Användarguide
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Svenska

Möt din
Neato-robot
Grattis till din nya robotdammsugare! Med den här Wi-Fiaktiverade roboten kan du sköta din golvrengöring från en telefon,
surfplatta eller andra smarta enheter.
Den här guiden hjälper dig att ställa in och ansluta din robot
via Neato-appen. Du hittar även viktig information om drift och
underhåll av din robot för bästa prestanda. Sedan kan du slappna
av. Din robot talar om för dig när dina golv är rena.
Några problem? Ta gärna kontakt med oss. Vi finns här för att
hjälpa dig. https://support.neatorobotics.com
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Observera: Läs innan du
fortsätter med installationen
Observera följande för att säkerställa att du
får den bästa upplevelsen med din Neatorobot och för att minska risken för skador
på möbler eller tillhörigheter i hushållet.
Iaktta din Neato-robot under de första
rengöringskörningarna och gör eventuella
justeringar i rengöringsmiljön för att
optimera navigeringen.
Neato-robotar har ett smart
navigationssystem som undviker hinder.
Men roboten kan ändå ibland stöta på
möbler, föremål, djur och människor. Om du
därför har ömtåliga föremål som skulle kunna
skadas av sådana stötar bör dessa avlägsnas
från rummet eller gränsmarkörer användas.
Neato-robotens roterande borste fungerar
som på en vanlig upprätt dammsugare,
så använd inte Neato-roboten på golv eller
mattor (t.ex., med fransar) där du inte skulle
använda en vanlig upprätt dammsugare.
Neato Robotics ansvarar inte för eventuella
skador på möbler, föremål, mattor eller golv.

Du och din Neato-robot............... 21
Vill du se hur man gör?
Gå till https://support.neatorobotics.com
för installationsvideor och tips.
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1 Dammbehållare
och filter
2 Ovansida
3 Laserskydd
4 Start-knapp
5 Info-LED-lampa
6 Batteri-LED-lampa
7 Handtag
8 Främre stötfångare
9 Gränsmarkering
10 Laddningsstation
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INFO LED-LAMPA används för:
· Wi-Fi-anslutningens status
· Rengöringsstatus
· Felsituationer
BATTERI-LED-LAMPA används för att visa:
· Laddningstillstånd
· Batterifel
Krav: Du behöver Wi-Fi, en telefon eller
surfplatta med iOS 10 eller högre, eller
Android 4.2 eller högre, samt ett Neato-konto
(kostnadsfritt) för att använda vissa funktioner.

11 Borste
12 Väggsensorfönster
13 Sidoborste
14 Fallsensorfönster
15 Borstskydd
16 Batterilucka
17 Hjul
18 Laddningskontakter
19 Rengöringsverktyg
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Viktiga punkter
Låt inte roboten
komma i kontakt
med vätskor och
våta områden.
Flytta undan eller
täck över skålar för
husdjur och krukfat.
Plocka undan
småsaker som leksaker och kläder.
Bind upp sladdar, gardiner och andra lågt
hängande föremål.
Håll din Neato-robot inomhus. Den är inte
utformad för rengöring utomhus eller för
temperaturer under fryspunkten.
Iaktta din Neato-robot under de första
rengöringskörningarna och gör eventuella
justeringar i rengöringsmiljön för att
optimera navigeringen. Neato-robotar har
ett smart navigationssystem som undviker
hinder, men roboten kan ändå ibland stöta
på möbler, föremål, djur och människor.

Neato-robotar undviker inte alltid små
föremål (till exempel strumpor eller
smycken) eller sladdar på golvet. Om du
därför har ömtåliga föremål som skulle
kunna skadas av sådana stötar bör dessa
avlägsnas från rummet eller gränsmarkörer
användas. Eller så kan du lägga till
avgränsningslinjer i Neato-appen.
Neato-robotens roterande borste fungerar
som på en vanlig upprätt dammsugare,
så använd inte Neato-roboten på golv eller
mattor (t.ex., med fransar) där du inte skulle
använda en vanlig upprätt dammsugare.
Om området som ska rengöras innehåller
en kant, ett fall, en balkong, en öppen spis,
trappor eller ett annat farligt område där
dammsugaren kan hamna/falla, så bör
området spärras av med en fysisk barriär
för säkerhets skull. Fallsensorerna och
gränsmarkeringarna hjälper roboten att
rengöra, men du kan inte helt förlita dig
på att de kan undvika en potentiellt farlig
situation. Neato Robotics ansvarar inte
för eventuella skador på möbler, mattor
eller golv.
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Viktiga tips
Placera ut gränsmarkeringar för att
hindra din robot från att gå till vissa
platser (ingår i vissa modeller, men
Neato-gränsmarkeringar är kompatibla
med alla Neato-robotar), eller sätt upp
avgränsningslinjer i MinVåningskarta.

