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Česky

Seznamte se s vaším robotem Neato
Blahopřejeme vám k novému robotickému vysavači Neato, který zvládá chytré technologie a
vy můžete ovládat úklid vaší podlahy odkudkoli pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
Tento návod vám pomůže nastavit vašeho robota a propojit jej s Neato aplikací. Také jsou zde
uvedené důležité informace k provozu a údržbě robota pro dosažení nejlepších výsledků úklidu.
Pak odpočívejte. Neato vám dá vědět, až budou podlahy čisté.
Máte dotaz či problém? Neváhejte se na nás obrátit, jsme zde proto, abychom vám pomohli.
www.neatorobotics.cz
Důležité: Přečtěte si prosím pečlivě návod před prvním použitím robota
K vaší plné spokojenosti s robotickým vysavačem Neato
a k zamezení poškození nábytku a vybavení domácnosti
prosím dodržujte následující pokyny.
Sledujte Neato během několika prvních vysávání a v
případě nutnosti poupravte prostředí v domácnosti pro
zajištění optimální navigace robota.

• Neato disponuje chytrou navigací, díky které se
dokáže vyhnout překážkám. Občas však může narazit
do nábytku či předmětů v domácnosti. Pokud máte
na podlaze předměty, které by mohly být poškozeny
důsledkem nárazu robota, odstraňte je z podlahy před
tím, než robot začne uklízet nebo použijte hraniční pásku.

• Rotační kartáč robotického vysavače Neato funguje
stejně jako turbo kartáč u klasického vysavače.
Nepoužívejte tedy Neato na podlahách nebo kobercích
(s třásněmi), kde byste nepoužili ani klasický vysavač.
Společnost Neato Robotics není zodpovědná za jakékoliv
poškození nábytku, předmětů, koberců či podlahy.
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Česky

Popis
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Filtr se může
lišit v závislosti
na modelu
vysavače

12
13

4
5

Tlačítko Start & LED kontrolky

9
6

· stav př̌ipojení Wi-Fi
· stav úklidu
· chybová hlášení
Kontrolka BATTERY LED slouží pro indikaci:
· stav nabití baterie
· chybová hlášení baterie
Poznámka: Podrobnější popis obou LED
kontrolek je uveden dále v návodu.
Požadavky: Pro plné využití funkcí robota budete
potřebovat Wi-Fi připojení, telefon nebo tablet s
iOS nebo Android a Neato účet (zdarma).
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Kontrolka INFO LED slouží pro indikaci:

10

19

8

1 Nádobka na prach a filtr
2 Horní část robota
3 Kryt laseru
4 Tlačítko Start
5 Kontrolka INFO LED
6 Kontrolka BATTERY LED
7 Držadlo pro přenášení
8 Nárazník
9 Hraniční páska (pouze u některých modelů)
10 Nabíjecí základna

11 Kartáč
12 Senzor úklidu podél stěn
13 Boční kartáček (pouze u některých modelů)
14 Senzor proti pádu
15 Kryt kartáče
16 Kryt baterie
17 Štítek robota s označením
18 Kola
19 Nabíjecí kontakty
20 USB kabel (pouze u některých modelů)
21 Čistící hřeben (pouze u některých modelů)
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Důležité informace a tipy
DŮLEŽITÉ INFORMACE

TIPY

Robot nesmí přijít do kontaktu s jakoukoliv
tekutinou a nesmí vysávat mokré podlahy
(např. kolem bazénů). Přesuňte nebo zakryjte
misky pro domácí mazlíčky a misky pod
květinami.

Chcete-li zabránit přístupu robota do
některých míst, použijte k tomu hraniční
pásku (je součástí některých modelů, avšak
hraniční páska je kompatibilní se všemi
roboty Neato a je možné ji dokoupit).

Odstraňte z podlah malé předměty jako
hračky nebo části oděvů.

Hraniční pásku můžete nůžkami zkrátit na
délku, kterou potřebujete.

Uvažte kabely, záclony či jiné nízko visící
předměty.

Pro uchycení hraniční pásky k podlaze
můžete použít jakoukoliv oboustrannou
lepící pásku, která však musí být snadno
odstranitelná z podlahy.

Koberec s dlouhým vlasem na hraně
schodiště či zaoblená hrana schodu může
snížit schopnost navigace robota nebo
zakrýt senzory proti pádu. Pro jistotu použijte
hraniční pásku umístěnou 15 cm od hrany
schodiště. Hraniční pásku není potřeba
používat na hladké podlahy či koberce s
nízkým vlasem a schodiště s ostrými hranami.
Neato je určený pouze pro úklid podlah v
běžné domácnosti, nikdy jej nepoužívejte
venku nebo v mrazu.
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Neato robota restartujete stisknutím a
přidržením tlačítka Start po dobu 10-ti
sekund, dokud všechny LED kontrolky
nezhasnou. Robota zapnete opětovným
stiskem tlačítka Start.

Kombinovaný kartáč je vysoce účinný při
sběru zvířecích chlupů, snižuje hlučnost
vysavače v průběhu vysávání a je ideální
do domácností s několika druhy podlah.
Kartáč s čepelemi (možnost dokoupit
samostatně) nabízí hloubkové vyčištění
různých druhů podlah a snadnou údržbu.
Na některých podlahách může být hlučnější.
Lesklé povrchy a černé podlahy mohou
způsobit nepřesnosti v navigaci.
Před založením účtu Neato se podívejte na
instruktážní videa na www.neatorobotics.cz

DŮLEŽITÉ: Sledujte Neato během několika prvních vysávání a v případě nutnosti poupravte prostředí v domácnosti pro zajištění
optimální navigace robota. Neato disponuje chytrou navigací, díky které se dokáže vyhnout překážkám. Občas však může
narazit do nábytku či předmětů v domácnosti. Pokud máte na podlaze předměty, které by mohly být poškozeny důsledkem
nárazu robota, odstraňte je z podlahy před tím, než robot začne uklízet nebo použijte hraniční pásku. Rotační kartáč robotického
vysavače Neato funguje stejně jako turbo kartáč u klasického vysavače. Nepoužívejte tedy Neato na podlahách nebo kobercích
(s třásněmi), kde byste nepoužili ani klasický vysavač. Společnost Neato Robotics není zodpovědná za jakékoliv poškození
nábytku, předmětů, koberců či podlahy.

Česky

Tlačítko Start & LED kontrolky

INFO LED

BATTERY LED
ROBOT IS:

Zahájení úklidu

Pauza /Pokračování
úklidu
Zrušení úklidu

AKCE

INFO LED

Stiskněte tlačítko Start 1x pro zahájení úklidu

Svítí modrá

Stiskněte tlačítko Start 2x pro úklid v režimu SPOT

Svítí bílá

Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko Start

INFO LED bliká

Pro pokračování úklidu stiskněte opět tlačítko Start
Stiskněte a držte tlačítko Start po dobu 5 sekund

Robot a LED kontrolky se
vypnou a robot zahraje
melodii

* POZNÁMKA: Pokud kontrolka INFO LED svítí nebo bliká červeně, robot vyžaduje údržbu
nebo má problém s navigací. Více informací najdete v části návodu “Řešení problémů”.

Uklízí

Nabíjí se

BARVA INFO LED

CO TO ZNAMENÁ

Svítí zelená

Baterie je nabitá

Svítí oranžová

Baterie je vybitá a musí se nabít před
dalším úklidem.

Bliká zelená

Baterie se nabíjí a robot může začít
uklízet.

Bliká oranžová

Robot je v režimu rychlého nabíjení
baterie a před dalším úklidem se baterie
musí plně nabít.

* Pokud BATTERY LED bliká červeně, projděte informace v části
návodu “Řešení problémů”.
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Příprava a nastavení
1

ODSTRAŇTE FÓLIE A NÁLEPKY

3 PRVNÍ NABITÍ ROBOTA

DŮLEŽITÉ
Odstraňte z robota a nabíjecí základny
všechny ochranné fólie a přepravní obaly a
polštářky pohlcující vlhkost. Vyhoďte vše do
koše na odpadky.

