brugervejledning

Min

Dansk

Mød din
Neato-robot
Tillykke med din nye robotstøvsuger. Denne Wi-Fi-aktiverede
robot gør det muligt at fjernstyre gulvrengøringen fra en telefon,
tablet og andre smartenheder.
I denne vejledning får du hjælp til opsætning og til at forbinde din
robot med Neato-appen. Du finder også vigtige oplysninger om
brug og vedligeholdelse af din robot, så den fungerer optimalt.
Derefter kan du slappe af. Robotten giver dig besked, når dine
gulve er rene.
Problemer? Bare fortæl os det. Vi er her for at hjælpe.
https://support.neatorobotics.com
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1 Affaldsbeholder
og filter
2 Top
3 Laserdæksel
4 Knappen Start
5 Info-LED
6 Batteri-LED
7 Håndtag
8 Stopklods foran
9 Grænsemarkering
10 Opladningsstation
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INFO-LED bruges til:
· Wi-Fi-tilslutningsstatus
· Rengøringsstatus
· Fejl
BATTERI-LED bruges til at vise:
· Opladningstilstand
· Batterifejl
Krav: Du skal bruge Wi-Fi, en telefon eller
tablet, som kører iOS 10 eller nyere eller
Android 4.2 eller nyere, og en Neato-konto
(gratis) for at kunne bruge visse funktioner.

11 Børste
12 Vægsensorvindue
13 Sidebørste
14 Dropsensorvindue
15 Børstebeskyttelse
16 Batteridør
17 Hjul
18 Opladningskontakter
19 Rengøringsværktøj
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Vigtige anvisninger
Hold robotten væk
fra væsker og våde
områder. Flyt eller
tildæk skåle til
kæledyr og
plantebakker.
Ryd området for små
genstande som legetøj og tøj.
Bind ledninger, gardiner og andre
lavthængende genstande op.
Hold Neato-robotten indenfor. Den er
ikke designet til udendørs rengøring eller
temperaturer under frysepunktet.
Hold øje med Neato-robotten under
de første få rengøringer, og juster
miljøet, der rengøres, for at optimere
navigationen. Neato-robotter har et
intelligent navigationssystem der undgår
forhindringer, men den kan alligevel støde
ind i møbler, genstande, kæledyr og
mennesker af og til.

Neato-robotter kan ikke altid undgå små
genstande (f.eks. sokker eller smykker)
eller ledninger på gulvet. Hvis du har
særlige genstande, der kan blive beskadiget
ved påkørsel, skal du derfor fjerne disse fra
værelset, bruge grænsemarkeringer eller
tilføje en forbudt grænse i Neato-appen.
Desuden fungerer Neato robottens
roterende børste som en almindelig
støvsuger, så benyt ikke Neato-robotten
på gulve eller tæpper (f.eks. med frynser),
hvor du ikke ville benytte en almindelig
støvsuger.
Hvis området, der skal rengøres, omfatter
niveauforskelle, balkon, pejs, trapper eller
andre områder, hvor støvsugeren kan
bevæge sig/falde, og derfor udgør en fare,
skal der anbringes en fysisk barriere, som
forhindrer kørsel i området med henblik
på at øge sikkerheden. Faldsensorerne og
grænsemarkeringerne er til for at hjælpe
robotten under støvsugningen, men de bør
ikke benyttes som det eneste værn mod en
potentiel farlig situation. Neato Robotics er
ikke ansvarlig for skader på møbler, tæpper
eller gulve.
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Vigtige tips
For at holde din robot udenfor bestemte
områder, du ikke ønsker, den skal køre i,
anbringes grænsemarkeringer (inkluderet
i specifikke modeller, men Neatogrænsemarkeringerne er kompatible med
alle Neato-robotter), eller forbudte grænser
indstilles i MyFloorPlan.

Den spiralformede kombibørste giver
optimal opsamling af dyrehår og er ideel
til boliger med flere forskellige typer
gulvbelægning.

Du kan bruge en saks til at klippe
grænsemarkeringer til en kortere længde.

Før du forbinder robotten til din Neatokonto, skal du se sådan-gør-du videoen
online på https://support.neatorobotics.com.

Skinnende overflader og sorte gulve kan
forårsage navigationsproblemer.

