Bruksanvisning

Min

Norsk

Bli kjent
med Neatoroboten
Gratulerer med din nye robotstøvsuger. Denne Wi-Fi-aktiverte
robotstøvsugeren lar deg styre gulvrengjøringen fra en telefon,
et nettbrett og andre smartenheter.
Denne veiledningen hjelper deg med å stille inn roboten koble den
til via Neato-appen. Her finner du også viktig informasjon om drift
og vedlikehold av roboten for best mulig ytelse. Deretter er det
bare å slappe av. Roboten gir deg beskjed når gulvene er rene.
Problemer? Gi oss beskjed. Vi er her for å hjelpe.
https://support.neatorobotics.com
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Viktig: Les dette før du
fortsetter med installasjonen
For å sikre best mulig opplevelse med Neatoroboten, vær oppmerksom på følgende for
å minimere faren for skade på husets møbler
eller eiendeler.
Følg med på Neato-roboten de første
gangene den rengjør, og foreta eventuelle
justeringer i rengjøringsområdet for å sikre
optimal navigasjon.
Neato-roboten har et smart
navigasjonssystem som unngår hindringer.
I blant kan den likevel skubbe mot møbler,
gjenstander, kjæledyr og folk. Hvis du har
spesielle gjenstander som kan ta skade av
kontakt med roboten, bør du fjerne disse fra
rommet eller bruke grensemarkører.
Neato-robotens roterende børste fungerer
på samme måte som en vanlig oppreist
støvsuger, så ikke bruk Neato-roboten på
gulv eller tepper (f.eks. med frynser) som
du ikke ville ha brukt en vanlig oppreist
støvsuger på.
Neato Robotics er ikke ansvarlig for eventuell
skade på møbler, gjenstander, tepper
eller gulv.
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1 Smussbeholder
og filter
2 Topp
3 Laserdeksel
4 Startknapp
5 Infolampe
6 Batterilampe
7 Håndtak
8 Støtfanger foran
9 Ladebase
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INFOLAMPE brukes til:
· Wi-Fi-tilkoblingsstatus
· Rengjøringsstatus
· Feil
BATTERILAMPE brukes til å vise:
· Ladestatus
· Batterifeil

10 Børste
11 Vindu for veggfølgende føler
12 Følervindu
13 Børstesikring
14 Batterideksel
15 Hjul
16 Ladekontakter

Krav: Du trenger Wi-Fi, en telefon eller
et nettbrett som kjører iOS 10 eller nyere
eller Android 4.2 eller nyere samt en
Neato-konto (gratis) for å bruke noen
av funksjonene.
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Viktige punkter
Hold roboten din
borte fra væsker
og våte områder.
Flytt eller dekk over
kjæledyrs matskåler
eller plantepotter.
Rydd området for
små ting som leker
og klær.
Bind opp ledninger, gardiner og andre
lavthengende gjenstander.
Hold Neato-roboten din innendørs. Den ble
ikke utformet for å brukes utendørs eller ved
frysetemperatur.
Følg med på Neato-roboten de første
gangene den rengjør, og foreta eventuelle
justeringer i rengjøringsområdet for å sikre
optimal navigasjon. Også, selv om Neatoroboter har et smart navigasjonssystem som
unngår hindre, kan roboten av og til støte på
møbler, ting, kjæledyr og folk.

Neato-roboter vil kanskje ikke alltid unngå
små gjenstander (for eksempel sokker eller
smykker) eller ledninger på gulvet. Hvis du
har spesielle gjenstander som kan ta skade
av kontakt med roboten, bør du derfor fjerne
disse fra rommet, bruke grensemarkører
eller legge til en No-Go-linje i Neato-appen.
Neato-robotens roterende børste fungerer
på samme måte som en vanlig oppreist
støvsuger, så ikke bruk Neato-roboten på
gulv eller tepper (f.eks. med frynser) som
du ikke ville ha brukt en vanlig oppreist
støvsuger på.
Hvis området som skal rengjøres, innbefatter
høyder, balkong, peis, trapper eller andre
farlige steder der støvsugeren kunne falle
eller kjøre inn i, sett en fysisk barriere for
å hindre at den går inn i slike områder
for å ivareta sikkerheten. Fallsensorer
og grensemarkører hjelper roboten
under rengjøring, men skal ikke stoles på
fullstendig for å unngå en potensiell farlig
situasjon. Neato Robotics er ikke ansvarlig
for skade på møbler, tepper eller gulv.
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Viktige tips
Du holder roboten unna steder du ikke vil
at den skal gå, ved å angi grensemarkører
(inkludert på bestemte modeller, men
Neato-grensemarkører er kompatible med
alle Neato-roboter) eller stille inn «No-Go»linjer i MyFloorPlan.