Umístěte Neato zaoblenou stranou do
základny. Nabíjecí kontakty robota se musí
dotýkat nabíjecích kontaktů základny. PŘED
PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTA NECHTE
BATERII PLNĚ NABÍT. KONTROLKA
BATTERY LED MUSÍ SVÍTIT ZELENĚ.

Pokud nebudou odstraněny, Neato nemusí
fungovat správně.
2 ZAPOJENÍ NABÍJECÍ ZÁKLADNY
Důkladně zapojte napájecí kabel do nabíjecí
základny.
Upravte délku kabelu jeho namotáním do
držáku kabelu v zadní části základny viz
obrázek.
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Umístěte základnu u elektrické zásuvky,
okolo které je dostatek volného prostoru
(1 m nalevo, napravo i před zásuvkou viz
obrázek). Robot snáze najde základnu.

Nabíjecí
kontakty

Zapojte napájecí kabel do zásuvky a
přitlačte základnu ke zdi.

POZNÁMKA Během spouštění robota bude
kontrolka střídavě blikat zeleně a modře

TIP N
 abíjecí základnu umístěte na hladkou
podlahu, ne na koberec.

POZNÁMKA Váš robot je kompatibilní pouze
s nabíjecí základnou, která je součástí balení.

TIP U
 jistěte se, že zásuvka není ovládána
časovým spínačem a že je základna
připojena do elektrické sítě.

Česky

Připojení robota k Wi-Fi a Neato aplikci
Abyste plně využili všech funkcí vašeho
robota, doporučujeme používat Neato
aplikaci. Neato aplikace přináší optimální
způsob ovládání robota a umožňuje příjem
upozornění přes chytrý telefon nebo tablet.

NASTAVENÍ APLIKACE
Stáhněte si Neato aplikaci z
Apple Store nebo Google Play.

Výhody používání Neato aplikace:

•
•
•
•
•
•
•

Snadný přístup a ovládání odkudkoliv
Spustíte robota, i když nejste doma

Stav baterie
Upozornění na údržbu pro udržení vrcholné
formy vašeho robota
Klíčové informace (některé funkce jsou k
dispozici pouze u vybraných modelů)

Spouštění a zastavení Neata je také možné
pomocí tlačítka Start přímo na robotovi.

Pro spárování robota s Neato aplikací postupujte
dle instrukcí v Neato aplikaci. Úvodních 60 minut
po prvním zapnutí robota je přístroj v režimu
párování, proto jej nevypínejte.
Během párování se bude barva
kontrolky INFO LED měnit v závislosti
na stavu připojení:

Snadno přerušíte úklid přes aplikaci
Okamžité oznámení (dokončení úklidu,
upozornění, atd.)

ZPĚTNÁ VAZBA OD ROBOTA
BĚHEM ÚVODNÍHO SPÁROVÁNÍ

Postupujte podle pokynů Neato aplikace.
Budete vyzváni:

BARVA INFO LED

CO TO ZNAMENÁ

Pomalu bliká modrá

Robot je v režimu párování

•
•
•

Vytvoření účtu “CREATE ACCOUNT”

Rychle bliká modrá

Spárování s Neato aplikací / účtem

Ověření vašeho účtu prostřednictvím e-mailu

Svítí modrá

Připojení vašeho robota
“CONNECT YOUR ROBOT”

Svítí červená

POZNÁMKA
Než začnete, budete potřebovat:

•

Jméno a heslo vašeho domácího
Wi-Fi připojení

•

Plně nabitého robota Neato

Spárování proběhlo úspěšně

(zobrazí se po dobu 5 sekund)

Spárování neproběhlo

(zobrazí se po dobu 5 sekund)

PROBLÉMY S PÁROVÁNÍM
Pokud se vám nepodaří spárovat robota do
60 minut (nebo pokud se robot nepřipojí
napoprvé), bude třeba vrátit robota do režimu
párování. Postupujte následovně: (pokračování
na další straně)
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Nastavení Wi-Fi robota
PROBLÉMY S PÁROVÁNÍM (pokračování)

• Stiskněte a podržte tlačítko

Start a pravý nárazník po dobu
deseti sekund viz obrázek.
Right
Side
Start
Bumper
Tímto robota vypnete a
Button
vrátíte jej do továrního nastavení (obnoví se
originální předinstalovaný software).

• Nyní zapněte robota stiskem tlačítka Start.

Kontrolka
LED bude pomalu blikat modře,
což signalizuje režim párování.

• Postupujte podle pokynů v Neato aplikacI a
připojte vašeho robota “CONNECT YOUR
ROBOT”.

OVLÁDÁNÍ ROBOTA Z VÍCE
TELEFONŮ & TABLETŮ
Neato aplikace může být v domácnosti
používána na více zařízeních. Stačí stáhnout
Neato aplikaci do chytrého telefonu nebo
tabletu a přihlásit se ke stejnému Neato účtu
použitím stejného e-mailu a hesla, které bylo
použito při nastavení robota.
POZNÁMKA
Podporované jsou pouze 2.4 GHz Wi-Fi sítě.
Pouze ty se tedy během párování zobrazí v
seznamu dostupných sítí.
WEP EAP není v současné době podporované.
FCC požaduje, aby ve Spojených státech
fungovala všechna bezdrátová zařízení na
kanálech 1-11.
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Pokud přetrvávají potíže s připojením vašeho
robota, problém může být ve Wi-Fi routeru
nebo nastavení firewall a portů, které brání v
připojení k serverům Neato.
Více informací a řešením potíží s připojením
najdete na www.neatorobotics.com/support

PŘIPOJENÍ VAŠEHO ROBOTA
DO DALŠÍ SÍTĚ
Pokud chcete přidat další sítě, postupujte
dle instrukcí na stránkách Neato www.
neatorobotics.com/support

Česky

Ovládání vašeho robota pomocí Neato aplikace
ÚKLID DOMÁCNOSTI

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

Výběrem módu “HOUSE CLEANING” bude
Neato uklízet celou podlahovou plochu
jednoho podlaží s automatickým přejezdem z
místnosti do místnosti.

Naplánujte pravidelné vysávání pomocí
“SCHEDULE CLEANING” funkce. Vybrat
si můžete jednotlivé dny a časy, ve které
vysavač vyjede a uklidí podlahy domácnosti.

Pomocí aplikace můžete robota spustit
“Start”, pozastavit “Pause”, pokračovat v
úklidu “Resume”, zastavit “Stop” nebo vrátit na
začátek/do základny “Return to Start/Base”.
Poznámka: Při zastavení robota v průběhu
úklidu, zůstane stát na místě. Prostřednictvím
Neato aplikace můžete navolit zajetí robota
zpět do nabíjecí základny.
Pokud robot základnu
detekoval, pokusí se do
ní vrátit a zaparkovat.

ÚKLID V
REŽIMU SPOT

OKAMŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Zapnutím funkce “PUSH NOTIFICATION” v
Neato aplikaci vás bude robot informovat
o aktuálním stavu. Na telefonu/tabletu se
vám budou zobrazovat zprávy jako ukončení
úklidu, chybová hlášení a další.

AKTUALIZACE SOFTWARE
Umístěte robota čelem k
okraji oblasti, která má být
uklizena viz obrázek.

Výběrem režimu “SPOT CLEANING” bude
robot uklízet oblast o velikosti 2 x 2 metry a
také můžete vybrat dvojitý, intenzivnější úklid
(pouze u některých modelů).

POZNÁMKA Pokud odjíždíte pryč, můžete tuto
funkci vypnout “OFF”, aby úklid neprobíhal.