Spiralkombinationsborsten erbjuder bättre
uppsamling av djurhår och är lämplig i hem
med olika typer av golvbeläggningar.

Du kan klippa gränsmarkeringarna med en
sax för att göra dem kortare.

Innan du ansluter din robot till ditt Neatokonto kan du se en instruktionsvideo på
nätet på https://support.neatorobotics.com

Du kan använda flyttbar tejp för att hålla
gränsmarkeringarna platt på golvet.

Blanka ytor och svarta golv kan orsaka
navigeringsproblem.

Du kan återställa Neato-roboten genom
att trycka och hålla ned Start-knappen
i 15 sekunder så att alla lampor släcks. Tryck
på start-knappen en gång till för att starta
om roboten.
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Start-knapp och LED-lampor
BATTERI-LED-LAMPA
ROBOTEN:

Rengör

Laddas

LED-FÄRG

VAD DET BETYDER

Stadigt grönt ljus

Batterinivån är normal

Stadigt gult ljus

Batterinivån är låg och batteriet måste laddas innan en ny rengöring
kan påbörjas

Stadigt rött ljus

Batterinivån är låg och roboten måste återgå till laddningsstationen

Grön (stadig
eller blinkande)

Batteriet laddar och roboten kan påbörja rengöring

Blinkande gul

Batteriet laddas och det måste bli klart innan rengöring kan påbörjas

Blinkande röd

Batterinivån är låg och batteriet måste laddas innan en ny rengöring
kan påbörjas

*O
 BS! Om LED-lampan blinkar rött eller är stadigt röd, behöver din robot underhåll eller så har den ett problem med
navigeringen. Kontrollera felsökningsavsnittet i handboken.

Start-knapp och LED-lampor
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Hur Neato fungerar
HUSRENGÖRING

RENGÖRING AV ETT RUM

Vid normal drift kommer Neato-roboten
ut ur sin laddningsstation, utforskar sin
omgivning och börjar rengöra. Den börjar
rengöra ytor på cirka 4 m x 4 m beroende
på rummets layout och möbler. Den
fortsätter att rengöra område för område
tills hela ytan rengörs.

Om du bara vill rengöra ett enda rum kan
du ställa din robot i rummet för hand och
trycka på Start-knappen, och stänga dörren.
Neato-roboten städar rummet, och återgår
sedan till platsen där du ursprungligen
placerade den. Ställ roboten tillbaka i
laddningsstationen när den har städat klart.

Neato-roboten försöker också att göra
helt rent i ett rum innan den går vidare
till nästa, under förutsättning att den kan
upptäcka dina dörrar. Om den rengör ett
rum delvis kommer Neato-roboten tillbaka
för att avsluta rummet innan den avslutar
hela arbetet.

SNABBLADDNING
Ibland är ytan som ska rengöras mycket stor,
och då kan roboten behöva ladda om innan
den avslutar arbetet. Med snabbladdning
räknar roboten ut hur mycket kraft som
behövs för att göra klart jobbet, sedan
laddar den batteriet med den mängden
så att den snabbt kan åka tillbaka och
göra klart.

FLYTTA ROBOTEN UNDER
PÅGÅENDE RENGÖRING
Det är inte rekommenderat att plocka upp
roboten och flytta den under pågående
rengöring. Den kan bli desorienterad,
oförmögen att följa sitt normala smarta
beteende och ha svårt att hitta tillbaka till
laddningsstationen. Om du plockar upp
din robot, ställ
den tillbaka inom
30 cm från där du
plockade upp den
för bästa resultat.
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Använda Neato-appen
Följ instruktionerna i snabbstartsguiden för
att ansluta din robot till Neato-appen.
Du rekommenderas att konfigurera din
robot med Neato-appen för att få den
bästa upplevelsen och för att få tillgång till
alla funktioner.
Fördelar med att använda Neato-appen:

• Neato FloorPlanner med avgränsningslinjer
• Enkel åtkomst och kontroll
• Starta din robot när du inte är hemma
• Rengöringen kan enkelt pausas
från appen

• Direktmeddelanden (rengöring klar,
varningar, osv.)

