שואב אבק רובוטי
מדריך למשתמש
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הכירו את רובוט  Neatoשלכם
ברכותינו! תודה שבחרתם בשואב הרובוט החכם של .Neato
רובוט  Neatoשלכם מתוכנן בכללותו לספק ביצועים ללא תחרות וקלות שימוש שיחוללו מהפכה בחוויית השאיבה שלכם.
אנו יודעים שאתם נרגשים להתחיל להשתמש מייד ב Neato-שלכם ,אך אנא הקדישו מספר רגעים לקריאת מדריך זה
והכירו את ה Neato -שלכם כדי להבטיח שתפיקו את המרב מהשימוש בו.
חשוב! קראו לפני שתמשיכו עם ההגדרות
כדי להבטיח חוויה מיטבית ,פעלו לפי ההנחיות הבאות:
•המברשת המסתובבת של  Neatoפועלת כמו המברשת
בשואב אבק זקוף רגיל .אין להשתמש ברובוט  Neatoעל
רצפות או שטיחים (במיוחד כאלו עם גדילים) אותם לא הייתם
שואבים עם שואב זקוף רגיל.

•השאירו את רובוט  Neatoשלכם בתוך הבית .הוא לא תוכנן
לשימוש מחוץ לבית.
•למרות שלרובוטים של  Neatoיש מערכת ניווט חכמה למניעת
מכשולים ,ה Neato-שלכם עלול להיתקל מדי פעם ברהיטים,
חפצים ,חיות מחמד ואנשים.

•משטחים מבריקים ורצפות שחורות עלולים לגרום לבעיות
ניווט.

•פנו חפצים קטנים שמונחים על הרצפה ,כגון גרביים זרוקות,
תכשיטים וחוטים ,כמו גם פריטים שעלולים להינזק כתוצאה
מפגיעה של השואב.

•צפו ב Neato-שלכם במהלך השאיבות הראשונות .התאימו
את סביבת הניקוי באופן שמייעל את הניווט של הרובוט.
לדוגמה:
– הזיזו או כסו קערות אוכל של
חיות מחמד ומגשי עציצים
כדי להרחיק את הNeato-
שלכם מנוזלים ואזורים
רטובים.

•אם אזור ניקוי כולל הגבהה,
הנמכה ,מרפסת ,אח,
מדרגות או אזורים אחרים
בהם רובוט  Neatoעלול
ליפול או שמהווים סכנה,
הציבו מחסום פיזי או סמן
גבול (נמכר בנפרד)Neato .
 Roboticsאינה אחראית
לנזק כלשהו לרהיטים,
שטיחים או ריצוף.

– נקו את השטח מפריטים
קטנים כגון צעצועים ובגדים.
– קשרו חוטים ,וילונות ופריטים
אחרים שתלויים נמוך.
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מסמכים קשורים
בנוסף למדריך למשתמש זה מסופקים עם  Neatoשלכם גם המסמכים הבאים:
•מדריך מקוצר – מכיל הוראות להפעלת השואב הרובוטי של  Neatoבזמן הקצר ביותר.
•אזהרות ומידע חשובים – מכיל אזהרות בטיחות ומידע חשוב אחר אודות ה Neato-שלכם.

עזרה
למידע מועיל ,כולל סרטוני הדרכה ,שאלות נפוצות וטיפים וטריקים להפעלה אופטימלית ,בקרו בכתובת
.https://neatorobotics.com/support
באפליקציית  MyNeatoשלכם תוכלו גם להקיש על

ליצירת קשר עם שירות הלקוחות של .Neato

אם אתם זקוקים לעזרה נוספת ,אנחנו כאן כדי לעזור .צרו איתנו קשר בכתובת.neatorobotics.com/customer-care :
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הכרת רובוט  Neatoשלכם

1

מתאם טעינה

7

סמל סוללה

13

חלון חיישן מעקב לאורך קיר

19

דלת סוללה

2

כיסוי לייזר

8

סמל Wi Fi

14

מברשת צד

20

גלגלים אחוריים

3

חלק עליון

9

לחצן הפעלה

15

גלגלים

21

כלי ניקוי

4

מיכל ומסנן אבק

10

לחצן מידע

16

חלון חיישן נפילה

5

ידית

11

פגוש קדמי (מגן)

17

מגעי טעינה

6

תחנת טעינה

12

מברשת מסתובבת

18

מגן מברשות

4

נורית סוללה
כאשר רובוט ... NEATO

מחוץ לתחנת הטעינה

בתחנת הטעינה

צבע והתנהגות נורית הסוללה

משמעות (רמת הסוללה)

ירוק

הסוללה מלאה .מוכן לניקוי.