Používejte ve svém robotovi aktuální
software. Software můžete aktualizovat
pomocí Neato aplikace, nebo manuálně,
přímo v robotovi.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÝCH
HODINEK “SMART WATCH”
Pokud vlastníte chytré hodinky od Applu či
Androidu (Smart Watch), můžete mít přístup
k některým funkcím robota, jako spouštění,
zastavení a přijímání upozornění, i jejich
prostřednictvím. Pro přístup k informacím
musí být hodinky poblíž vašeho chytrého
telefonu. Poté, co spárujete hodinky s chytrým
telefonem, přejděte do “Watch app” v telefonu
a povolte přístup hodinek do Neato aplikace.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud se v průběhu používání robota
vyskytnou problémy, klikněte na odkaz “Error”
v Neato aplikaci, kde se dozvíte, co daná chyba
znamená a jak ji vyřešit.
Další informace k vyřešení problémů
naleznete v nápovědě “Help” v Neato aplikaci.
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Používání vašeho Neato robota bez Neato aplikace
ÚKLID DOMÁCNOSTI

ÚKLID V REŽIMU SPOT

Automatický úklid domácnosti
“HOUSE CLEANING” spustíte
1x stiskem tlačítka Start na
robotovi. Neato uklidí
podlahu jednoho podlaží s
automatickým přejezdem z
místnosti do místnosti.

Úklid v režimu “SPOT CLEANING”
spoustíte 2x stiskem tlačítka Start
na robotovi. V průběhu úklidu
můžete přerušit práci robota 1x
stiskem tlačítka Start. Opětovným
stiskem tlačítka Start bude robot
pokračovat v úklidu. Pokud si
přejete zrušit úklid v režimu SPOT,
přidržte tlačítko Start 5 sekund.

Úklid zahájíte
1x stiskem
tlačítka Start

INFO LED

FUNKCE DOSTUPNÉ POUZE
PROSTŘEDNICTVÍM NEATO
APLIKACE
Umístěte
robota čelem
k okraji
oblasti, která
má být
uklizena viz
obrázek.

BATTERY LED
ROBOT

Zahájení úklidu

Pauza /Pokračování
úklidu
Zrušení úklidu

BARVA LED

CO TO ZNAMENÁ

Svítí zelená

Baterie je nabitá

Svítí bílá

Svítí
oranžová

Baterie je vybitá a musí se nabít před
dalším úklidem.

INFO LED bliká během
pauzy

Bliká
zelená

Baterie se nabíjí, ale robot může začít
uklízet.

Bliká
oranžová

Robot je v režimu rychlého nabíjení
baterie a před dalším úklidem se baterie
musí plně nabít.

AKCE

INFO LED

Stiskněte tlačítko Start 1x pro zahájení úklidu

Svítí modrá

Stiskněte tlačítko Start 2x pro úklid v režimu SPOT
Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko Start
Pro pokračování úklidu stiskněte opět tlačítko Start
Stiskněte a držte tlačítko Start po dobu 5 sekund

Robot a LED kontrolky se
vypnou a robot zahraje
melodii

* POZNÁMKA: Pokud kontrolka INFO LED svítí nebo bliká červeně, váš robot potřebuje údržbu
nebo má problém s navigací. Přejděte prosím do sekce Řešení problémů v tomto návodu.
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Některé funkce je možné používat pouze
propojením robota s Neato aplikací v
chytrém telefonu nebo tabletu. Tyto funkce
zahrnují plánovaný úklid “Schedule Cleaning”,
upozornění “Push Notification”, nápovědu
“Help” a statistiky úklidu “Statistics” (ty jsou
dostupné pouze u některých modelů).

Uklízí

Nabíjí se

* Pokud kontrolka BATTERY LED bliká červeně, projděte informace v
části návodu “Řešení problémů”.

Česky

Jakým způsobem Neato uklízí
ÚKLID DOMÁCNOSTI
Při běžném úklidu Neato vyjede ze základny,
naskenuje své okolí a zahájí úklid. Neato si
prostor člení na sekce o velikosti přibližně
4x4 m v závislosti na rozloze a rozmístění
nábytku v místnosti. Postupuje v úklidu ze
sekce do sekce, dokud neuklidí podlahu celé
domácnosti.
Váš Neato robot se bude snažit uklidit nejprve
jednu celou místnost, než se přemístí do
další. To za předpokladu, že detekuje dveře.
Pokud Neato vysaje pouze část místnosti,
určitě se do ní vrátí a douklidí zbývající část,
před kompletním dokončením úklidu celé
domácnosti.

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ A
POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU
Pokud je podlahová plocha domácnosti
hodně velká, Neato se v průběhu úklidu
dojede dobít, a poté dokončí úklid od místa,
kde před nabíjením úklid přerušil. Úklidový
cyklus zahrnuje celkem tři vysávací cykly s
dvojím dobíjením baterie, díky čemuž Neato
zvládné uklidit i velké prostory.

NÁVRAT NA ZÁKLADNU
Pro zajištění těch nejlepších výsledků
doporučujeme, aby Neato začínal úklid z
nabíjecí základny. Pokud robot začne úklid ze
základny, po skončení úklidu se do základny
lépe vrátí.

ÚKLID JEDNÉ MÍSTNOSTI
Pokud chcete uklidit pouze jednu místnost,
můžete Neato přenést do dané místnosti,
spustit úklid tlačítkem Start a zavřít dveře.
Neato uklidí podlahu pokoje a vrátí se na
místo, kde úklid započal. Přeneste prosím
robota zpět do nabíjecí základny pro dobití
baterie.

PŘENÁŠENÍ
ROBOTA BĚHEM ÚKLIDU
Nedoporučujeme zvedat a přenášet robota v
průběhu započatého úklidu. Robot může být
dezorientován a naruší se tím jeho inteligentní
navigace nebo může mít potíže s návratem do
nabíjecí základny. Pokud robota zvednete z
podlahy v průběhu započatého úklidu, položte
jej zpět na podlahu v max. vzdálenosti 30 cm
od místa, ze kterého jste jej zvedli, aby mohl
dokončit úklidu.
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Údržba vysavače Neato
DŮLEŽITÉ
Aby váš robot spolehlivě pracoval, potřebuje
pravidelnou údržbu. Údržba zahrnuje
kontrolu a čištění kartáčů a vysypávání
nádobky na prach po každém úklidu nebo
dle potřeby, v závislosti na prostředí, ve
kterém robot pracuje. Pokud nebudete
Neato pravidelně čistit, může dojít ke snížení
účinnosti robota nebo k jeho poškození,
které nemusí být kryto zárukou.

NÁDOBKA NA PRACH A FILTRY
Po každém použití vyprázdněte nádobku na
prach, vyčistěte průduchy/otvory nádobky
a filtr. Filtr vyjmete uchopením držadla a
zatáhnutím.

Pro čištění filtru můžete použít čistící hřeben
(součást některých modelů).
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Filtr vyměňte
za nový po 1-2
měsících provozu,
v případě potřeby
i častěji.

KARTÁČE

HORNÍ ČÁST ROBOTA

Řezák
vlasů/vláken

Očistěte horní kryt robota i oblast okolo
laseru suchým, měkkým, bavlněným
hadříkem.
Hřeben na
čištění filtru
a kartáče

Pokud má váš robot boční kartáček, sundejte
jej a položte stranou. Poté sundejte chránič
kartáče zatažením na obou stranách viz
obrázek.

ZATÁHNĚTE NA
OBOU STRANÁCH
SOUČASNĚ
Pro snadné odstranění namotaných vlasů a
nečistot z kartáče použijte řezák na čistícím
hřebenu. Očistěte nečistoty z koncovek
kartáče i prostorů ve vysavači, ve kterých
je kartáč usazen. Vložte zpět do robota
očištěný kartáč i jeho chránič.

SENZORY

Senzor
proti
pádu

Použijte
Senzor
suchou
úklidu
podél
vatovou
stěn
tyčinku pro
očištění senzorů na
spodní straně robota.

POZNÁMKA
Podívejte se na video návody, jak správně
provádět údržbu vašeho robota Neato na
www.neatorobotics.com/support

Senzor
proti
pádu

Česky

Další informace
PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAREGISTRUJTE SVŮJ NEATO

ZÁRUKA

Informace o příslušenství a náhradních
dílech pro váš Neato robot najdete na www.
neatorobotics.cz.