Kombinasjonsbørsten gir overlegen
opphenting av dyrehår og er ideell for
hjem med flere typer gulv.

Du kan bruke saks til å kutte
grensemarkørene kortere.

Før du kobler roboten til Neato-kontoen,
anbefaler vi at du ser den forklarende
videoen på Internett på
https://support.neatorobotics.com

Du kan bruke avtakbar tape for å holde
grensemarkørene flatt på gulvet.

Blanke overflater og svarte gulv kan
forårsake navigasjonsproblemer.

Tilbakestill Neato-roboten ved å trykke og
holde startknappen i 15 sekunder, og alle lys
vil slukke. Trykk startknappen på nytt for å
skru roboten på igjen.
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Startknapp og LED-lamper
BATTERILAMPE
ROBOTEN ER:

Rengjøring

Lader

LYSMØNSTER

HVA DET BETYR

Kontinuerlig grønt

Batterinivået er normalt

Kontinuerlig gult

Batterinivået er lavt og trenger lading før en ny rengjøring kan starte

Stabilt rødt

Batterinivået er lavt og roboten må returnere til ladebasen

Grønn (kontinuerlig
eller pulserende)

Batteriet er ladet og roboten kan starte rengjøring

Pulserer gult

Batteriet lades og må bli ferdig før rengjøring kan starte

Pulserer rødt

Batterinivået er lavt og trenger lading før en ny rengjøring kan starte

*M
 ERK: Hvis LED-lyset blinker eller er stabilt rødt, trenger roboten vedlikehold eller den har et navigeringsproblem. Ved
problemer se feilsøkingsdelen i denne veiledningen.

Startknapp og LED-lamper
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Slik virker Neato
HUSRENGJØRING

RENGJØRING AV ENKELTROM

Ved vanlig bruk forlater Neato-roboten
basen, utforsker omgivelsene og begynner
å rengjøre. Den starter rengjøring
i seksjoner ca. 4 x 4 m avhengig av
planløsning og møbler i rommet. Den
fortsetter å rengjøre seksjon for seksjon
til hele området er rengjort.

Hvis du bare vil rengjøre et enkeltrom,
kan du manuelt plassere roboten i rommet,
trykke på startknappen og lukke døren.
Neato-roboten vil rengjøre rommet og
deretter gå tilbake til der du opprinnelig
plasserte den i rommet. Når roboten er
ferdig med rengjøringen, setter du roboten
tilbake i ladebasen.

Neato-roboten vil også prøve å rengjøre
ett rom helt før den går videre til neste,
forutsatt at den kan finne døråpningene
dine. Hvis den rengjør et rom delvis, vil
Neato-roboten komme tilbake for å fullføre
rommet før den fullfører hele jobben.

QUICK BOOST-LADNING
Noen ganger er området som skal rengjøres
svært stort og roboten kan trenge å lade
opp igjen før den gjør ferdig jobben. Den
bruker hurtigladningen til å beregne hvor
mye batteri som trengs for å fullføre jobben,
og lader kun den mengden slik at den raskt
kan komme i gang igjen og fullføre jobben.

FLYTTE EN ROBOT MIDT I EN
RENGJØRING
Det anbefales ikke å plukke opp roboten
og flytte den midt i en rengjøring. Den
kan bli desorientert, ikke følge sin normale
smarte adferd, og få problemer med å finne
ladebasen. Hvis du løfter opp roboten, sett
den ned igjen innenfor 30 cm avstand fra
hvor du løftet den opp for å få beste resultat.
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Bruke Neato-appen
Følg instruksjonene i hurtigveiledningen for
å koble roboten til Neato-appen.