• Batteristatus
• Underhållsvarningar och

sammanhangsberoende hjälp för att
hålla din robot i toppform

• Få meddelanden om uppdateringar av
robotens programvara

ANVÄND
ROBOTEN
FRÅN FLERA
SMARTTELEFONER
OCH SURFPLATTOR
Neato-appen kan
användas av flera
enheter i ett hushåll för att styra samma
robot. Ladda bara ner Neato-appen till
andra smarttelefoner eller surfplattor,
och logga in på samma Min Neato-konto
med samma e-post och lösenord som vid
konfigurationen av roboten.
OBS! Neato Botvac D6 har stöd för 2,4 Ghz
Wi-Fi-nätverk, kanaler 1 till 11.
För bästa resultat bör du placera din
Wi-Fi-router centralt där de kan ge en
stark signal i hela huset.

OBS! Roboten kan också startas on stoppas
med Start-knappen på roboten.
8

Använda Neato-appen
HUSRENGÖRING

PUNKTRENGÖRING

För att starta en husrengöring, tryck på
Start-knappen i Neato-appen och din
Neato-robot rengör en hel våning genom
att flytta automatiskt från rum till rum. Från
appen kan du starta, pausa, återuppta,
stoppa och gå tillbaka till start/återvända
till laddningsstationen.

Starta en punktrengöring
genom att välja punkt och
trycka på Start-knappen
i Neato-appen. Din Neatorobot kommer att rengöra
en yta på 2 m x 2 m.

OBS! Om rengöringen avbryts stannar
roboten på sin plats. Du kan använda
Neato-appen för att be din robot att
återvända till laddningsstationen. Om
roboten har detekterat sin laddningsstation
kommer den att försöka att återvända
och docka.

SCHEMALÄGG DIN
NEATO-ROBOT

Placera din robot
centrerad och vänd
mot området som
skall rengöras.

Ställ in ett regelbundet schema för daglig
dammsugning. Du kan göra personliga
inställningar för städdagar och tider.
OBS! Om du ska resa bort kan du stänga
av inställningen Aktivera schema för att
parkera roboten.

PUSH-MEDDELANDEN
Genom att aktivera push-meddelanden
i appen kan din robot meddela dig om
sin status. Din telefon/surfplatta visar
då meddelanden såsom rengöring klar,
varningar osv.
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Använda Neato-appen
UPPDATERING AV ROBOTENS
PROGRAMVARA
Håll programvaran på din robot
uppdaterad. Du kan använda Neato-appen
för att uppdatera robotens programvara.

FELSÖK DIN ENHET
När ett fel uppstår under drift kan du klicka
på fellänken i Neato-appen för att se vad
det betyder och vad du ska göra. Se Hjälp
i appen för ytterligare information om hur
du felsöker enheten.

STÖD FÖR SMARTWATCH
Om du har en Apple
Watch eller en Wear
OS-smartwatch kan du
styra vissa funktioner
med din klocka, såsom
start, stopp, och ta emot
meddelanden. Klockan
måste vara i närheten av
din smarttelefon för att
dessa funktioner ska vara
tillgängliga. När du har
parat din smartwatch med din smarttelefon,
gå till klockans app på din telefon och ge
den tillgång till Neato-appen för att visa
funktioner på klockan.
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Använd din robot utan Neato-appen
HUSRENGÖRING

PUNKTRENGÖRING

Du kan påbörja
Husrengöring genom att
trycka en gång på Startknappen. Din Neato-robot
rengör en hel våning genom
att flytta automatiskt från
rum till rum.

Du kan påbörja
Punktrengöring genom
att trycka två gånger
på Start-knappen. Om
du trycker på Startknappen under pågående
Ställ din robot
centrerad och
Punktrengöring kommer
vänd mot området
roboten att pausa. Om
som skall rengöras.
du trycker på den igen
fortsätter roboten. Avbryt
Punktrengöring genom att pausa roboten
och hålla ned Start-knappen i 5 sekunder.