I pokud nepoužíváte Neato aplikaci, můžte
svůj robot zaregistrovat, abyste měli přístup k
aktuálnímu software a speciálním nabídkám.
Více informací na www.neatorobotics.cz

Záruční doba na robotický vysavač Neato,
zakoupený v síti oficiální distribuce v České
republice, činí 24 měsíců od jeho zakoupení.

Vždy nakupujte pouze originální
příslušenství a díly Neato Genuine:
•
•
•
•
•
•
•

Baterie
Filtry
Kartáče
Hraniční pásky
Čistící hřeben
Nádobka na prach
Nabíjecí základna

Používání neoriginálního příslušenství a dílů
může způsobit poškození vašeho robota a
zapříčinit ztrátu záruky.

Minimální životnost baterie je 6 měsíců.

DALŠÍ POMOC
Pro další informace včetně videí, FAQ
(Často kladené otázky) nebo tipy a triky pro
používání najdete v anglickém jazyce na:
Go to:
NeatoRobotics.com/Support
YouTube.com/NeatoRobotics

Další podrobnosti a informace týkající se
záručních podmínek najdete na www.
neatorobotics.cz

DALŠÍ INFORMACE
Pečlivě si prostudujte všechny dokumenty,
které jsou součástí balení vašeho Neato
robota.

Doporučený harmonogram výměny
příslušenství:
• Filtry - každé 1-2 měsíce
• Baterie – každých 12-18 měsíců
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Řešení problémů
LED Battery
Bliká červeně

Info LED		
Bliká červeně

Co to znamená

Jak postupovat

Baterie robota vykazuje chybu

Kontaktujte prosím zákaznickou linku

Co to znamená

Jak postupovat

Pro zajištění vysoké účinnosti
úklidu, je třeba vašeho robota
řádně vyčistit

Postupujte dle následujících kroků, abyste se ujistili, že je robot před dalším úklidem dobře vyčištěný:
1 - Ujistěte se, že jsou filtr a nádobka na prach čisté a správně umístěné ve vysavači.
2 - Ujistěte se, že je prachová nádobka správně vložena ve vysavači a doléhá. Pokud je nádobka na prach správně
vložena, její horní strana je zarovnána s horní částí robota.
3 - Ujistěte se, že jsou kartáč i koncovky kartáče čisté, bez namotaných nečistot a prachu.
V případě potřeby vše řádně očistěte.
4 - Ujistěte se, že v jamkách pro kola nejsou žádné nečistoty. Stiskněte tlačítko Start pro spuštění robota.
Pokud má robot problémy, postupujte dle dvou níže uvedených bodů:
5 - Použitím suché vatové tyčinky očistěte otvory pod krytem laseru kolem dokola v každém směru. Dejte pozor,
abyste vatovou tyčinkou nezasáhli žádnou čočku (otvor) laseru.
6 - Použitím suché vatové tyčinky očistěte senzory proti pádu na spodní straně vysavače. Stiskněte tlačítko
Start pro spouštění robota.
7 - Stisknutím a přidržením tlačítka Start po dobu 10 sekund restartujete robota. Všechny kontrolky na robotovi
zhasnou. Stiskněte nyní tlačítko Start pro zapnutí robota.
Go to the support center to watch how-to videos on these maintenance items.
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Česky

Řešení problémů (pokračování)
Info LED
Svítí červeně

Co to znamená

Jak postupovat

Neato robot má potíže s navigací
v prostoru. Možné důvody jsou:

Postupujte dle následujících instrukcí. Ujistěte se:

• Laser je blokován.
• Potíže s rozpoznáním podlahy.
• Senzory jsou špinavé nebo
nefungují správně.
• Kola nebo kartáč jsou
znečištěné.

1 - V prostoru se nic nezměnilo od chvíle, kdy robot začal aktuální úklid (např. posunutí nábytku, zavření dveří, přenesení
robota do jiné místnosti)
2 - Jamky pro kola nejsou zanesena nečistotami.
3 - Baterie je nabitá.
4 - Pokud potíže přetrvávají, restartujte robota stisknutím a přidržením tlačítka Start po dobu 10 sekund. Robot se vypne a
všechny kontrolky zhasnou. Stiskněte opět tlačítko Start pro zapnutí robota. Zkuste nyní spustit robota stiskem tlačítka Start.
Pokud má robot stále problém, postupujte takto:
5 - Ujistěte se, že je laser volný a čistý od prachu či dalších nečistot. Suchou vatovou tyčinkou projeďte prostory pod
krytem laseru, abyste je očistili. Dejte přitom pozor, abyste vatovou tyčinkou nezasáhli žádnou čočku (otvor) laseru.
6 - Profoukněte oblast laseru stlačeným vzduchem v krátkách intervalech a ve vzdálenosti 15 cm od laseru.
Nechte robota plně nabít a poté jej zkuste opět spustit. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznickou linku.

Neato aplikace
(stav robota)
“ROBOT
OFFLINE”
zpráva v Neato
aplikaci. Robot
je v režimu
offline.

Co to znamená

Jak postupovat

Robot se odpojil od WI-FI
připojení, nebo není váš telefon/
tablet připojen do 3G nebo 4G
sítě (k internetu).

Zkontrolujte a vyzkoušejte následující kroky v uvedeném pořadí.
1 – Ujistěte se, že je váš telefon/tablet připojen k 3G nebo 4G síti (internetu). Pokud váš telefon není připojen, v Neato
aplikaci se automaticky objeví informace “ROBOT OFFLINE”.
2–R
 estartujte vaše Neato. Nejprve jej odpojte od nabíjecí základny, stiskněte tlačítko Start a podržte jej 10 sekund. Robot
se vypne, a poté opět stiskněte tlačítko Start, abyste jej zapnuli. Počkejte několik minut, a poté zkontrolujte Neato aplikaci, zda je nyní zobrazena informace “READY TO CLEAN” (připraven uklízet).
3 – Pokud kroky 1) a 2) problémy neodstraní, vymažte robota z Neato aplikace (DELETE ROBOT), a poté robota
znovu přes aplikaci připojte. Po správném uložení robota do Neato aplikace se musí zobrazit stav “READY TO CLEAN”
(připraven uklízet).

Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti Neato www.NeatoRobotics.cz
POZNÁMKA Nápovědu najdete také v Neato aplikaci, kde najdete další tipy při řešení problémů. Další tipy naleznete na webu www.NeatoRobotics.com/support.
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Vy a Váš Neato robot

Gratulujeme vám k novému robotickému vysavači Neato. Nyní konečně
zažijete radost z čistých podlah bez nutnosti každodenně používat velký
podlahový vysavač.
Sledujte Neato během několika prvních vysávání a v případě nutnosti
poupravte prostředí v domácnosti pro zajištění optimální navigace robota.
Pomozte vašemu Neato a Neato pomůže vám.
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Slovensky

Zoznámte sa s vaším robotom Neato
Blahoželáme vám k novému robotickému vysávaču Neato, ktorý zvláda chytré technológie a
vy môžete ovládať upratovanie vašej podlahy odkiaľkoľvek pomocou inteligentného telefónu
alebo tabletu.
Tento návod vám pomôže nastaviť vášho robota a prepojiť ho s Neato aplikácií. Tiež sú tu
uvedené dôležité informácie k prevádzke a údržbe robota pre dosiahnutie najlepších výsledkov
upratovania. Potom odpočívajte. Neato vám dá vedieť, až budú podlahy čisté.
Máte otázku či problém? Neváhajte sa na nás obrátiť, sme tu preto, aby sme vám pomohli.
www.neatorobotics.cz
Dôležité: Prečítajte si prosím pozorne návod pred prvým použitím robota
K vašej plnej spokojnosti s robotickým vysávačom Neato
a na zamedzenie poškodeniu nábytku a vybavenia
domácnosti prosím dodržujte nasledujúce pokyny.
Sledujte Neato počas niekoľkých prvých vysávania a v
prípade nutnosti poupraví prostredie v domácnosti pre
zabezpečenie optimálnej navigácie robota.