Fordeler ved å bruke Neato-appen:

BETJENE
ROBOTEN
FRA FLERE
SMARTTELEFONER
OG NETTBRETT

•
•
•
•
•

Neato FloorPlanner med «No-Go»-linjer

Neato-appen kan brukes av flere enheter
i en husholdning til å betjene den samme
roboten. Bare last ned Neato-appen til
andre smarttelefoner eller nettbrett og
logg på samme Min Neato-konto med
e-postadressen og passordet som ble brukt
til å sette opp roboten.

•
•

Batteristatus

•

Motta varslinger om oppdateringer av
robotens programvare

Det anbefales at du stiller inn roboten
til å fungere med Neato-appen for å
få den beste opplevelsen og tilgang til
alle funksjonene.

Enkel tilgang og kontroll
Start roboten når du ikke er hjemme
Sett rengjøringen enkelt på pause i appen
Umiddelbare varslinger (rengjøring
fullført, varsel, osv.)
Vedlikeholdsvarsler og kontekstavhengig
hjelp for å holde roboten i toppform.

MERK Neato Botvac D4 støtter 2,4 Wi-Finettverk, kanal 1 til og med 11.
Plasser Wi-Fi-ruteren din et sentralt sted
der den kan sende et sterkt signal over
hele huset.

MERK Det er også mulig å starte og stoppe
roboten med startknappen på roboten.
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Bruke Neato-appen
HUSRENGJØRING

PUNKTRENGJØRING

For å starte en husrengjøring, trykker du på
Start-knappen i Neato-appen, og Neatoroboten vil rengjøre hele gulvet på ett nivå
og automatisk flytte fra rom til rom. Fra
appen kan du Start, Pause, Resume, Stop
og Return to Start/Base.

For å starte en Spotrengjøring, velger du Spot
og trykker Start-knappen
i Neato-appen. Neatoroboten vil rengjøre et
område på ca. 2 x 2 m.

MERK Når den blir avbrutt midt
i rengjøringen, stopper roboten på stedet.
Du kan be roboten om å returnere til
ladebasen ved bruk av Neato-appen. Hvis
roboten har funnet basen, vil den forsøke
å returnere og dokke.

Plasser roboten
sentrert og
vendt mot området
som skal rengjøres.

TIDSPLANLEGGING
FOR NEATO-ROBOTEN

Sett opp en tidsplan for jevnlig
støvsuging. Sett preferanser basert på
rengjøringsdager og tidspunkt.
MERK Hvis du reiser bort, kan du slå av
«Enable Schedule» for å sette tidsplanen
på vent.

PUSH-VARSLER
Ved å aktivere push-varsler i appen, kan
roboten din varsle deg om statusen sin.
Telefonen/nettbrettet ditt vil vise meldinger
som f.eks. rengjøring fullført, varsler osv.
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Bruke Neato-appen
OPPDATERINGER AV
ROBOTENS PROGRAMVARE
Hold programvaren på roboten din
oppdatert. Du kan starte en oppdatering
av robotens programvare ved bruk av
Neato-appen.

FEILSØKING AV ENHETEN DIN
Når det oppstår en feil under bruk av
roboten, kan du klikke på feilkoblingen
i Neato-appen for å se hva det betyr
og hva du skal gjøre. Hvis du vil ha mer
informasjon om feilsøking av enheten,
kan du se under Hjelp i appen.

SMARTWATCH-FUNKSJONEN
Hvis du har en OS-aktivert
Smartklokke på Apple
Watch eller Wear, kan du få
tilgang til noen funksjoner
på klokken din, som for
eksempel start, stopp og
motta varsler. Klokken
må være i nærheten av
smarttelefonen din for
at disse funksjonene
skal være tilgjengelige.
Når du har koblet smartklokken med
smarttelefonen din, går du til klokke-appen
på smarttelefonen og gir Neato-appen
tilgang til å vise funksjoner på klokken din.
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Bruke Neato-roboten uten Neato-appen
HUSRENGJØRING

PUNKTRENGJØRING

Du kan starte
Husrengjøring ved
å trykke Startknappen
én gang. Neato-roboten
vil rengjøre hele gulvet
på ett nivå og deretter
automatisk flytte seg fra
rom til rom.

