכם 

ששואב האבק שלכם ינקה ואז 

לחצו SELECT (בחירה).

6. השתמשו במקשי 

החיצים לבחירת הדקות 

שברצונכם ששואב 

האבק שלכם ינקה ואז 

לחצו SELECT (בחירה). 

7. אשר את היום, הזמן ומצב 

 ADD הניקוי באמצעות לחיצת

(הוסף). אם ברצונכם לבצע 

   BACK שינויים, לחצו על מקש

 (חזור). 

הערה: ניתן לכוון כל 15 דקות - 15, 30, 45, 00.
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רעיונות לניקיונות מתוזמנים 

ישנן מספר דרכים המאפשרות להפיק תועלת מניקיונות מתוזמנים וביניהן: 

• ניקוי אזור מסוים שהתנועה בו רבה על בסיס קבוע. לדוגמא, תוכול לקבוע תזמון לנקות את המטבח וחדר המשפחה בכל יום 

בעשר בבוקר. מקמו את תחנת הטעינה במטבח, שואב אבק רובוטי ניטו ייצא מבסיס הטעינה, ינקה את החדרים ויחזור לתחנת 

ויכול להביא להפחתה בסימפטומים של  יומיומי עוזר להביא למינימום את כמות האבק המצטבר  הטעינה. ניקיון על בסיס 

אלרגיה. 

• תוכל למקם את תחנת הטעינה גם במסדרון חדר השינה ולקבוע ניקיון כל יומיים בשביל לשמור על רצפת חדר השינה נקייה. 

גובל מגנטי לסימון האיזור
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ביטול ניקיון מתוזמן 
אם אתם צריכים לבטל ניקיונות שנקבעו קודם לכן, מלאו הצעדים הבאים: 

2. השתמשו במקשי 1. לחצו מקש MENU (תפריט)

 Schedule החיצים  ובחרו

 SELECT (לו“ז) ואז לחצו

(בחירה)

3. השתמשו במקשי החיצים 

ובחרו Remove Day (הסר 

 SELECT יום) ואז לחצו

(בחירה).

4. השתמשו במקשי 

החיצים לבחירת יום 

הניקיון שברצונכם 

להסיר  ואז לחצו 

SELECT (בחירה).
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5.  לחצו DELETE כדי לאשר 

מחיקה. השתמשו במקש 

BACK  (חזור) במידה 

וטעיתם.

6. הודעת אישור מאשרת 

את הניקיונות המתוזמנים 

שמחקתם. 
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5.  לחצו DELETE כדי לאשר 

מחיקה. השתמשו במקש 

BACK  (חזור) במידה 

וטעיתם.

6. הודעת אישור מאשרת 

את הניקיונות המתוזמנים 

שמחקתם. 
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 LCD-שינוי שפה בתצוגת ה
המסך אינו זמין בעברית. אם אתם רוצים להשתמש בשפה אחרת בתצוגת ה-LCD, מלאו צעדים אלו: 

 MENU 1. לחצו מקש

(תפריט).

2. השתמשו במקשי 

החיצים לבחירת שפה 

 SELECT ואז לחצו

(בחירה).

3.  השתמשו במקשי החיצים 

לבחירת השפה שברצונכם 

 SELECT להשתמש ואז לחצו

(בחירה). 

4.  ה-LCD ישתמש מעתה 

בשפה בה בחרתם. 
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הפסקת (השהיית) ניקיון 
 PAUSE בכל זמן שתרצו להפסיק (להשהות) את הניקיון, לחצו על כל מקש בשואב אבק רובוטי ניטו והשואב יציע לכם תפריט

(הפסקה). מתפריט PAUSE, לחצו על מקשי החץ מטה כדי ששואב אבק רובוטי ניטו: 

• יפסיק את הניקיון הנוכחי 

• יבטל את הניקיון הנוכחי

• יבטל ויחזור לתחנת הטעינה שלו

• ימשיך את הניקיון הנוכחי 

השתמשו במקשי החצים מעלה/מטה ומקש ה-SELECT בשביל לומר לשואב אבק רובוטי ניטו לבצע כל אחד מהפריטים המצויינים 

מעלה. 

כיבוי (שינה) שואב אבק רובוטי ניטו 
לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה למשך 2 שניות ותאורת צג ה-LCD של שואב אבק רובוטי ניטו תכבה. כאשר שואב אבק רובוטי 

ניטו יופעל שוב בפעם הבאה, האורות ידלקו חזרה. 
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הפסקת (השהיית) ניקיון 
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(הפסקה). מתפריט PAUSE, לחצו על מקשי החץ מטה כדי ששואב אבק רובוטי ניטו: 

• יפסיק את הניקיון הנוכחי 

• יבטל את הניקיון הנוכחי

• יבטל ויחזור לתחנת הטעינה שלו

• ימשיך את הניקיון הנוכחי 
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כיבוי שואב אבק רובוטי ניטו
מומלץ לכבות את שואב אבק רובוטי ניטו למטרת אחסון למשך זמן ארוך או אם אתם נוסעים לחופשה. שימו לב שפעולה זו מוחקת 

את כיוון השעון.