• Neato disponuje chytrou navigáciou, vďaka ktorej sa
dokáže vyhnúť prekážkam. Občas však môže naraziť do
nábytku či predmetov v domácnosti. Ak máte na podlahe
predmety, ktoré by mohli byť poškodené dôsledkom
nárazu robota, odstrániť ich z podlahy pred tým, než
robot začne upratovať alebo použite hraničnú pásku.

• Rotačná kefa robotického vysávača Neato funguje
rovnako ako turbo kefa u klasického vysávača. Nepoužívajte
teda Neato na podlahách alebo kobercoch (so strapcami),
kde by ste nepoužili ani klasický vysávač. Spoločnosť Neato
Robotics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie
nábytku, predmetov, kobercov či podlahy.
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Chcete vedieť viac?
Idete na www.neatorobotics.cz, kde nájdete videá a ďalšie tipy.
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Slovensky

Popis
14

3

15

2

11

1

16

Filter sa môže
líšiť v závislosti
od modelu
vysávača

12
13

4
5

Tlačidlo Start & LED kontrolky

9
6

· stav pripojenia Wi-Fi
· stav upratovania
· chybové hlásenia
Indikátor BATTERY LED slúžia pre indikáciu:
· stav nabitia batérie
· chybové hlásenia batérie
Poznámka: Podrobnejší popis oboch LED kontroliek
je uvedený ďalej v návode.
Požiadavky: Pre plné využitie funkcií robota budete
potrebovať Wi-Fi pripojenie, telefón alebo tablet s iOS
alebo Android a Neato účet (zdarma).
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17
21
20

7

Indikátor INFO LED slúžia pre indikáciu:

10

19

8

1 Nádobka na prach a filter
2 Horná časť robota
3 Kryt lasera
4 Tlačidlo Start
5 Kontrolka INFO LED
6 Kontrolka BATTERY LED
7 Držadlo na prenášanie
8 Nárazník
9 Hraničná páska (iba pri niektorých modeloch)
10 Nabíjacia základňa

11 Kefa
12 Senzor upratovania pozdĺž stien
13 Bočná kefka (iba pri niektorých modeloch)
14 Senzor proti pádu
15 Kryt kefy
16 Kryt batérie
17 Štítok robota s označením
18 Kolesá
19 Nabíjací kontakty
20 USB kábel (iba pri niektorých modeloch)
21 Čistiaci hrebeň (iba pri niektorých modeloch)

19

Dôležité informácie a tipy
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TIPY

Robot nesmie prísť do kontaktu s akoukoľvek
tekutinou a nesmú vysávať mokré podlahy
(napr. okolo bazénov). Presuňte alebo zakryte
misky pre domácich miláčikov a misky pod
kvetinami.

Ak chcete zabrániť prístupu robota do
niektorých miest, použite k tomu hraničnú
pásku (je súčasťou niektorých modelov, avšak
hraničná páska je kompatibilná so všetkými
roboty Neato a je možné ju dokúpiť).

Odstráňte z podláh malé predmety ako
hračky alebo časti odevov.

Hraničnú pásku môžete nožnicami skrátiť na
dĺžku, ktorú potrebujete.

Uvážte káble, záclony či iné nízko visiace
predmety.

Pre uchytenie hraničnej pásky k podlahe
môžete použiť akúkoľvek obojstrannú
lepiacu pásku, ktorá však musí byť ľahko
odstrániteľná z podlahy.

Koberec s dlhým vlasom na hrane schodiska
či zaoblená hrana schodu môže znížiť
schopnosť navigácie robota alebo zakryť
senzory proti pádu. Pre istotu použite
hraničnú pásku umiestnenú 15 cm od hrany
schodiska. Hraničnú pásku nie je potrebné
používať na hladké podlahy či koberce s
nízkym vlasom a schodisko s ostrými hranami.
Neato je určené iba pre upratovanie podláh
v bežnej domácnosti, nikdy ho nepoužívajte
vonku alebo v mraze.
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Neato robota reštartujete stlačením a
pridržaním tlačidla Start po dobu 10-tich
sekúnd, kým všetky LED kontrolky nezhasnú.
Robota zapnete opätovným stlačením
tlačidla Start.

Kombinovaná kefa je vysoko účinna pri
zbere zvieracích chlpov, znižuje hlučnosť
vysávača v priebehu vysávania a je ideálna
do domácností s niekoľkými druhmi podláh.
Kefa s čepeľami (možnosť dokúpiť
samostatne) ponúka hĺbkové vyčistenie
rôznych druhov podláh a ľahkú údržbu. Na
niektorých podlahách môže byť hlučnejšie.
Lesklé povrchy a čiernej podlahy môžu
spôsobiť nepresnosti v navigácii.
Pred založením účtu Neato sa pozrite na
inštruktážne videá na www.neatorobotics.cz

DÔLEŽITÉ: Sledujte Neato počas niekoľkých prvých vysávania a v prípade nutnosti poupravte prostredie v domácnosti pre
zabezpečenie optimálnej navigácie robota. Neato disponuje chytrou navigáciou, vďaka ktorej sa dokáže vyhnúť prekážkam.
Občas však môže naraziť do nábytku či predmetov v domácnosti. Ak máte na podlahe predmety, ktoré by mohli byť poškodené
dôsledkom nárazu robota, odstrániť ich z podlahy pred tým, než robot začne upratovať alebo použite hraničnú pásku. Rotačná
kefa robotického vysávača Neato funguje rovnako ako turbo kefa u klasického vysávača. Nepoužívajte teda Neato na podlahách
alebo kobercoch (so strapcami), kde by ste nepoužili ani klasický vysávač. Spoločnosť Neato Robotics nie je zodpovedná za
akékoľvek poškodenie nábytku, predmetov, kobercov či podlahy.

Slovensky

Tlačidlo Start & LED kontrolky

INFO LED

BATTERY LED
ROBOT

Začatie upratovania

Pauza /
Pokračovanie
upratovania
Zrušenie
upratovania

AKCIA

INFO LED

Stlačte tlačidlo Start 1x pre začatie upratovania
Stlačte tlačidlo

Svieti modrá

Start 2x pre upratovanie v režime SPOT

Svieti biela

Pre prerušenie upratovania stlačte tlačidlo Start

INFO LED bliká
Nabíja sa

Pre pokračovanie upratovania stlačte opäť
tlačidlo Start
Stlačte a držte tlačidlo Start po dobu 5 sekúnd

Upratuje

Robot a LED kontrolky
sa vypnú a robot zahrá
melódiu

FARVA INFO LED

ČO TO ZNAMENÁ

Svieti zelená

Batéria je nabitá

Svieti
oranžová

Batérie je vybitá a musí sa nabiť pred
ďalším upratovaním.

Bliká zelená

Batérie sa nabíja a robot môže začať
upratovať.

Bliká oranžová

Robot je v režime rýchleho nabíjania
batérie a pred ďalším upratovaním sa
batéria musí plne nabiť.

* Ak BATTERY LED bliká na červeno, prejdite informácie v časti
návodu “Riešenie problémov”.

* POZNÁMKA: Ak kontrolka INFO LED svieti alebo bliká červeno, robot vyžaduje údržbu alebo
má problém s navigáciou. Viac informácií nájdete v časti návodu “Riešenie problémov”.
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Príprava a nastavenie
1

ODSTRÁŇTE FÓLIE A NÁLEPKY

3 PRVÁ NABITIA ROBOTA

DÔLEŽITÉ
Odstráňte z robota a nabíjacej základne všetky
ochranné fólie a prepravné obaly a vankúšiky
pohlcujúce vlhkosť. Vyhoďte všetko do koša
na odpadky.

Umiestnite Neato zaoblenou stranou do
základne. Nabíjací kontakty robota sa musí
dotýkať nabíjacích kontaktov základne. PRED
PRVÝM POUŽITÍM ROBOTA NECHAJTE
batérii plne nabiť. KONTROLKA BATTERY
LED MUSÍ SVIETIŤ NA ZELENO.