Du kan starte
Punktrengjøring ved å
trykke startknappen to
ganger. Hvis du trykker
startknappen, under
Plasser roboten
Punktrengjøring, vil
sentrert og
roboten ta pause. Hvis
vendt mot området
du trykker på nytt, vil den
som skal rengjøres.
gjenoppta. For å avbryte
Punktrengjøring, må du pause roboten og
holde ned startknappen i 5 sekunder.

Trykk Startknappen
1 x for
Husrengjøring, 2 x
for Punktrengjøring

MERK: Hvis du trykker startknappen
i Neato-appen og roboten ikke finner
plasseringen sin på MyFloorPlan, blir
du varslet og bedt om å enten avbryte
eller rengjøre likevel. Hvis du velger
«clean anyway», vil roboten ikke bruke
MyFloorPlan eller respektere «No-Go»
Linjer, så du må bruke grensemarkørene
for å holde roboten ute av områder du vil
at den ikke skal rengjøre.

FUNKSJONENE ER KUN
TILGJENGELIG VIA
NEATO-APPEN.
Noen funksjoner er kun tilgjengelige hvis
du kobler roboten til Neato-appen på
smarttelefonen eller nettbrettet. Disse
funksjonene inkluderer Neato FloorPlanner,
tidsplanlegging, push-varsler og
rengjøringsstatistikk.
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Rengjøringsprofiler

Ekstra forsiktig
navigasjon

Når du starter en husrengjøring med
Neato-appen, kan du velge én av profilene
nedenfor til å bestemme robotens
rengjøringsmodus.

Ekstra forsiktig navigasjon er nyttig når
du har skjøre møbler. Når den er aktivert,
navigerer roboten mer forsiktig rundt
gjenstander. Den gir en bredere buffer
rundt gjenstander som stolbein.

ECO
I Eco-profilen er børsten og blåseren
i middels innstilling, slik at roboten kan
rengjøre et større område på en enkelt
lading. Dette er den stilleste modusen.

TURBO
I Turbo-profilen er robotbørsten og
blåseren satt til høy, noe som gir sterk
suging og en raskere roterende børste.
Turbo bruker mer batteri enn Eco.
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Neato FloorPlanner med «No-Go»-linjer
NEATO FLOORPLANNER
Ved å bruke Neato-appen, vil Neato
FloorPlanner la deg sette opp virtuelle
grenser som kalles «No-Go»-linjer, slik at du
kan fortelle roboten hvor den ikke skal gå.
Dette eliminerer bruken av fysiske barrierer,
inkludert Neatos grensemarkører.

Ved å bruke Neatoappen og FloorPlannerkart over hjemmet
ditt, kan du sette opp
virtuelle grenser som
kalles «No-Go»-linjer
slik at du kan fortelle
roboten hvor den ikke
skal gå.

Start Neato-appen og trykk på
«Tri-Bar»-symbolet øverst til venstre.
Velg alternativet
«MY FLOORPLAN».

Trykk på «Get Started»-knappen og følg
instruksjonene for å la roboten utføre
en spesiell rengjøringsrute for å lage
et gulvkart.

Når rengjøringen er fullført, vil du få beskjed
om at roboten har opprettet din nye
gulvplan. Gi den nye gulvplanen et navn
og lagre.

For å konfigurere
virtuelle No-Go-linjer,
sørg for at Neato-appen
er installert på den
valgte enheten, og følg
de neste trinnene:
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Neato FloorPlanner med «No-Go»-linjer
Trykk på «ADD NOGO-LINE»-ikonet,
og trekk grenselinjen
direkte på kartet.
Fortsett å trykke på
«ADD NO-GO-LINE»knappen for å lage
flere grenselinjer.
TIPS: Tegn No-Go-linjer på en mer
nøyaktig måte ved å zoome inn i
gulvplanen. Dobbeltklikk eller bruk
knipebevegelsen for å zoome. Pass på
at det ikke finnes hull i grensene som ble
opprettet med No-Go-linjer.