Tryck på Startknappen 1 x för
husrengöring, 2 x
för punktrengöring

OBS! Om du trycker på Start-knappen
i Neato-appen och roboten inte hittar sin
plats på MinVåningskarta, kommer du
att meddelas om detta och uppmanas
att antingen avbryta eller rengöra ändå.
Om du väljer att "rengöra ändå" kommer
roboten inte att använda MinVåningskarta
eller respektera några avgränsningslinjer.
Du måste då använda gränsmarkörerna
för att hålla roboten borta från
oönskade områden.

FUNKTIONER SOM ENDAST
ÄR TILLGÄNGLIGA VIA
NEATO-APPEN
Vissa funktioner är endast tillgängliga om
du ansluter roboten till Neato-appen på
din smarttelefon eller surfplatta. Dessa
funktioner inkluderar Neato FloorPlanner,
schemaläggning, push-meddelanden och
rengöringsstatistik.
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Rengöringsprofiler

Extra Care-navigering

När du börjar rengöra huset med Neatoappen kan du välja en av profilerna nedan
för att bestämma robotens rengöringsstil.

Extra Care-navigering är användbart
om du har känsliga möbler. När den här
funktionen är aktiverad navigerar roboten
mer noggrant runt föremål. Den lämnar en
bredare buffert kring föremål som stolsben.

ECO
I Eco-profilen används borsten och fläkten
på medelstor effekt, så att roboten rengör
ett större område på en enda laddning.
Detta är det tystaste läget.

TURBO
I Turbo-profilen är robotborsten och
fläkten inställd på hög effekt, vilket ger
stark sugeffekt och en snabbare roterande
borste. Turbo-profilen använder mer
batterikraft än Eco.
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Neato FloorPlanner med avgränsningslinjer
NEATO FLOORPLANNER
Neato-appen tillsammans med Neato
FloorPlanner tillåter dig att skapa virtuella
avgränsningslinjer som talar om för din
robot vart den inte får åka. Detta eliminerar
behovet för fysiska hinder, inklusive Neatos
gränsmarkeringar.

Använd Neato-appen
och FloorPlannerkartan över ditt hem
för att skapa virtuella
avgränsningslinjer som
talar om för din robot
vart den inte får åka.
För att ställa in virtuella
avgränsningslinjer,
se till att Neato-appen
är installerad på din
enhet och följ sedan
följande steg:

Starta Neato-appen och tryck på
symbolen med tre streck i det övre
vänstra hörnet.
Välj alternativet
”MIN
VÅNINGSKARTA”.
Tryck på knappen ”Komma igång” och
följ instruktionerna för att låta roboten
göra en särskild rengöring för att skapa
en våningskarta.

När rengöringen är klar får du ett
meddelande om att din robot har skapat en
ny våningskarta. Ge den nya våningskartan
ett namn och spara.
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Neato FloorPlanner med avgränsningslinjer
Tryck på ikonen
”LÄGG TILL
AVGRÄNSNINGSLINJE”
för att rita en
avgränsningslinje direkt
på kartan.
Fortsätt trycka på
knappen ”LÄGG TILL
AVGRÄNSNINGSLINJE”
för att skapa fler avgränsningslinjer.
TIPS: Rita avgränsningslinjer med
större precision genom att zooma in på
våningskartan. Dubbeltryck eller använd
nyp-gesten för att zooma. Se till att
det inte finns några luckor i de skapade
avgränsningslinjerna.
När du är klar med att ställa in dina
avgränsningslinjer,
tryck på ikonen
”Spara” för
att spara din
våningskarta med tillagda avgränsningslinjer

Ett bekräftelsemeddelande visas
som talar om att
”Avgränsningslinjerna”
har sparats.

När den har sparats blir din
nya våningskarta med virtuella
avgränsningslinjer din nya standardkarta
som används för framtida rengöringar.
OBS! Botvac D6 kan spara fler än en
våningskarta med tillhörande virtuella
avgränsningslinjer. För att rengöra med
avgränsningslinjer måste roboten startas
från en laddningsstation på varje våning.
Det är rekommenderat att ha ytterligare
laddningsstationer (säljs separat) för
varje våningskarta.
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Rengöring med
avgränsningslinjer

Flervåningskartor

För att rengöra med avgränsningslinjer
måste roboten startas från en
laddningsstation och rengöringen måste
påbörjas från Neato-appen. Tryck på Startknappen på appen, eller schemalägg en
rengöring på appen.