Du kan bruge aftagelig tape til at holde
grænsemarkeringene fladt på gulvet.
For at nulstille Neato-robotten skal du
holde knappen Start nede i 15 sekunder, så
alle lysene slukker. Tryk på knappen Start
igen for at tænde robotten igen.
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Knappen Start og LED-lys
BATTERI-LED
ROBOT ER:

Rengøring

Oplader

LED-FARVE

HVAD BETYDER DET

Konstant grøn

Batteriniveau er normalt

Konstant gul

Batteriniveauet er lavt og skal oplades, før en ny rengøring kan påbegyndes

Konstant rød

Batteriniveauet er lavt, og robotten skal returnere til opladningsstationen

Grøn (konstant eller
blinkende)

Batteriet oplades, og robotten kan begynde rengøringen

Blinkende gul

Batteriet oplader og skal være færdigt, før rengøringen kan starte

Blinkende rød

Batteriniveauet er lavt og skal oplades, før en ny rengøring kan påbegyndes

* B emærk: Hvis LED-lampen blinker rødt eller lyser rødt konstant, skyldes det enten at robotten har brug for
vedligeholdelse, eller at den har et navigationsproblem. Se fejlfindingsafsnittet i denne vejledning.

Knappen Start og LED-lys
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Sådan fungerer Neato
HUSRENGØRING
Under normal drift kommer Neato-robotten
ud af stationen, udforsker omgivelserne
og begynder at rengøre. Den begynder
at rengøre i sektioner på ca. 4 x 4 m,
afhængigt af layout og møbler i værelset.
Den fortsætter med at rengøre sektion efter
sektion, indtil hele området er rengjort.
Neato-robotten vil også forsøge at rengøre
et værelse fuldstændigt, inden den går
videre til det næste, forudsat at den kan
registrere dine døråbninger. Hvis Neatorobotten rengør et delvist rum, vender
den tilbage for at færdiggøre lokalet,
før opgaven afsluttes.

OPLADNING MED QUICK BOOST
Nogle gang er området, der skal rengøres,
meget stort, så robotten skal genoplades,
før opgaven afsluttes. Med Quick Boost
beregner den, hvor meget batteri der skal
bruges til at færdiggøre opgaven, så den
nøjes med at oplade denne mængde og
kan komme tilbage hurtigt for at afslutte
opgaven.

RENGØRING I ET ENKELT
VÆRELSE
Hvis du blot ønsker at rengøre et enkelt
værelse, kan du manuelt placere din robot
i rummet, trykke på knappen Start og lukke
døren. Neato-robotten rengør rummet og
vender tilbage til det sted, du placerede
den oprindeligt. Når robotten er færdig
med rengøringen, skal den sættes tilbage
i opladningsstationen.

FLYTNING AF ROBOT UNDER
RENGØRING
Det anbefales ikke at samle robotten op eller
at flytte den midt i en rengøring. Den kan
blive desorienteret, ikke følge sin normale
intelligente adfærd og kan få svært ved at
finde opladningsstationen. Hvis du løfter din
robot, skal du sætte den ned igen inden for
en radius på 30 cm
af det sted, du
samlede den op for
at opnå de bedste
resultater.
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Sådan bruger du Neato-appen
Følg vejledningen i kvikstartguiden for at
tilslutte din robot til Neato-appen.
Det anbefales, at du konfigurerer din robot
til at arbejde med Neato-appen for at få
den bedste oplevelse og adgang til alle
funktionerne.
Fordelene ved at bruge Neato-appen:

•

Neato FloorPlanner med forbudte
grænser

•
•
•
•

Nem adgang og styring

•
•

Batteristatus

•

Modtag notifikationer om opdateringer
til robotsoftwaren

Start robotten, når du ikke er hjemme
Pause i rengøringen opnås nemt via appen
Øjeblikkelige meddelelser (rengøring
komplet, alarmer osv.)
Vedligeholdelsesalarmer og
kontekstfølsom hjælp til at holde
din robot i topform

DRIFT AF
ROBOTTEN
VIA FLERE
SMARTPHONES
OG TABLETS
Neato-appen kan bruges af flere enheder
i en husstand til at drive samme robot. Du
skal bare downloade Neato-appen til andre
smartphones eller tablets og logge ind på
den samme My Neato-konto ved hjælp af
den e-mail og adgangskode, der blev brugt
til at sætte robotten op.
Bemærk Neato Botvac D6 understøtter
2.4 Wi-Fi-netværk, kanal 1 til 11.
De bedste resultater opnås ved at placere
Wi-Fi-routeren et centralt sted, hvor den
udsender et kraftigt signal over hele huset.