En bekreftelsesmelding vises, slik at du vet
at «No-Go»-linjer
er lagret.

Etter at du har lagret den, blir den nye
gulvplanen med virtuelle No-Go-linjer
et standard kart. Denne skal brukes til
fremtidige rengjøringer.

Når du er ferdig med å angi grensene,
trykker du på
«Save»-ikonet for
å lagre gulvplanen
med virtuelle NoGo-linjer lagt til
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Rengjøre med
No-Go-linjer
Hvis rengjøring med No-Go-linjer aktiveres,
må roboten starte fra ladebasen og
rengjøringen må startes fra Neato-appen.
Trykk på Start-knappen i appen, eller
planlegg en rengjøring i appen.

MERK:
• Etter hver rengjøring, trykk på
, for
å se Rengjøringssammendrag som viser
steder på dekningskartet der roboten
har rengjort.
• For å bruke No-Go-linjer, må ladebasen
være i den opprinnelige plasseringen
der gulvplanen ble opprettet.
• Hvis rengjøringen starter ved å bruke
Start-knappen på roboten, vil Amazon
Alexa, Google Home, Chatbots eller
IFTTT ikke overholde grensene for
No-Go-linjer.
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Vedlikeholde Neato-roboten
VIKTIG

BØRSTER

Roboten din trenger regelmessig vedlikehold
for å fungere pålitelig. Dette betyr at du må
kontrollere/rengjøre børstene og tømme
avfallsbeholderen etter hver bruk eller etter
behov, avhengig av omgivelsene. Unnlater
du å gjøre dette kan det føre til problemer
med roboten, påvirke dens ytelse, og gjøre
garantidekningen ugyldig.

Fjern børstevernet ved å trekke opp på
begge sider. Fjern hår forsiktig fra børsten.
Fjern eventuelt smuss fra børsteendene
og på innsiden av børstehullet der
børsten er festet. Sett på plass børsten
og børstevernet. Det anbefales å rengjøre
børsten hver måned.

SMUSSBEHOLDER OG FILTRE
Etter hver bruk, tøm smussbeholder,
rengjør luftveier/åpninger og filteret. For
å fjerne filteret, klem håndtaket og trekk ut.
Bytt filter hver 1 til 2 måneder eller oftere
ved behov.

TREKK OPP PÅ
BEGGE SIDER
SAMTIDIG
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Vedlikeholde Neato-roboten
ROBOT-TOPP

GARANTI

Rengjør toppen
på roboten og
området rundt
lasertoppen med
en myk bomullsklut.

Neato Robotics, Inc. garanterer til den
opprinnelige kjøper at Neato Roboticsmaskinvareproduktet, unntatt batterier,
skal være fritt for feil i materiale og
utførelse i 1 år fra opprinnelig kjøpsdato.
For batterier gjelder en garantiperiode på
seks (6) måneder.

SENSORER
Bruk en tørr bomullspinne til å rengjøre de
to fallsensorvinduene nederst på roboten.
Fallsensorvindu

Fallsensorvindu

Se fullstendige garantivilkår på
www.NeatoRobotics.com/Limited-Warranty.
Alle garantier utover de som er uttrykkelig
angitt, blir fraskrevet i den maksimale grad
som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Vindu for
veggfølgende
føler

MERK
Se Neatos nettbaserte instruksjonsvideoer
på https://support.neatorobotics.com for
å se hvordan du vedlikeholder roboten din.
17

Mer info
TILBEHØR

REGISTRER DIN NEATO

Du finner informasjon om tilbehør og
reservedeler til Neato-roboten på
www.NeatoRobotics.com.

Selv om du ikke bruker Neato-appen,
kan du holde deg oppdatert på
programvareutgivelser og spesialtilbud
ved å registrere roboten. Gå til
www.NeatoRobotics.com/My-Neato
for å opprette en konto og registrere
Neato-roboten din.