כיבוי שואב אבק רובוטי ניטו: 

.LCD-על צג ה MENU בחרו  .1

בחרו SUPPORTׁ תמיכׂה.  .2

בחרו SHUTDOWN (כיבוי).   .3

כדי להדליק את שואב אבק רובוטי ניטו לאחר שעשיתם זאת, פשוט לחצו על כפתור ההפעלה והוא יופעל שוב באופן מלא. 

הערה: 

מלא.  באופן  אותו  מכבים  אתם  כאשר  בקיר  לשקע  מחובר  או  שלו  הטעינה  בתחנת  להיות  יכול  אינו  ניטו  רובוטי  אבק   שואב 

הערה:

שואב אבק רובוטי ניטו יכבה עצמו באופן אוטומטי אם הסוללה מאוד חלשה. אם כיוון השעון אופס והתזמונים אינם, הדבר קורה 

מכיוון שהסוללה התרוקנה לחלוטין. מסיבה זו אנו ממליצים לשמור על הרובוט בטעינה בכל זמן שבו הוא אינו בשימוש למטרת 

ניקיון. 

שואב אבק רובוטי ניטו - מדריך למשתמש - 39

ריקון מיכל האבק
לביצוע אופטימאלי, רוקנו את מיכל האבק של שואב אבק רובוטי ניטו לאחר כל שימוש. 

1. הסירו את מיכל האבק. 

  

2. הסירו את המסנן. 
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רוקנו את תכולת מיכל האבק לפח אשפה.   .3 

הקישו עם המסנן על דפנות פח האשפה   

כדי להיפטר מכל הלכלוך שנאסף.   

החזירו את כיסוי המסנן ואז את מיכל האבק לתוך החלק העליון של שואב אבק רובוטי ניטו.    .4

41

  •

 •

2 או 4

START
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support www.neatorobotics.com
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השגת הביצוע הטוב ביותר משואב אבק רובוטי ניטו 
רוקנו את מיכל האבק לאחר כל ניקיון.  .1

נקו את המברשת מפסולת לעיתים קרובות.  .2

נקו לעיתים קרובות מאבק את חלונית החיישנים. השתמשו בצמר גפן לנקות את שני חלונות החיישנים בתחתית שואב אבק   .3

רובוטי ניטו, הממוקמים כפי שמוצג מטה. 

ניקוי החיישנים

חלונית חיישןחלונית חיישן

38 - מדריך למשתמש - שואב אבק רובוטי ניטו



שואב אבק רובוטי ניטו - מדריך למשתמש - 43

השגת הביצוע הטוב ביותר משואב אבק רובוטי ניטו 
רוקנו את מיכל האבק לאחר כל ניקיון.  .1

נקו את המברשת מפסולת לעיתים קרובות.  .2

נקו לעיתים קרובות מאבק את חלונית החיישנים. השתמשו בצמר גפן לנקות את שני חלונות החיישנים בתחתית שואב אבק   .3

רובוטי ניטו, הממוקמים כפי שמוצג מטה. 

ניקוי החיישנים

חלונית חיישןחלונית חיישן

שואב אבק רובוטי ניטו - מדריך למשתמש - 39



44 - מדריך למשתמש - שואב אבק רובוטי ניטו

 LCD הודעות משוב 
שואב אבק רובוטי ניטו חכם והוא יידע אתכם כאשר הוא יזדקק לעזרה על כל דבר. פשוט קראו את ההודעות שעל 

גבי ה-LCD כדי להבין מה הוא צריך. להלן מספר טיפים ספציפיים. 

רוקנו את מיכל האבק והחזירו למקומו.מיכל אבק מלא

מברשת תקועה

הסירו את מכסה המברשת ונקו את כל השיער והפסולת מהמברשת ומתא 

המברשת. החזירו את המברשת והמכסה ולחצו על מקש הפעלה להמשיך 

בניקיון.    

הניעו את המגן לשחררו.מגן קידמי (פגוש) תקוע

לא כוונו יום ושעה 

במידה והסוללה נחלשת מאוד, שואב אבק רובוטי ניטו מאפס את כיוון 

השעון שלו. השתמש בתפריטים כדי לכוון מחדש את היום והשעה כפי 

שמפורט ב‘כיוון השעון‘ בעמוד 24. 