Ak nebudú odstránené, Neato nemusí
fungovať správne.
2 ZAPOJENIE NABÍJACÍ ZÁKLADNE
Dôkladne zapojte napájací kábel do nabíjacej
základne.
Upravte dĺžku kábla jeho namotaním do
držiaka kábla v zadnej časti základne viď
obrázok.
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Umiestnite základňu u elektrickej zásuvky,
okolo ktorej je dostatok voľného priestoru
(1 m naľavo, napravo aj pred zásuvkou viď
obrázok). Robot ľahšie nájde základňu.

Nabíjací
kontakty

Zapojte napájací kábel do zásuvky a pritlačte
základňu k stene.

POZNÁMKA Počas spúšťania robota bude
kontrolka striedavo blikať na zeleno a modro

TIP N
 abíjací základňu umiestnite na hladkú
podlahu, nie na koberec.

POZNÁMKA Váš robot je kompatibilný iba
s nabíjacou základňou, ktorá je súčasťou
balenia.

TIP U
 istite sa, že zásuvka nie je ovládaná
časovým spínačom a že je základňa
pripojená do elektrickej siete.

Slovensky

Pripojenie robota k Wi-Fi a Neato aplikácii
Aby ste plne využili všetkých funkcií vášho
robota, odporúčame používať Neato
aplikáciu. Neat aplikácia prináša optimálny
spôsob ovládania robota a umožňuje príjem
upozornenia cez chytrý telefón alebo tablet.

NASTAVENIE APLIKÁCIE
Stiahnite si Neato aplikáciu z
Apple Store alebo Google Play.

Výhody používania Neato aplikácie:

•
•
•
•
•
•
•

Jednoduchý prístup a ovládanie odkiaľkoľvek
Spustíte robota, aj keď nie ste doma

Stav batérie
Upozornenie na údržbu pre udržanie
vrcholnej formy vášho robota
Kľúčové informácie (niektoré funkcie sú k
dispozícii len vybrané modely)

Spúšťanie a zastavenie Neato je tiež možné
pomocou tlačidla Start priamo na robotovi.

Pre spárovanie robota s Neato aplikáciou
postupujte podľa inštrukcií v Neato aplikácii.
Úvodných 60 minút po prvom zapnutí robota je
prístroj v režime párovania, preto ho nevypínajte.
Počas párovania sa bude farba
kontrolky INFO LED meniť v závislosti
od stavu pripojenia:

Ľahko prerušíte upratovanie cez aplikáciu
Okamžité oznámenia (dokončení
upratovania, upozornenia, atď.)

SPÄTNÁ VÄZBA OD ROBOTA v
priebehu úvodnej SPÁROVANIE

Postupujte podľa pokynov Neato aplikácie.
Budete vyzvaní:

FARBA INFO LED

ČO TO ZNAMENÁ

Pomaly bliká modrá

Robot je v režime párovania

•
•
•

Vytvorenie účtu “CREATE ACCOUNT”

Rýchlo bliká modrá

Spárovanie s Neat aplikáciou / účtom

Overenie účtu prostredníctvom e-mailu

Svieti modrá

Pripojenie vášho robota
“CONNECT YOUR ROBOT”

Svieti červená

POZNÁMKA
Než začnete, budete potrebovať:

•

Meno a heslo vášho domáceho Wi-Fi
pripojenia

•

Plne nabitého robota Neato

Spárovanie prebehlo úspešne

(zobrazí sa po dobu 5 sekúnd)

Spárovanie neprebehlo

(zobrazí sa po dobu 5 sekúnd)

PROBLÉMY S PÁROVANIEM
Ak sa vám nepodarí spárovať robota do
60 minút (alebo ak sa robot nepripojí na
prvýkrát), bude treba vrátiť robota do
režimu párovania. Postupujte nasledovne:
(pokračovanie na ďalšej strane)
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Nastavenie Wi-Fi robota
OVLÁDANIE ROBOTA Z VIAC
TELEFÓNOV & TABLETOV

PROBLÉMY S PÁROVANIEM
(POKRAČOVANIE)

• Stlačte a podržte tlačidlo

Start a pravý nárazník po
Start
dobu desiatich sekúnd
Button
viď obrázok. Týmto robota
vypnete a vrátite ho do továrenského
nastavenia (obnoví sa originálny
predinštalovaný software).

Right
Side
Bumper

• Teraz zapnite robota stlačením tlačidla Start.

Kontrolka
LED bude pomaly blikať modro,
čo signalizuje režim párovania.

• Postupujte podľa pokynov v Neato aplikácii
a pripojte vášho robota “CONNECT YOUR
ROBOT”.

Neato aplikácia môže byť v domácnosti
používaná na viacerých zariadeniach. Stačí
stiahnuť Neato aplikáciu do chytrého telefónu
alebo tabletu a prihlásiť sa k rovnakému
Neato účtu použitím rovnakého e-mailu a
hesla, ktoré bolo použité pri nastavení robota.
POZNÁMKA
Podporované sú iba 2.4 GHz Wi-Fi siete.
Iba tie sa teda počas párovanie zobrazí v
zozname dostupných sietí.
WEP EAP nie je v súčasnej dobe podporované.
FCC požaduje, aby v Spojených štátoch
fungovala všetky bezdrôtové zariadenia na
kanáloch 1-11.
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Pokiaľ pretrvávajú problémy s pripojením
vášho robota, problém môže byť vo Wi-Fi
routeru alebo nastavenia firewall a portov,
ktoré bránia v pripojení k serverom Neato.
Viac informácií a riešení problémov s
pripojením nájdete na www.neatorobotics.
com/support

PRIPOJENIE VÁŠHO ROBOTA DO
ĎALŠIE SIETE
Ak chcete pridať ďalšie siete, postupujte
podľa inštrukcií na stránkach Neato www.
neatorobotics.com/support

Slovensky

Ovládanie vášho robota pomocou Neato aplikácie
UPRATOVANIE DOMACNOSTI

PLÁNOVANIE UPRATOVANIA

Výberom módu “HOUSE CLEANING” bude
Neato upratovať celú podlahovú plochu
jedného podlažia s automatickým prejazdom
z miestnosti do miestnosti.

Naplánujte pravidelné vysávanie pomocou
“SCHEDULE CLEANING” funkcie. Vybrať si
môžete jednotlivé dni a časy, v ktorej vysávač
vyjede a uprace podlahy domácnosti.

Pomocou aplikácie môžete robota spustiť “Start”,
pozastaviť “Pause”, pokračovať v upratovaní
“Resume”, zastaviť “Stop” alebo vrátiť na
začiatok/do základne “Return to Start/Base”.

POZNÁMKA Ak odchádzate preč, môžete
túto funkciu vypnúť “OFF”, aby upratovanie
neprebiehalo.

Poznámka: Pri zastavení robota v priebehu
upratovania, zostane stáť na mieste.
Prostredníctvom Neato aplikácie môžete
navoliť zajatia robota späť do nabíjacej
základne. Ak robot základňu
detekoval, pokúsi sa do nej
vrátiť a zaparkovať.

UPRATOVANIE V
REŽIME SPOT

Umiestnite robota čelom
k okraju oblasti, ktorá má
byť uprataná viď obrázok.

Výberom režimu “SPOT CLEANING” bude
robot upratovať oblasť o veľkosti 2 x 2 metre
a tiež môžete vybrať dvojité, intenzívnejšie
upratovanie (iba pri niektorých modeloch).
(iba pri niektorých modeloch).

OKAMŽITÁ UPOZORNENIE
Zapnutím funkcie “PUSH NOTIFICATION” v
Neato aplikácii vás bude robot informovať
o aktuálnom stave. Na telefóne/tabletu sa
vám budú zobrazovať správy ako ukončení
upratovania, chybové hlásenia a ďalšie.

AKTUALIZÁCIA SOFTWARE
Používajte vo svojom robotovi aktuálny
software. Software môžete aktualizovať
pomocou Neato aplikácie, alebo manuálne,
priamo v robotovi.