Bemærk Det er også muligt at starte og
stoppe robotten ved hjælp af knappen Start
på robotten.
8

Sådan bruger du Neato-appen
HUSRENGØRING

PLETRENGØRING

For at starte en House Cleaning skal du
trykke på knappen Start i Neato-appen,
hvorefter Neato-robotten rengør hele
gulvet på ét plan ved at bevæge sig
automatisk fra værelse til værelse. Fra
appen kan du vælge Start, Pause, Resume,
Stop og Return to Start/Base.

For at starte en Spot
Cleaning skal du vælge
Spot og trykke på
knappen Start i Neatoappen. Neato-robotten
rengør et område på
2x2 meter.

BEMÆRK Når du annullerer midt i en
rengøring, stopper din robot på stedet.
Du kan bede robotten om at vende tilbage
til opladningsstationen ved hjælp af
Neato-appen. Hvis robotten har registreret
stationen, forsøger den at vende tilbage
til stationen og dokke.

Placer din robot
i midten og i retning
af det område,
der skal rengøres.

TIDSINDSTILLING AF
NEATO-ROBOTTEN
Indstil en tidsplan for regelmæssig støvsugning.
Du kan indstille dine præferencer baseret på
rengøringsdage og -tider.
Bemærk Hvis du skal ud at rejse, kan du
deaktivere indstillingen Enable Schedule for
at sætte tidsplanen i venteposition.

PUSH-MEDDELELSER
Hvis push-meddelelser aktiveres i appen,
kan din robot fortælle dig om sin status.
Din telefon/tablet viser meddelelser som
rengøring fuldendt, advarsler osv.
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Sådan bruger du Neato-appen
OPDATERINGER TIL
ROBOTSOFTWAREN
Hold softwaren på din robot opdateret.
Du kan starte en robotsoftwareopdatering
via Neato-appen.

FEJLFINDING PÅ DIN ENHED
Når der opstår en fejl under brug af
robotten, kan du klikke på fejllinket i Neatoappen for at se, hvad det betyder, og hvad
du skal gøre. Yderligere oplysninger om
fejlfinding på enheden finder du under
Help i appen.

SMARTWATCH-KAPACITET
Hvis du har et Apple
Watch- eller Wear
OS-aktiveret smartwatch,
kan du få adgang til nogle
funktioner på dit ur, f.eks.
start, stop og modtagelse
af meddelelser. Dit ur
skal være i nærheden
af din

smartphone for
at gøre disse funktioner
tilgængelige. Når du har
parret dit smartwatch med din smartphone,
skal du gå til urets app på din smartphone
og aktivere adgangen til Neato-appen for at
få vist funktionerne på uret.
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Sådan bruger du robotten uden Neato-appen
HUSRENGØRING

PLETRENGØRING

Du kan starte husrengøring
ved at trykke på knappen
Start en enkelt gang.
Neato-robotten rengør
hele gulvet på en etage
og bevæger sig automatisk
fra værelse til værelse.

Du kan starte pletrengøringen
ved at trykke på knappen
Start to gange. Hvis du
trykker på knappen Start
under pletrengøringen, går
Placer din robot
i midten, så den
robotten i pausetilstand.
vender mod det
Hvis du trykker på den igen, område,
der skal
genoptages rengøringen.
rengøres.
For at annullere pletrengøringen skal du
sætte robotten på pause og holde knappen
Start nede i 5 sekunder.

Tryk på
knappen Start 1 x
for husrengøring og
2 x for pletrengøring

BEMÆRK: Hvis du trykker på knappen
Start i Neato-appen, og robotten ikke
kan finde sin placering på MyFloorPlan,
får du en meddelelse om det, og du
bliver bedt om enten at annullere
eller rengøre alligevel. Hvis du vælger
"clean anyway", bruger robotten ikke
MyFloorPlan, og den respekterer ikke
forbudte grænser, så du bliver nødt til at
bruge grænsemarkeringerne for at holde
robotten væk fra de områder, hvor den
ikke skal rengøre.