שואב אבק רובוטי ניטו - מדריך למשתמש - 45

LCD תיקון הודעת

לא יכול להיטען
וודאו שכבל הטעינה מחובר לבסיס ולשקע. כאשר שואב אבק רובוטי 

ניטו מתחבר לבסיס הטעינה נורת המצב תאיר כדי ליידע שהוא נטען 

שואב אבק רובוטי ניטו לא מתחבר היטב 

לתחנת הטעינה 

אם לשואב אבק רובוטי ניטו יש קושי לעגון בתחנת הטעינה שלו, צריך 

לוודא ש: 

* תחנת הטעינה ממוקמת לפחות 90 ס“מ מפינת החדר

* יש שטח פנוי של 90 ס“מ בקדמת תחנת הטעינה

* תחנת הטעינה לא חבויה מאחורי ספה או רהיט אחר

במידה והבעיה ממשיכה אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של  ניטו. 
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LCD תיקון הודעת

לא יכול להיטען
וודאו שכבל הטעינה מחובר לבסיס ולשקע. כאשר שואב אבק רובוטי 

ניטו מתחבר לבסיס הטעינה נורת המצב תאיר כדי ליידע שהוא נטען 

שואב אבק רובוטי ניטו לא מתחבר היטב 

לתחנת הטעינה 

אם לשואב אבק רובוטי ניטו יש קושי לעגון בתחנת הטעינה שלו, צריך 

לוודא ש: 

* תחנת הטעינה ממוקמת לפחות 90 ס“מ מפינת החדר

* יש שטח פנוי של 90 ס“מ בקדמת תחנת הטעינה
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במידה והבעיה ממשיכה אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של  ניטו. 
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www.roombot.co.il

072-2210310

אין להרטיב את המסננים! יש להחליף מסנן שנרטב!

ומסנןמסנן
מסנן.
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שרות לקוחות 
במידה ויש לכם שאלה או הערה, צרו קשר עם

חברת אפקטיב רובוטיקס בע“מ

היבואן הרשמי של ניטו רובוטיקס בישראל.

רחוב סחרוב 19 ראשל“צ

072-2210300

info@roombot.co.il  דוא“ל

במידה וניטו רובוטיקס יוזמן לבדיקה או לשרות במעבדת החברה,

באחריות הלקוח לדאוג להביאו לכתובת המפורסמת.

במידה וניתן יהיה להשאיר את ניטו רובוטיקס באחד הסניפים,

המידע יפורסם באתר האינטרנט של החברה.

במידה והלקוח מעוניין לשלוח את הרובוט למעבדה באמצעות שליח,

נא ליצור קשר עם שרות הלקוחות 072-2210310 ונתאם עבורך משלוח.

עלות המשלוח הינה על חשבון הלקוח גם בתקופת האחריות.
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שרות לקוחות 
במידה ויש לכם שאלה או הערה, צרו קשר עם

חברת אפקטיב רובוטיקס בע“מ

היבואן הרשמי של ניטו רובוטיקס בישראל.

רחוב סחרוב 19 ראשל“צ

072-2210300

info@roombot.co.il  דוא“ל

במידה וניטו רובוטיקס יוזמן לבדיקה או לשרות במעבדת החברה,

באחריות הלקוח לדאוג להביאו לכתובת המפורסמת.

במידה וניתן יהיה להשאיר את ניטו רובוטיקס באחד הסניפים,
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במידה והלקוח מעוניין לשלוח את הרובוט למעבדה באמצעות שליח,

נא ליצור קשר עם שרות הלקוחות 072-2210310 ונתאם עבורך משלוח.

עלות המשלוח הינה על חשבון הלקוח גם בתקופת האחריות.
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מידע בנוגע לתאימות
מערכת מיפוי חדר: RPS חיישן מרחק לייזר אינפרא אדום

מוצר לייזר זה מסומן כ-Class 1 במהלך כל התהליכים של התפעול.  

ערכי לייזר: 

אהזרה: שימוש בתהליכי שליטה, התאמה או הפעלה מלבד אלו המצוינים כאן יכול לגרום לחשיפת קרינה מסוכנת. 

Neato Robotics, Inc.

1916 Old Middlefield Way Suite A

Mountain View, CA 94043

אין המשתמשים רשאים לבצע תיקון. במידה וישנן בעיות עם לייזר חיישן המרחק RPS, יש להחזיר את הרובוט למפעל לכל שרות או תיקון. 

•Wavelength  785 nm

•Pulse Rep Frequency 1.8 kHz

•Pulse Duration  200 µsec

•Peak Power  2.1 mW

•Beam Diameter 2.3 mm

•Beam Divergence -1.5 mrad
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:EMC הפרעות רעש אלקטרומגנטיות דירקטיבה
• •EN 55014-1:1997 w/A1:2001 and A2:2002

• •EN 55014-2:1997

• •EN 61000-3-2:2006 (AC Charger)

• •EN 61000-3-3:2008 (AC Charger)

היצרן מצהיר בזאת כי תחת אחריותו הבלעדית המוצרים המזוהים מעלה תואמים לדרישות הבטיחות של EMC ועקרונות יסוד 

אחרים של יעדי הבטיחות של התקנה Low Voltage Equipment directive, וכי תקנים אלו יושמו. הסימן      יושם לראשונה 

בשנת 2009.

                           

קן פטרס      

30 בינואר, 2010      
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According to 47 CFR, Part 15 of the FCC Rules

The following designated product:

EQUIPMENT: Robotic VacuumMODEL NO.: XV Signature, XV Signature Pro

 is a Class B digital device that complies with 47 CFR Parts 2 and 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause

harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

30 בינואר, 2010 
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