Neato Botvac D6 Connected kan lagra upp
till 3 våningskartor. Du kan ställa in ytterligare
våningskartor genom att följa de här stegen.

OBS!
• Efter varje rengöring, tryck på
,
för att se en rengöringssammanfattning
som visar var roboten har rengjort
på täckningskartan.
• För att använda avgränsningslinjer
måste laddningsstationen stå kvar
på den ursprungliga platsen där
våningskartan skapades.
• Om rengöring påbörjas med robotens
Start-knapp, Amazon Alexa, Google
Home, Chatbots eller IFTTT kommer
den inte att följa avgränsningslinjerna.

Placera laddningsstationen på den plats där
du vill ställa in den nya våningskartan. Sätt
roboten i laddningsstationen.
Starta Neato-appen och tryck på
symbolen med tre streck i det övre
vänstra hörnet.
Välj alternativet ”MIN VÅNINGSKARTA”.

Tryck på pilen
bredvid den befintliga
våningskartan. En
nedrullningsbar meny
öppnas. Välj ”Lägg till
en ny våningskarta”.
Följ instruktionerna
för att skapa en andra
våningskarta. Kom ihåg
att namnge och spara din
våningskarta när du är
klar. När den nya våningskartan är skapad
kan du lägga till avgränsningslinjer i den.
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Underhåll din Neato-robot
VIKTIGT
Roboten behöver regelbundet underhåll
för att fungera tillförlitligt. Detta innebär
kontroll/rengöring av borstar och
tömning av dammbehållaren efter varje
användning eller efter behov, beroende
på din omgivning. Om detta inte görs kan
det orsaka problem med din robot och
påverka robotens prestanda och eventuellt
upphäva garantin.

BORSTAR
Ta bort sidoborsten och ställ den åt sidan.
Ta sedan bort borstskyddet genom att dra
upp på båda sidor.

DRA UPP PÅ BÅDA
SIDOR SAMTIDIGT

DAMMBEHÅLLARE OCH FILTER
Töm dammbehållaren och rengör filtret
och lufthål/öppning efter varje användning.
Avlägsnat filtret genom att nypa tag
i handtaget och dra ut. Byt filtret med
1 eller 2 månaders intervall eller oftare
om det behövs.

Använd hår-/fiberbladet för att klippa
och avlägsna hår från borsten. Ta bort
eventuellt skräp från borständarna och
inuti borstens urholkning där borsten
sitter. Sätt tillbaka borsten och sätt tillbaka
borstskyddet. Vi rekommenderar att du
rengör borsten varje månad.

Hår-/fiber
-klippare

Filterkam
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Underhåll din Neato-robot
ROBOTENS OVANSIDA

GARANTI

Rengör ovansidan
av roboten och
området runt
laserspetsen
med en mjuk
bomullstrasa.

Neato Robotics, Inc. garanterar den
ursprungliga köparen att Neato Roboticsprodukten, exklusive batterier, är felfri
beträffande material och utförande i 1 år
från det ursprungliga inköpsdatumet.
För batterier gäller en garantiperiod på sex
(6) månader.

SENSORER
Använd en torr bomullspinne för att
rengöra de två fallsensorfönstren på
undersidan av roboten.
Fallsensorfönster

Fallsensorfönster

Se fullständiga garantivillkor på
www.NeatoRobotics.com/Limited-Warranty.
Alla garantier förutom det som uttryckligen
angivits utesluts i den utsträckning det är
tillåtet enligt tillämplig lag.

Väggsensorfönster

OBS!
Se Neatos instruktionsvideor på nätet på
https://support.neatorobotics.com för att
se hur man underhåller roboten.
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Mer info
TILLBEHÖR

REGISTRERA DIN NEATO.

Du kan hitta information om tillbehör
och reservdelar till din Neato-robot på
www.NeatoRobotics.com.

Även om du inte använder Neatoappen kan du hålla dig uppdaterad om
programversioner och specialerbjudanden
genom att registrera din robot. Gå till
www.NeatoRobotics.com/My-Neato
för att skapa ett konto och registrera
din Neato-robot.