צהוב

הסוללה חלשה .גש לתחנת הטעינה.

אדום קבוע

הסוללה חלשה מאוד .גש לתחנת הטעינה.

אדום מהבהב במהירות

יש תקלה בסוללה שיש לטפל בה.

ירוק קבוע

הסוללה טעונה במלואה .מוכן לניקוי.

ירוק מהבהב באיטיות

הסוללה חצי מלאה ונטענת.

צהוב מהבהב באיטיות

הסוללה חלשה ונטענת.

אדום מהבהב באיטיות

הסוללה חלשה מאוד ונטענת.

אדום מהבהב במהירות

יש תקלה בסוללה שיש לטפל בה.

נורית Wi-Fi
צבע והתנהגות נורית הWI-FI -

משמעות

לבן

רובוט  Neatoמחובר ל.Wi-Fi -

לבן מהבהב

רובוט  Neatoמנסה להתחבר לאפליקציה באמצעות
 Bluetoothאו להתחבר ל.Wi-Fi-

כבוי

רובוט  Neatoאינו מחובר ל.Wi-Fi -

נורית Wi-Fi

נורית סוללה

נורית לחצן הפעלה ()Play
צבע והתנהגות נורית ההפעלה

משמעות

לבן

רובוט  Neatoקשוב ומוכן לניקוי ,או שהרובוט מנקה.

אדום קבוע

אירעה שגיאה .לחצו על לחצן המידע לקבלת מידע
נוסף על השגיאה.

לבן מהבהב

רובוט  Neatoמושהה.

כבוי

רובוט  Neatoמושהה או כבוי.

5

לחצן הפעלה

לחצן מידע

הכנה לפני הפעלת רובוט  Neatoשלכם
בדיקת הסוללה

לפני שתתחילו להשתמש ב Neato-שלכם ,בצעו את
הוראות ההתקנה שבפרק זה.

סוללת רובוט  Neatoמסופקת כשהיא טעונה חלקית .לפני

מיקום תחנת הטעינה

השימוש ב Neato-בפעם הראשונה ,מקמו אותו בתחנת
הטעינה ואפשרו לרובוט להיטען עד שנורית הסוללה הופכת

לפני מיקום תחנת הטעינה ,בחרו אזור נקי עם

ירוקה (עד  3שעות).

כיסוי  Wi-Fiטוב.

הערה :תמיד טענו את ה Neato-שלכם באמצעות תחנת

התחילו על ידי הכנסת התקע שמאחורי תחנת הטעינה

הטעינה והסוללה המקוריים שסופקו.

לשקע קיר .קצרו את הכבל לפי הצורך על ידי כריכתו בגב
תחנת הטעינה.

טעינה אוטומטית וחידוש פעולה

ודאו שתחנת הטעינה צמודה לקיר ומחוברת היטב.

אם השטח לניקוי גדול מאוד ,ייתכן שרובוט  Neatoשלכם
יצטרך להטעין שוב את הסוללה לפני סיום העבודה .לאחר

הניחו את ה Neato-בצמוד לתחנת הטעינה .כאשר הוא

הטעינה הוא יחזור לסיים מהמקום בו הפסיק.

ממוקם כראוי ,נורית הסוללה על השואב הרובוטי נדלקת.
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התחברות לאפליקציית MyNeato
הערה חשובה :עליכם לחבר את ה Neato-שלכם

אפליקציית  MyNeatoמאפשרת לכם:

לאפליקציית  MyNeatoלפני השימוש בשואב הרובוט

•להפעיל ולהשהות את ה Neato-שלכם כשאתם לא

שלכם.