DISSE FUNKTIONER ER
KUN TILGÆNGELIGE
VIA NEATO-APPEN
Nogle funktioner er kun tilgængelige, hvis
du forbinder din robot til Neato-appen
på din smartphone eller tablet. Disse
funktioner omfatter Neato FloorPlanner,
planlægning, push-meddelelser og
rengøringsstatistikker.
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Rengøringsprofiler

Navigation med ekstra
forsigtighed

Når du starter en husrengøring med
Neato-appen, kan du vælge en af profilerne
nedenfor for at bestemme robottens
rengøringsstil.

Navigation med ekstra forsigtighed er
praktisk, hvis du har sarte møbler. Når
profilen er aktiveret, navigerer robotten
mere forsigtigt omkring objekter. Den
holder større afstand omkring genstande
som f.eks. stoleben.

ECO
I Eco-profilen er børsten og blæseren
indstillet i en mellemindstilling, der gør det
muligt for robotten at rengøre et større
område på en enkelt opladning. Dette er
den mest støjsvage tilstand.

TURBO
I Turbo-profilen er robotbørsten og
blæseren indstillet til høj, hvilket giver stærk
sugning og bevægelse og en hurtigere
roterende børste. Turbo forbruger mere
batteristrøm end Eco.
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Neato FloorPlanner med forbudte grænser
NEATO FLOORPLANNER
Når du bruger Neato-appen, giver
Neato FloorPlanner dig mulighed for at
angive virtuelle grænser kaldet "forbudte
grænser", så du kan fortælle robotten,
hvor den ikke må køre. Dette gør fysiske
barrierer overflødige, herunder Neatos
grænsemarkeringer.

Brug Neato-appen og
FloorPlanner-kortet over
dit hjem til opsætning af
virtuelle grænser kaldet
"forbudte grænser",
så du kan fortælle
robotten, hvor den ikke
må bevæge sig hen.
Ved opsætning af
forbudte grænser skal
du sørge for, at Neatoappen er installeret
på din valgte enhed,
og derefter følge de
næste trin:

Start Neato-appen, og tryk på
symbolet "Tri-Bar" i øverste venstre
hjørne.
Vælg indstillingen
"MY FLOOR PLAN".

Tryk på knappen "Get Started", og
følg vejledningen for at lade robotten
gennemføre en specialrengøringscyklus
og oprette et kort over gulvarealet.

Når rengøringen er færdig, bliver du
informeret om, at robotten har oprettet din
ny gulvplan. Giv din nye gulvplan et navn, og
gem den.
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Neato FloorPlanner med forbudte grænser
Tryk på ikonet "ADD
NO-GO LINE", og tegn
dine grænser direkte
på kortet.
Tryk flere gange på
knappen "ADD NO-GO
LINE" for at oprette
flere grænselinjer.
TIP: Tegn forbudte grænser med
større nøjagtighed ved at zoome ind på
gulvplanen. Dobbelttryk eller brug to fingre
for at zoome. Sørg for, at der ikke er nogen
mellemrum i de grænser, der blev oprettet
med de forbudte grænser.
Når du er færdig med at oprette grænser,
skal du trykke på
ikonet "Save" for at
gemme gulvplanen
med virtuelle
forbudte grænser tilføjet.

Der vises en bekræftelse, som fortæller dig,
at de forbudte
grænser er
blevet gemt.

Når den nye gulvplan med virtuelle
forbudte grænser er gemt, bliver den dit
standardkort, som anvendes til fremtidig
rengøring.
BEMÆRK: Botvac D6 kan gemme mere
end én etageplan med tilhørende virtuelle
forbudte grænser. Inden rengøring
med forbudte grænser skal robotten
startes fra en opladningsstation på hver
etage. Det anbefales at have ekstra
opladningsstationer (sælges separat) til
hver gulvplan.
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Rengøring med
forbudte grænser

Flerplanskortlægning

Inden rengøring med forbudte grænser skal
robotten startes fra en opladningsstation,
og rengøringen skal sættes i gang med
Neato-appen. Tryk på knappen Start på
appen, eller planlæg en rengøring på
appen.

Neato Botvac D6 Connected har kapacitet
til at lagre op til 3 gulvplaner. Følg disse trin
for at oprette flere gulvplaner.