Köp alltid Neato-originaltillbehör
och delar:
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
Filter
Borstar
Gränsmarkeringar
Rengöringsverktyg
Dammbehållare
Laddningsstation

Användning av obehöriga eller tredje parts
tillbehör (ej Neato-original) kan skada din
robot och gör garantin ogiltig.
Rekommenderat ersättningsintervall beror
på användningen.
• Filter – med 1 till 2 månaders intervall
• Batterier – med 12 till 18 månaders intervall

FÅ HJÄLP
Du hittar också annan användbar
information, inklusive instruktionsvideor,
vanliga frågor och svar samt tips och trick
för optimal drift.
Gå till:
https://support.neatorobotics.com
www.YouTube.com/NeatoRobotics

VIKTIG INFORMATION
Se separat dokument som medföljer din
Neato-robot.
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Felsökning
Robotstatus i Vad det
Neato-appen betyder
Meddelandet
"ROBOT ÄR
OFFLINE"
visas i Neatoappen

Roboten är
bortkopplad
från sin Wi-Fianslutning.

Vad du ska göra
Neato-roboten kan ibland gå offline om signalstyrkan i Wi-Fi-anslutningen är svag
eller intermittent. Detta är vanligtvis tillfälligt och roboten kommer vanligen att gå
tillbaka online på egen hand när den återupprättar en anslutning.
Kontrollera följande i de fall då roboten inte kommer tillbaka online inom
några minuter:
1) S
 e till att det Wi-Fi-nätverk som din robot är ansluten till fungerar och att
signalstyrkan är stark i alla områden där roboten rengör.
2) Återställ Neato-roboten genom att ta bort den från laddningsstationen, trycka ned
Start-knappen i 15 sekunder för att stänga av och sedan trycka på Start-knappen
en gång till för slå på roboten. Vänta i några minuter och kontrollera Neato-appen
för att se om det nu står REDO FÖR STÄDNING.
3) Om ovanstående steg inte löser problemet: Avinstallera din robot från Neatoappen och gå igenom stegen för att återansluta din robot. Det borde då stå REDO
FÖR STÄDNING.

Neatoappen visar
meddelandet
”Du verkar
inte vara
ansluten till
internet”.

Telefonen/
surfplattan
med Neatoappen är inte
ansluten till
Wi-Fi eller
mobilnätet.

Kontrollera att telefonen/surfplattan är ansluten till Wi-Fi eller mobilnätet så att
Neato-appen kan kommunicera med din robot.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Neatos kundtjänst www.neatorobotics.com/contact-us/
OBS! Sammanhangsberoende hjälp finns också i Neato-appen för att hjälpa dig med felsökning.
Du hittar fler felsökningstips på https://support.neatorobotics.com.
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Felsökning
Robotstatus i
Neato-appen

Vad det
betyder

Meddelandet ”Dubblett
av våningskartan” visas
i Neato-appen.

Du försöker skapa en andra eller tredje
våningskarta, och den är för lik en
befintlig våningskarta som har sparats.

Robotdammsugaren förstår vilken våningskarta
den befinner sig i baserat på var den startar.
Försök att flytta laddningsstationen till en
annan punkt i rummet eller ett annat rum
och börja om processen för att skapa en ny
våningskarta. Det underlättar om det finns
en sidovägg eller en stor möbel inom 3 från
laddningsstationen, så att platsen urskiljs från
andra rum.

Ett felmeddelande som
säger ”Området för tomt”
visas när en våningskarta
ska skapas.

Detta innebär att det inte finns
någon sidovägg eller stor möbel nära
laddningsstationen, så att det blir svårt
för roboten att urskilja området från
andra platser i hemmet.

Placera laddningsstationen i ett område där det
finns en sidovägg eller andra stora möbler inom
en 3-meters radie runt laddningsstationen.

Vad du ska göra

Om problemet kvarstår ska du kontakta Neatos kundtjänst www.neatorobotics.com/contact-us/
OBS! Sammanhangsberoende hjälp finns också i Neato-appen för att hjälpa dig med felsökning.
Du hittar fler felsökningstips på https://support.neatorobotics.com.
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Du och din Neato-robot

Grattis till din nya Neato robotdammsugare! Du får snart
uppleva glädjen av rena golv utan att någonsin släpa på
en dammsugare.
Iaktta din robot under de första rengöringskörningarna. Det
kan hända att några små justeringar i ditt hem (flytta en stol
eller lampa någon decimeter, plocka upp sladdar) gör stor
skillnad på din upplevelse.
Hjälp din robot så kommer din robot att hjälpa dig.
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