Kjøp alltid originale Neato-deler
og tilbehør:
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
Filtre
Børster
Grensemarkører
Rengjøringsverktøy
Smussbeholder
Ladebase

Bruk av uautorisert eller tredjeparts tilbehør
(ikke originale fra Neato) kan skade roboten
og vil gjøre garantien din ugyldig.
Anbefalt utskiftingsplan avhenger
av bruken.
• Filtre – månedlig eller annenhver måned
• Batterier – hver 12. til 18. måned

FÅ HJELP
Finn mer nyttig informasjon inkludert
instruksjonsvideoer, vanlige spørsmål,
samt tips og triks for optimal drift.
Gå til:
https://support.neatorobotics.com
www.YouTube.com/NeatoRobotics

VIKTIG INFORMASJON
Se separat dokument som fulgte med
Neato-roboten din.
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Feilsøking
Robotstatus i Hva det
Neato-appen betyr
Meldingen
«Robot
offline» vises i
Neato-appen

Slik gjør du

Roboten kobles
fra Wi-Fitilkoblingen.

Neato-roboten kan av og til kobles fra hvis signalstyrken til det Wi-Fitilkobling er svak eller kommer og går. Dette er vanligvis en midlertidig
situasjon, og vanligvis kobler roboten seg til på nytt automatisk når
forbindelsen er oppe igjen.
I tilfeller der roboten ikke kommer tilbake på nett etter noen få minutter,
kan du sjekke følgende:
1) S
 jekk at det Wi-Fi-nettverket som roboten er koblet til fungerer, og at
signalstyrken er sterk i alle områder der roboten beveger seg.
2) T
 ilbakestill Neato-roboten ved å ta den ut av ladestasjonen, hold inne
Start-knappen i 15 sekunder for å slå den av, og trykk deretter på Startknappen en gang til for å slå den på. Vent noen minutter og sjekk deretter
Neato-appen for å se om det nå står READY TO CLEAN.
3) Hvis trinnene ovenfor ikke løser problemet: Slett roboten fra Neato-appen
og gå gjennom trinnene for å koble roboten til på nytt. Den skal da si
READY TO CLEAN.

Meldingen
«It seems
you are not
connected to
the Internet»
vises i
Neato-appen

Telefonen/
nettbrettet med
Neato-appen
er ikke koblet
til et Wi-Finett eller en
mobiltjeneste.

Sørg for at telefonen/nettbrettet er koblet til et Wi-Fi-nett eller en
mobiltjeneste, slik at Neato-appen kan kommunisere med roboten din.

Hvis problemet vedvarer, kontakt Neato kundestøtte www.neatorobotics.com/contact-us/
MERK Kontekstsensitiv hjelp er også tilgjengelig i Neato-appen for å hjelpe deg å feilsøke emner.
Besøk https://support.neatorobotics.com for flere feilsøkingstips.
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Feilsøking
Robotstatus i
Neato-appen

Hva det
betyr

Meldingen «Area
too emtpy» under
oppretting av
en gulvplan.

Dette betyr at det ikke finnes noen
sidevegg eller et stort møbel nær
ladebasen, noe som gjør det vanskelig
for roboten å skille dette området fra
andre i hjemmet.

Slik gjør du
Plasser ladebasen i et område der det er en
sidevegg eller andre store møbler innenfor
en 3 meter radius av ladebasen.

Hvis problemet vedvarer, kontakt Neato kundestøtte www.neatorobotics.com/contact-us/
MERK Kontekstsensitiv hjelp er også tilgjengelig i Neato-appen for å hjelpe deg å feilsøke emner.
Besøk https://support.neatorobotics.com for flere feilsøkingstips.
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Du og Neato-roboten din

Gratulerer med den nye Neato-roboten. Du vil snart oppleve
gleden av å ha rene gulv uten å dytte rundt på en støvsuger.
Følg med på roboten de første gangene den rengjør. Det kan
hende at noen små justeringer i hjemmet ditt (flytte en stol
eller lampe noen få centimeter, plukke opp noen ledninger)
vil gjøre en stor forskjell og gi bedre resultater.
Hjelp roboten, så vil roboten hjelpe deg.
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