בבית

1.ודאו שתחנת הטעינה ממוקמת כראוי ונמצאת בתחום

•לבחור מצבי ניקוי :חיסכון ,טורבו ,חיית מחמד (D10

קליטה תקין של רשת ה.Wi-Fi-

בלבד)

2.השתמשו בקוד  QRזה להורדת
אפליקציית MyNeato

•להציג מפת שטח כיסוי הניקוי

מהאינטרנט לטלפון שלכם.

•ליצור לוח זמנים לניקוי שגרתי

3.הפעילו את תכונת Bluetooth

•לאפשר הודעות מיידיות לגבי מצב הניקוי

בהגדרות הטלפון.

•להציג מצב הסוללה

4.השלימו את הליך החיבור על ידי

•לאפשר לקבל התראות על עדכוני תוכנת רובוט Neato

ביצוע השלבים המפורטים
באפליקציית .MyNeato

•לקבל התראות תחזוקה ועזרה תלויות הקשר להבטחת
פעולה מיטבית של רובוט Neato

5.במהלך ההליך תישאלו האם
אתם מעוניינים לקבל התראות

•לאפשר קבלת עדכוני תכונות

מאפליקציית  .MyNeatoאישור

•צ'אט עם תמיכת הלקוחות לקבלת עזרה

לקבל הודעות מאפשר לרובוט
 Neatoשלכם ליידע אתכם על

הפעלת רובוט  Neatoממספר טלפונים חכמים

מצבו והתראותיו.

תוכלו להשתמש באפליקציית  MyNeatoבמספר טלפונים
חכמים בבית להפעלת אותו רובוט  .Neatoיש להוריד את
אפליקציית  MyNeatoלטלפונים חכמים נוספים ,ולאחר
מכן להיכנס לאותו חשבון  MyNeatoבאמצעות המייל
והסיסמה ששימשו במקור להגדרת רובוט .Neato
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בחירת מצב ניקוי באפליקציית MyNeato
מצבי ניקוי

ניווט זהיר במיוחד

לפני שתתחילו את הניקוי באמצעות אפליקציית

בנוסף למצבי הניקוי המפורטים ,ה Neato-שלכם תומך

 MyNeatoאו באופן ידני ,תוכלו לבחור מצב ניקוי כדי

בתכונת ניווט זהיר במיוחד ששימושית כאשר יש לכם

לקבוע כיצד שואב האבק הרובוטי שלכם יבצע את הניקוי.

רהיטים עדינים במיוחד .תכונה זו מופעלת מאותו עמוד
באפליקציית  MyNeatoשבו אתם בוחרים מצבי ניקוי.

כברירת מחדל Neato ,פועל במצב חיסכון .עם זאת ,תוכלו

כאשר תכונה זו מופעלת ,רובוט  Neatoמנווט בזהירות

להשתמש באפליקציית  MyNeatoלהחלפת מצבים

רבה יותר ומשאיר מרווח רחב יותר סביב אובייקטים כגון

בהתאם לדרישות הניקוי שלכם .הטבלה הבאה מתארת את

רהיטים ורגלי כיסאות עדינים.

מצבי הניקוי.
מצבי ניקוי

תיאור

חיסכון

מגדיר את פעולת המברשת והמפוח של רובוט
 Neatoלעוצמה בינונית .מצב זה מאפשר לשואב
הרובוטי לנקות את האזור הגדול ביותר בטעינה
אחת .מצב חסכוני אידיאלי לרצפות עץ והוא
המצב השקט ביותר .זהו מצב ברירת המחדל.

טורבו

מגדיר את פעולת המברשת והמפוח של רובוט
 Neatoלעוצמה גבוהה .מצב זה מספק יניקה
חזקה יותר וסיבוב מהיר יותר של המברשת .מצב
טורבו אידיאלי לשטיחים אך צריכת הסוללה
גבוהה מאשר במצב חסכוני.