POUŽÍVANIE CHYTRÝCH
HODINEK “SMART WATCH”
Ak vlastníte chytré hodinky od Applu či
Androidu (Smart Watch), môžete mať
prístup k niektorým funkciám robota, ako
spúšťanie, zastavenie a prijímanie upozornenia,
aj ich prostredníctvom. Pre prístup k
informáciám musí byť hodinky blízkosti vášho
inteligentného telefónu. Potom, čo spárujete
hodinky s chytrým telefónom, prejdite do
“Watch app” v telefóne a povoľte prístup
hodiniek do Neato aplikácie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa v priebehu používania robota vyskytnú
problémy, kliknite na odkaz “Error” v Neato
aplikácii, kde sa dozviete, čo daná chyba
znamená a ako ju vyriešiť.
Ďalšie informácie na vyriešenie problémov
nájdete v pomocníkovi “Help” v Neato
aplikácii.
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Používanie vášho Neato robota bez Neato aplikácie
UPRATOVANIE V REŽIME SPOT

UPRATOVANIE
DOMÁCNOSTI
Automatické upratovanie
domácnosti “HOUSE CLEANING”
spustíte 1x stlačením tlačidla
Start na robotovi. Neato uprace
podlahu jedného podlažia s
automatickým prejazdom z
miestnosti do miestnosti.

INFO LED

Upratovanie
zahájite 1x
stlačením
tlačidla Start

Upratovanie v režime
“SPOT CLEANING” Spúšťame
2x stlačením tlačidla Start na
robotovi. V priebehu upratovania
môžete prerušiť prácu robota 1x
stlačením tlačidla Start.
Opätovným stlačením tlačidla
Start bude robot pokračovať v
upratovaní. Ak si želáte zrušiť
upratovanie v režime SPOT,
podržte tlačidlo Start 5 sekúnd.

Umiestnite
robota čelom k
okraju oblasti,
ktorá má byť
uprataná viď
obrázok.

FARBA LED

ČO TO ZNAMENÁ

Ssvieti zelená

Batéria je nabitá

Svieti biela

Svieti
oranžová

Batérie je vybitá a musí sa nabiť pred
ďalším upratovaním.

INFO LED bliká počas
pauzy

Bliká zelená

Batéria sa nabíja, ale robot môže začať
upratovať..

Bliká oranžová

Robot je v režime rýchleho nabíjania
batérie a pred ďalším upratovaním sa
batéria musí plne nabiť.

INFO LED

Stlačte tlačidlo Start 1x pre začatie upratovania

Svieti modrá

Stlačte tlačidlo Start 2x pre upratovanie v režime SPOT
Pauza /
Pokračovanie
upratovania

Pre prerušenie upratovania stlačte tlačidlo Start

Zrušenie
upratovania

Stlačte a držte tlačidlo Start po dobu 5 sekúnd

Pre pokračovanie upratovania stlačte opäť tlačidlo Start

Upratuje

Nabíja sa
Robot a LED kontrolky
sa vypnú a robot zahrá
melódiu

* POZNÁMKA: Ak kontrolka INFO LED svieti alebo bliká červeno, váš robot potrebuje údržbu alebo má
problém s navigáciou. Prejdite prosím do sekcie Riešenie problémov v tomto návode.

26

Niektoré funkcie je možné používať len
prepojením robota s Neato aplikácií v
smartfóne alebo tablete. Tieto funkcie zahŕňajú
plánované upratovanie “Schedule Cleaning”,
upozornenie “Push Notification”, nápovedu
“Help” a štatistiky upratovania “Statistics” (tie
sú dostupné len pri niektorých modeloch).

BATTERY LED
ROBOT

AKCIA

Začatie upratovania

FUNKCIE DOSTUPNÉ LEN
PROSTREDNÍCTVOM NEATO
APLIKÁCIE

* Ak kontrolka BATTERY LED bliká na červeno, prejdite informácie v
časti návodu “Riešenie problémov”.

Slovensky

Akým spôsobom Neato upratuje
UPRATOVANIE DOMÁCNOSTI
Pri bežnom upratovaní Neato vyjde zo
základne, naskenuje svoje okolie a začne
upratovanie. Neato si priestor členia na sekcie
s veľkosťou približne 4x4 m v závislosti na
rozlohe a rozmiestnenie nábytku v miestnosti.
Postupuje v upratovaní zo sekcie do sekcie,
kým neuprace podlahu celej domácnosti.
Váš Neato robot sa bude snažiť upratať najprv
jednu celú miestnosť, než sa premiestni do
ďalšej. To za predpokladu, že detekuje dvere.
Ak Neato vysaje len časť miestnosti, určite sa
do nej vráti a douklidí zostávajúcu časť, pred
kompletným dokončením upratovania celej
domácnosti.

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE
A POKRAČOVANIE V
UPRATOVANIE
Ak je podlahová plocha domácnosti veľa veľká,
Neato sa v priebehu upratovania príde dobiť,
a potom dokončí upratovanie od miesta, kde
pred nabíjaním upratovanie prerušil. Upratovací
cyklus zahŕňa celkom tri vysávacej cykly s
dvojitým dobíjaním batérie, vďaka čomu Neato
zvládnem upratať aj veľké priestory.

NÁVRAT NA ZÁKLADŇU
Pre zaistenie tých najlepších výsledkov
odporúčame, aby Neato začínal upratovanie
z nabíjacej základne. Ak robot začne
upratovanie zo základne, po skončení
upratovania sa do
základne lepšie vráti.

UPRATOVANIE JEDNEJ
MIESTNOSTI

PRENÁŠANIE
ROBOTA POČAS UPRATOVANIA

Ak chcete upratať len jednu miestnosť,
môžete Neato preniesť do danej miestnosti,
spustiť upratovanie tlačidlom Start a zavrieť
dvere. Neato uprace podlahu izby a vráti sa
na miesto, kde upratovanie začal. Preneste
prosím robota späť do nabíjacej základne pre
dobitie batérie.

Neodporúčame dvíhať a prenášať robota v
priebehu začatého upratovania. Robot môže
byť dezorientovaný a naruší sa tým jeho
inteligentná navigácia alebo môže mať ťažkosti
s návratom do nabíjacej základne. Ak robota
zdvihnete z podlahy v priebehu začatého
upratovaní, položte ho späť na podlahu v max.
vzdialenosti 30 cm od miesta, z ktorého ste ho
zdvihli, aby mohol dokončiť upratovania.
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Údržba vysávača Neato
DÔLEŽITÉ
Aby váš robot spoľahlivo pracoval, potrebuje
pravidelnú údržbu. Údržba zahŕňa kontrolu a
čistenie kief a vysypávanie nádobky na prach
po každom upratovaní alebo podľa potreby, v
závislosti na prostredí, v ktorom robot pracuje.
Ak nebudete Neato pravidelne čistiť, môže
dôjsť k zníženiu účinnosti robota alebo k jeho
poškodeniu, ktoré nemusia byť kryté zárukou.

NÁDOBKA NA PRACH A FILTRY
Po každom použití vyprázdnite nádobku na
prach, vyčistite prieduchy/otvory nádobky
a filter. Filter vyberiete uchopením držadla a
potiahnutím.

Pre čistenie filtra môžete použiť čistiaci
hrebeň (súčasť niektorých modelov).
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Filter vymeňte
za nový po
1-2 mesiacoch
prevádzky, v
prípade potreby
aj častejšie.

KEFY

HORNÁ ČASŤ ROBOTA

Rezák
vlasov/
vlákien

Očistite horný kryt robota aj oblasť
okolo laseru suchou mäkkou, bavlnenou
handričkou.
Hrebeň na
čistenie
filtra a kefy

Ak má váš robot bočné kefka, zložte ju a
položte nabok. Potom zložte chránič kefy
zatiahnutím na oboch stranách viď obrázok.