BEMÆRK:
• Efter hver rengøring skal du trykke på
for at få vist en rengøringsoversigt,
der viser, hvor robotten har støvsuget
på oversigtskortet.
• For at anvende forbudte grænser
skal opladningsstationen blive på det
sted, hvor gulvplanen oprindeligt blev
oprettet.
• Hvis rengøringen sættes i gang med
knappen Start på robotten, vil Amazon
Alexa, Google Home, Chatbots eller
IFTTT ikke overholde de forbudte
grænser.

Placer opladningsstationen det sted,
hvor den nye gulvplan skal oprettes. Sæt
robotten på opladningsstationen.
Start Neato-appen, og tryk på symbolet
"Tri-Bar" i øverste venstre hjørne.
Vælg indstillingen "MY FLOOR PLAN".

Tryk på pilen ved siden
af den eksisterende
gulvplan. En rulleliste
åbnes. Vælg "Add a
new floor plan". Følg
vejledningen for at
oprette en gulvplan til.
Husk navnet, og gem
gulvplanen, når den
er færdig. Når den er
oprettet, kan du tilføje
forbudte grænser til den nye gulvplan.
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Vedligeholdelse af Neato-robotten
VIGTIGT
Din robot har brug for regelmæssig
vedligeholdelse for at kunne fungere
pålideligt. Dette betyder kontrol/rengøring
af børster og tømning af affaldsspanden
efter hver brug eller efter behov, afhængigt
af dine omgivelser. Manglende iagttagelse
af dette kan medføre problemer med
robotten og påvirke robottens ydeevne
samt annullere garantidækningen.

BØRSTER
Fjern sidebørsten, og læg den til side. Fjern
derefter børstebeskytteren ved at trække
op i begge sider.

TRÆK BEGGE SIDER
OP SAMTIDIGT

AFFALDSBEHOLDER OG FILTRE
Efter hver brug skal du tømme
affaldsbeholderen og rense
ventilationsvejene/åbningen og filteret.
Du tager filteret ud ved at klemme på
håndtaget og trække filteret ud. Udskift
filtret hver 1 til 2 måneder eller hyppigere,
alt efter behov.

Brug hår-/fiberbladet til at skære og fjerne
håret fra børsten. Fjern eventuel affald fra
børsteenderne og inden i børstehulrummet,
hvor børsten sidder. Sæt børsten i igen, og
sæt børstebeskytteren på. Det anbefales at
rense børsten en gang om måneden.

Hår/fiber
Skærer

Filterkam
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Vedligeholdelse af Neato-robotten
ROBOTTOP

GARANTI

Rengør toppen
af robotten og
området omkring
lasertoppen
med en blød
bomuldsklud.

Neato Robotics, Inc. garanterer den
oprindelige køber, at Neato Roboticshardwareproduktet, bortset fra batterier,
er frit for materialefejl og udførelse i 1 år
fra den oprindelige købsdato.
For batterier gælder en garantiperiode på
seks (6) måneder.

SENSORER
Anvend en tør vatpind til at rengøre de to
faldsensorvinduer i bunden af robotten.
Faldsensorvindue

Faldsensorvindue

Se de fulde garantibetingelser på
www.NeatoRobotics.com/Limited-Warranty.
Alle garantier ud over dem, der udtrykkeligt
er angivet, afvises i det omfang, det er
tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Vægsensorvindue

BEMÆRK
Se Neatos Sådan-gør-du-videoer online på
https://support.neatorobotics.com for at
se, hvordan du vedligeholder robotten.
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Flere oplysninger
TILBEHØR

REGISTRER DIN NEATO

Du kan finde oplysninger om tilbehør og
reservedele til Neato-robotten på
www.NeatoRobotics.com.

Selvom du ikke bruger Neato appen, kan du
holde dig opdateret om softwareudgivelser
og særtilbud ved at registrere din robot. Gå
til www.NeatoRobotics.com/My-Neato for
at oprette en konto og registrere din Neatorobot.