חיית מחמד

מגדיר את רובוט  Neatoלניקוי אופטימלי בעת
איסוף פרווה וקשקשים של חיות מחמד (D10
בלבד)

הערה :מצב הניקוי שתבחר חל על פעולות הניקוי הבאות
שיתחילו באמצעות אפליקציית  MyNeatoוכן על ניקוי
שהתחיל בלחיצה על לחצן ההפעלה שעל הרובוט.
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ניקוי באמצעות אפליקציית MyNeato
שימוש באפליקציית  MyNeatoלניקוי
רובוט  Neatoשלכם מנקה את כל שטח הניקוי שנמצא
באותה קומה תוך שהוא נע אוטומטית מחדר לחדר .ניתן
להשתמש באפליקציה להתחלה ,השהיה וחידוש הניקוי
ולביטול הניקוי לחזרה לתחנת הטעינה.
לניקוי בית:
1.פנו חפצים קטנים וחבלים מפוזרים מהרצפה.
2.ודאו כי השואב הרובוטי ממוקם בתחנת הטעינה.
3.הקישו על

להתחלת הניקוי.

4.הקישו על

להשהיית הניקוי.

5.הקישו על

להמשך הניקוי.

הזזת רובוט  Neatoבאמצע הניקוי

6.הקישו על הרובוט ביטול וחזרה לתחנה לשליחת

אין להרים את ה Neato-שלכם בעודו זז .שכן הוא עלול

השואב הרובוטי בחזרה לתחנת הטעינה.

להתבלבל ,לסטות מהתנהגותו החכמה הרגילה ולהתקשות

במהלך הניקוי רובוט  Neatoמתנתק מתחנת הטעינה

למצוא את תחנת הטעינה שלו.

שלו ,בוחן את סביבתו ומתחיל לנקות בחלקים בגודל של
כ 4.6 * 4.6-מטרים ,בהתאם לפריסה ולריהוט .רובוט

כדי להשהות את הניקוי ,לחצו על

 Neatoממשיך לנקות את כל החדר במפלס אחד ,קטע

ש Neato-מנקה .אם לאחר מכן תרימו את הNeato-

אחר קטע ,עד לניקוי כל האזור .לאחר מכן הוא עובר מחדר

שלכם ,הניחו אותו בחזרה בטווח של כ 30-ס"מ מהמקום בו

לחדר כדי להמשיך ולנקות .אם רובוט  Neatoמנקה את

הרמתם אותו.

החדר באופן חלקי ,הוא יחזור להשלים את החדר לפני סיום
העבודה.
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פעם אחת תוך

תזמון לו"ז הניקוי ואיתור רובוט  Neatoשלכם
צרו לוח זמנים לניקוי שגרתי

איתור רובוט Neato

תוכלו לתזמן את רובוט  Neatoשלכם לנקות בית שלם

ייתכנו מקרים בהם רובוט  Neatoשלכם נתקע או עוצר
במקום לא ידוע בביתכם .כאשר תקישו על

בימים ובשעות מסוימים על ידי יצירת תוכנית ניקוי שגרתי.

 Neatoשלכם ישמיע צליל שינחה אתכם למצוא את

להגדרת תוכנית ניקוי שגרתי:
1.בחרו

מיקומו הפיזי.

באפליקציית .MyNeato

2.הקישו

עדכון רובוט Neato

להוספת תוכנית ניקוי שגרתי חדשה.

הטכנולוגיה משתפרת עם הזמן ,וכך גם רובוט .Neato

3.בחרו יום/ימים ושעה במהלך השבוע לתזמון הניקוי

מסיבה זו ,חברת  Neatoתעדכן אוטומטית את רובוט

שלכם.
4.הקישו על

רובוט

 Neatoותשלח הודעות לאפליקציית  ,MyNeatoכך
שתמיד תקבלו את התכונות העדכניות ביותר מהרגע בו הן

לשמירת תוכנית הניקוי השגרתי

זמינות.

שלכם.

פתרון בעיות במכשיר
אם מתרחשת שגיאה בעת הפעלת רובוט  ,Neatoלחצו
על קישור השגיאות באפליקציית  MyNeatoכדי לראות מה
משמעות השגיאה ומה הפעולות המתקנות שיש לבצע.