ZATIAHNITE NA
OBOCH STRANÁCH
SÚČASNE
Pre ľahké odstránenie namotaných vlasov a
nečistôt z kefy použite rezák na čistiacom
hrebeni. Očistite nečistoty z koncoviek kefy
aj priestorov vo vysávači, v ktorých je kefa
usadená. Vložte späť do robota očistenú
kefu aj jej chránič.

SENZORY

Senzor
proti
pádu

Použite
Senzor
suchú
upratovania
vatovú
pozdĺž
stien
tyčinku pre
očistenie senzorov na
spodnej strane robota.

POZNÁMKA
Pozrite sa na video návody, ako správne
vykonávať údržbu vášho robota Neato na
www.neatorobotics.com/support

Senzor
proti
pádu

Slovensky

Ďalšie informácie
PRÍSLUŠENSTVO

ZAREGISTRUJTE SVOJ NEATO

ZÁRUKA

Informácie o príslušenstva a náhradných
dieloch pre váš Neato robot nájdete na
www.neatorobotics.cz.

Aj ak nepoužívate Neato aplikáciu, môžte
svoj robot zaregistrovať, aby ste mali
prístup k aktuálnemu software a špeciálnym
ponukám. Viac informácií na www.
neatorobotics.cz

Záručná doba na robotický vysávač Neato,
zakúpený v sieti oficiálnej distribúcie na
Slovensku, je 24 mesiacov od jeho zakúpenia.

ĎALŠIA POMOC

Ďalšie podrobnosti a informácie týkajúce
sa záručných podmienok nájdete na www.
neatorobotics.cz

Vždy nakupujte len originálne
príslušenstvo a diely Neato Genuine:
•
•
•
•
•
•
•

Batérie
Filtre
Kefy
Hraničné pásky
Čistiaci hrebeň
Nádobka na prach
Nabíjacia základňa

Používanie neoriginálneho príslušenstva
a dielov môže spôsobiť poškodenie vášho
robota a zapríčiniť stratu záruky.

Pre ďalšie informácie vrátane videí, FAQ
(Často kladené otázky) alebo tipy a triky pre
používanie nájdete v anglickom jazyku na:
Go to:
NeatoRobotics.com/Support
YouTube.com/NeatoRobotics

Minimálna životnosť batérie je 6 mesiacov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Starostlivo si preštudujte všetky dokumenty,
ktoré sú súčasťou balenia vášho Neato
robota.

Odporúčaný harmonogram výmeny
príslušenstvo:
• Filtre - každé 1-2 mesiace
• Batérie - každých 12-18 mesiacov
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Riešenie problémov
LED Battery
Bliká červeno

Info LED		
Bliká červeno

Čo to znamená

Ako postupovať

Batérie robota vykazuje chybu

Kontaktujte prosím zákaznícku linku

Čo to znamená

Ako postupovať

Pre zaistenie vysokej účinnosti
upratovania, treba vášho robota riadne vyčistiť

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste sa uistili, že je robot pred ďalším upratovaním dobre vyčistený:
1 - Uistite sa, že sú filter a nádobka na prach čisté a správne umiestnené vo vysávači.
2 - Uistite sa, že je prachová nádobka správne vložená vo vysávači a dolieha. Ak je nádobka na prach správne vložená,
jej horná strana je zarovnaná s hornou časťou robota.
3 - Uistite sa, že sú kefa aj koncovky kefy čisté, bez namotaných nečistôt a prachu. V prípade potreby všetko
riadne očistite.
4 - Uistite sa, že v jamkách pre kolesá nie sú žiadne nečistoty. Stlačte tlačidlo Start pre spustenie robota.
Pokiaľ má robot problémy, postupujte podľa dvoch nasledujúcich bodov:
5 - Použitím suché vatové tyčinky očistite otvory pod krytom laseru okolo dokola v každom smere. Dajte pozor,
aby ste vatovou tyčinkou nezasiahli žiadnu šošovku (otvor) lasera.
6 - Použitím suché vatové tyčinky očistite senzory proti pádu na spodnej strane vysávača. Stlačte tlačidlo
Start pre spúšťanie robota.
7 - Stlačením a pridržaním tlačidla Start po dobu 10 sekúnd reštartujete robota. Všetky kontrolky na robotovi
zhasnú. Stlačte teraz tlačidlo Start pre zapnutie robota.
Go to the support center to watch how-to videos on these maintenance items.
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Řešení problémů (pokračování)
Info LED
Svieti na
červeno

Čo to znamená

Ako postupovať

Neato robot má problémy s
navigáciou v priestore. Možné
dôvody sú:

Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Uistite sa:

• Laser je blokovaný.
• Problémy s rozpoznaním
podlahy.
• Senzory sú špinavé alebo
nefungujú správne.
• Kolesá alebo kefu sú
znečistené.

1 - V priestore sa nič nezmenilo od chvíle, kedy robot začal aktuálne upratovanie (napr. posunutie nábytku, zatvorení dverí, prenesenie robota do inej miestnosti)
2 - Jamky pre kolesá nie sú zanesená nečistotami.
3 - Batéria je nabitá.
4 - Ak problém pretrváva, reštartujte robota stlačením a podržaním tlačidla Start po dobu 10 sekúnd. Robot sa vypne a všetky
kontrolky zhasnú. Stlačte opäť tlačidlo Start pre zapnutie robota. Skúste teraz spustiť robota stlačením tlačidla Start.
Pokiaľ má robot stále problém, postupujte nasledovne:
5 - Uistite sa, že je laser voľný a čistý od prachu či ďalších nečistôt. Suchú vatovou tyčinkou prevezte priestory pod krytom
lasera, aby ste ich očistili. Dajte pritom pozor, aby ste vatovou tyčinkou nezasiahli žiadnu šošovku (otvor) lasera.
6 - Prefúknite oblasť laseru stlačeným vzduchom v krátkách intervaloch a vo vzdialenosti 15 cm od lasera.
Nechajte robota plne nabiť a potom ho skúste opäť spustiť. Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím zákaznícku linku.

Neato aplikácie
(stav robota)
“ROBOT
OFFLINE”
správa v Neato
aplikácii. Robot
je v režime
offline.

Čo to znamená

Ako postupovať

Robot sa odpojil od WI-FI pripojenie, alebo nie je váš telefón/
tablet pripojený do 3G alebo 4G
siete (na internet).

Skontrolujte a vyskúšajte nasledujúce kroky v uvedenom poradí.
1 – Uistite sa, že je váš telefón/tablet pripojený k 3G alebo 4G sieti (internetu). Ak váš telefón nie je pripojený, v Neato
aplikácii sa automaticky objaví informácia “ROBOT OFFLINE”.
2–R
 eštartujte vaše Neato. Najprv ho odpojte od nabíjacej základne, stlačte tlačidlo Start a podržte ho 10 sekúnd. Robot
sa vypne, a potom opäť stlačte tlačidlo Start, aby ste ho zapli. Počkajte niekoľko minút, a potom skontrolujte Neato
aplikáciu, či je teraz zobrazená informácia “READY TO CLEAN” (pripravený upratovať).
3 – Ak kroky 1) a 2) problémy neodstráni, vymažte robota z Neato aplikácie (DELETE ROBOT), a potom robota znovu
cez aplikáciu pripojte. Po správnom uložení robota do Neato aplikácie sa musí zobraziť stav “READY TO CLEAN”
(pripravený upratovať).

Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím zákaznícku podporu spoločnosti Neato www.NeatoRobotics.cz
POZNÁMKA Nápovedu nájdete aj v NEAT aplikácii, kde nájdete ďalšie tipy pri riešení problémov. Ďalšie tipy nájdete na webe www.NeatoRobotics.com/support.
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Vy a Váš Neato robot

Gratulujeme vám k novému robotickému vysávači Neato. Teraz konečne
zažijete radosť z čistých podláh bez nutnosti každodenne používať veľký
podlahový vysávač.
Sledujte Neato počas niekoľkých prvých vysávania a v prípade nutnosti
poupravte prostredie v domácnosti pre zabezpečenie optimálnej
navigácie robota.
Pomôžte vášmu Neato a Neato pomôže vám.
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