Køb altid originalt Neato-tilbehør og
originale Neato-dele:
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
Filtre
Børster
Grænsemarkeringer
Rengøringsværktøj
Affaldsbeholder
Opladningsstation

Brug af uautoriseret tilbehør eller tilbehør
fra tredjeparter (ikke originalt Neatotilbehør) kan beskadige robotten og vil
annullere garantien.
Anbefalet udskiftningsplan afhænger af
brug.
• Filtre – hver 1 til 2 måneder
• Batterier – hver 12 til 18 måneder

SÅDAN FÅR DU HJÆLP
Find flere nyttige oplysninger, herunder
videovejledninger, ofte stillede spørgsmål
og tips og tricks til optimal drift.
Besøg:
https://support.neatorobotics.com
www.YouTube.com/NeatoRobotics

VIGTIGE OPLYSNINGER
Se det separate dokument, der følger med
Neato-robotten.
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Fejlfinding
Hvad dette
Robotstatus
i Neato-appen betyder
Meddelelsen
"Robot
Offline" i
Neato-appen.

Robotten
er frakoblet
sin Wi-Fiforbindelse.

Hvad du skal gøre
Det kan ske, at Neato-robotten går offline, hvis Wi-Fi-forbindelsens signalstyrke
er svag eller sporadisk. Dette er normalt en midlertidig situation, og robotten vil
typisk selv gå online igen, når forbindelsen er genetableret.
Hvis robotten ikke kommer tilbage online inden for nogle få minutter, skal du
kontrollere følgende:
 ontroller, at det Wi-Fi-netværk, robotten er tilsluttet, virker, og at
1) K
signalstyrken er stærk i alle områder, robotten rengør.
2) N
 ulstil Neato-robotten ved at tage den af opladningsstationen, holde knappen
Start nede i 15 sekunder for at slukke den og derefter trykke på knappen Start
en gang til for at tænde den. Vent nogle få minutter, og kontroller i Neatoappen, om der meldes READY TO CLEAN.
3) H
 vis ovenstående trin ikke løser problemet: Slet din robot fra Neato-appen,
og udfør trinene for at tilslutte robotten igen. Den bør herefter melde READY
TO CLEAN.

Meddelelsen
"It seems
you are not
connected to
the internet" i
Neato-appen.

Din telefon/
tablet med
Neato-appen
er ikke
forbundet til
Wi-Fi eller et
mobilnetværk.

Sørg for, at din telefon/tablet er forbundet til Wi-Fi eller et mobilnetværk, så
Neato-appen kan kommunikere med robotten.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Neatos kundeservice www.neatorobotics.com/contact-us/
Bemærk Der er også kontekstfølsom hjælp i Neato-appen, som kan hjælpe dig med fejlfinding i komponenter.
Gå til https://support.neatorobotics.com for at få flere fejlfindingstips.
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Fejlfinding
Robotstatus
i Neato-appen

Hvad dette betyder

Meddelelsen "Duplicate
Floor Plan" ved
oprettelse af flere
gulvplaner i Neato-appen.

Du prøver at oprette en anden eller
tredje gulvplan, og den ligner en
eksisterende gulvplan, der er blevet
gemt.

Robotstøvsugeren afgør, hvilken gulvplan den
bruger, baseret på, hvor den starter. Prøv at
flytte opladningsstationen til et andet sted i
værelset eller et andet rum, og start den nye
plankortlægningsproces igen. Det hjælper,
hvis der er en sidevæg eller et stort møbel
inden for 3 m fra opladningsstationen, så den
kan holdes adskilte fra andre værelser.

Meddelelsen "Area too
empty" ved oprettelse af
en gulvplan.

Det betyder, at der ikke er nogen
sidevæg eller stort møbel i nærheden
af opladningsstationen, hvilket gør
det svært for robotten at skelne dette
område fra andre i hjemmet.

Placer opladningsstationen i et område, hvor
der er en sidevæg eller et stort møbel inden
for en radius på 3 m fra opladningsstationen.

Hvad du skal gøre

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Neatos kundeservice www.neatorobotics.com/contact-us/
BEMÆRK Der er også kontekstfølsom hjælp i Neato-appen, som kan hjælpe dig med fejlfinding i komponenter.
Gå til https://support.neatorobotics.com for at få flere fejlfindingstips.
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Dig og din Neato-robot

Tillykke med din nye Neato-robot. Du vil snart opdage
glæden ved rene gulve uden at skulle skubbe en støvsuger
rundt.
Hold øje med din robot under de første støvsugninger.
Du vil måske opdage, at et par enkelte justeringer i dit
hjem (at flytte en stol eller en lampe nogle få centimeter
eller at løfte nogle ledninger) gør en stor forskel for
rengøringsoplevelsen.
Hjælp din robot, og din robot vil hjælpe dig.
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