למידע נוסף ,בקרו בכתובת
https://neatorobotics.com/support
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הפעלה ידנית של רובוט  Neatoשלכם
ניקוי חדר אחד

הערה :לפני שתתחילו את פעולת הניקוי הידני בפעם
הראשונה ,עליכם לחבר את רובוט  Neatoלאפליקציית

אם אתם רוצים לנקות חדר אחד בלבד ,תוכלו למקם את

 .MyNeatoראו "התחברות לאפליקציית ."MyNeato

הרובוט שלכם באופן ידני בחדר ,ללחוץ על לחצן ההפעלה

ניקוי בית שלם

ולסגור את הדלת .ה Neato-שלכם ינקה את החדר ויחזור
למקום בו מיקמתם אותו במקור .לאחר שהרובוט מסיים את

כדי לנקות את הבית ,ודאו כי נורית ההפעלה לבנה .תוכלו

הניקוי ,אנא החזירו את הרובוט לתחנת הטעינה שלו.

להתחיל "ניקוי" על ידי לחיצה בודדת .רובוט  Neatoינקה
את כל שטח הניקוי שנמצא באותה קומה תוך שהוא נע
אוטומטית מחדר לחדר.

לחצן הפעלה
לחיצה על לחצן ההפעלה...

מבצעת את הפעולה הבאה...

לחיצה בודדת כאשר נורית ההפעלה לבנה.

התחלת סבב ניקוי.

לחיצה בודדת תוך שרובוט  Neatoמנקה.

השהיית סבב הניקוי.

לחיצה כפולה בזמן שרובוט  Neatoמנקה.

ביטול סבב הניקוי.

לחיצה ארוכה בת חמש שניות.

כיבוי רובוט .Neato

לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ולחצן המידע.

ביצוע איפוס להגדרות היצרן.

לחצן מידע
לחיצה על לחצן המידע...

מבצעת את הפעולה הבאה...

לחיצה קצרה כאשר לחצן המידע לבן.

שמיעת מידע שמושמע לגבי מצב רובוט .Neato

לחיצה קצרה כאשר לחצן המידע אדום.

שמיעת מידע על השגיאה וכיצד לפתור אותה.

לחיצה ארוכה.

שמיעת מידע שחיבור המשתמש לרובוט תקין.

לחיצה ארוכה תוך לחיצה בו זמנית על לחצן ההפעלה.

ביצוע איפוס להגדרות היצרן.
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לחצן הפעלה

לחצן מידע

תחזוקת רובוט Neato
להפעלה אמינה ,בדקו ונקו את מברשות רובוט Neato
ורוקנו את המכל שלו לאחר כל שימוש או לפי הצורך .אי
ביצוע תחזוקה זו עלול להשפיע על ביצועי הNeato-
שלכם ועלולה לבטל את כיסוי האחריות שלכם.

ריקון מכל האבק וניקוי מסנני הניקוי
לאחר כל שימוש יש לרוקן את מכל האבק ,לנקות את פתחי
האוויר ולנקות את המסנן .להסרת המסנן" ,צבטו" את
הידית ומשכו החוצה .החליפו את המסנן אחת לחודש עד
חודשיים או בתדירות גבוהה יותר לפי הצורך.

ניקוי המברשת
אנו ממליצים לנקות את המברשת מדי חודש .הסירו את
מברשת הצד והניחו אותה בצד .בצעו את השלבים הבאים:
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ניקוי החלק העליון של הNeato-

ניקוי החיישנים

נקו את החלק העליון של רובוט  Neatoואת האזור שסביב

השתמשו במקלון צמר גפן יבש לניקוי שלוש חלונות חיישן

ראש הלייזר בעזרת מטלית כותנה רכה.

הנפילה שבתחתית רובוט .Neato

ראש הלייזר

חלון חיישן נפילה

חלון חיישן נפילה

חלק עליון

חלון חיישן מעקב
לאורך קיר

חלון חיישן נפילה

אביזרים
שימוש באביזרים לא מורשים או מתוצרת צד שלישי (לא

יש להקפיד לרכוש אביזרים וחלקים מקוריים של :Neato
•סוללות

מקוריים של  )Neatoעלול לפגוע ברובוט  Neatoשלכם

•מסננים

ולבטל את האחריות.

•מברשות

זמני ההחלפות המומלצים תלוי בשימוש.

•סמני גבול

מסננים – כל חודש עד חודשיים

•כלי ניקוי

מברשות – כל  6עד  12חודשים

•תחנת טעינה

סוללות – כל  12עד  18חודשים

למידע על אביזרים וחלקי חילוף לרובוט  Neatoשלכם,
בקרו בכתובת .neatorobotics.com
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