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Návod k obsluze

Seznamte se s vysavačem
Neato Intelligent Robot Vacuum
Blahopřejeme k výběru robotického vysavače Neato.
Váš Neato má převratný design s nesrovnatelným výkonem a snadným použitím, které
budou revolučním zážitkem pro vás i vaše vysávání.
Dokážeme si představit, že se na používání svého vysavače Neato již těšíte. Nechte si
přesto chvilku k přečtení tohoto návodu a seznámení se s tímto robotem. Získáte tak
maximální přínosy z jeho senzačního užívání.
DŮLEŽITÉ! Před nastavením vysavače si přečtěte návod
Chcete-li se svým vysavačem dosahovat ideálních
výsledků, postupujte podle následujících pokynů:
• Uchovávejte vysavač Neato uvnitř budovy. Nebyl
navržen pro venkovní použití.
• Ačkoli mají roboti Neato inteligentní navigační systém,
který se vyhýbá překážkám, váš Neato může někdy
narazit do nábytku, předmětů, domácích mazlíčků a lidí.
• Odeberte z podlahy malé předměty, jako jsou zatoulané
ponožky, šperky a kabely. A také věci, které může náraz
poškodit.
• Pokud má vysávaná oblast sráz,
pokles, balkón, krb, schody
nebo jiné prostory, kde by
mohl váš Neato spadnout nebo
které mohou být nebezpečné,
umístěte před ně fyzickou
bariéru nebo vytvořte zónu
No-Go. Společnost Neato
Robotics nezodpovídá za
jakékoli poškození nábytku,
koberců nebo podlahy.

• Rotační kartáč Neato funguje jako kartáč u klasického
vysavače. Nepoužívejte Neato na podlahy nebo
koberce (zejména s třásněmi), u kterých byste
nepoužili běžný vzpřímený vysavač.
• Problémy s navigací mohou způsobit také zářivé
povrchy a černé podlahy.
• Sledujte svůj Neato během pár prvních vysávání.
Upravte prostory k vysávání tak, abyste optimalizovali
navigaci svého robota. Například:
» Přemístěte nebo skryjte pet
láhve a květináče a ochraňte
Neato před tekutinami
a vlhkostí.
» Odneste z daného místa
malé předměty, jako jsou
hračky a oděvy.
» Odstraňte kabely, závěsy a
ostatní předměty, které visí
nad podlahou.
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Související podklady
S robotem Neato obdržíte kromě tohoto návodu následující podklady:
• Stručná úvodní příručka — obsahuje pokyny, které vám umožní zprovoznit váš Neato

v co nejkratší možné době.
• Důležité informace a záruka — obsahuje informace o bezpečnosti, záruce a další

bezpečnostní pokyny k vašemu vysavači Neato.

Kde najít pomoc
Užitečné informace, jako jsou video postupy, časté otázky a tipy a triky pro optimální provoz, najdete na webových
stránkách https://neatorobotics.com/support. Nebo můžete ve své aplikaci MyNeato klepnout na
a kontaktovat
oddělení Zákaznické péče Neato.

Budete-li potřebovat doplňující informace, jsme tu pro vás. Kontaktujte nás na webové stránce:
neatorobotics.com/customer-care.
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Seznámení s novým robotem Neato
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Napájecí adaptér
(odpojitelná napájecí
jednotka) 		

2 Kryt laseru
3 Horní část 		
4 Zásobník na nečistoty
a filtr
5 Rukojeť

6 Základna pro 		
nabíjení
7 Ikona baterie
8 Ikona bezdrátového 		
sítě Wi-Fi
9 Tlačítko pro spuštění
10 Informační tlačítko Info

11

Čelní nárazník

12 Kartáč
13 Průzor snímače pro
kopírování stěn

17 Kontakty pro
nabíjení
18 Chránič kartáče
19 Dvířka od baterie

14 Boční kartáč

20 Zádní kolečka

15 Kolečka

21 Čisticí nástroj

16 Průzor snímače pádu
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DIODA BATERIE
POKUD JE ROBOT NEATO…

Mimo nabíjecí port

V nabíjecím portu

CHOVÁNÍ A BARVA DIODY BATERIE

VÝZNAM (ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE)

Zelená

Baterie je plně nabitá. Připraven k vysávání.

Žlutá

Baterie je málo nabitá. Přemístěte k nabíjecímu portu.

Stálá rudá

Baterie je kriticky málo nabitá. Přemístěte k nabíjecímu portu.

Rychle blikající rudá

Baterie má poruchu a je nutný servis.

Stálá zelená

Baterie je zcela nabitá. Neato je připraven k vysávání.

Pomalu pulzující zelená

Baterie je středně nabitá a nabíjí se.

Pomalu pulzující žlutá

Baterie je málo nabitá a nabíjí se.

Pomalu pulzující rudá

Baterie je kriticky málo nabitá a nabíjí se.

Rychle blikající rudá

Baterie je závadná a je nutný servis.

DIODA WI-FI
CHOVÁNÍ A BARVA DIODY SÍTĚ WI-FI

VÝZNAM

Bílá

Neato je připojen k síti Wi-Fi.

Pulzující bílá

Neato se pokouší navázat spojení s aplikací pomocí systému
Bluetooth nebo sítě
Wi-Fi.

Vypnuto

Neato není připojen k síti Wi-Fi.

Dioda baterie

Dioda Wi-Fi

DIODA TLAČÍTKA PRO SPUŠTĚNÍ
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CHOVÁNÍ A BARVA DIODY SPUŠTĚNÍ

POPIS

Bílá

Neato je vzhůru a připraven k vysávání nebo vysává.

Stálá rudá

Došlo k chybě. Stiskněte informační tlačítko Info a zjistěte
více informací o chybě.

Pulzující bílá

Neato je pozastaven.

Vypnuto

Neato je ve spánkovém režimu nebo je vypnutý.

ČEŠTINA

Informační
tlačítko Info

Tlačítko pro
spuštění

Příprava k použití robota Neato
Před použitím robotického vysavače Neato

Kontrola baterie

dbejte pokynů k nastavení v této kapitole.

Baterie vašeho Neato je již částečně nabitá. Než
poprvé použijete svůj vysavač Neato, umístěte jej do
nabíjecího portu a nabíjejte jej, dokud dioda baterie
nezačne zeleně svítit (až 3 hodiny).

Umístění nabíjecího portu
Pro nabíjecí port je nutné zvolit správné
místo. Proto zvolte bezbariérové místo s
dobrým přístupem k síti Wi-Fi.
Nejdříve zasuňte zástrčku za zadní částí nabíjecího
portu do síťové zásuvky. Zmenšete kabel dle potřeby.
Stačí jej smotat za nabíjecí port.
Ověřte si, že nabíjecí port je proti stěně a zástrčka je
pevně připojená.

POZNÁMKA: Svůj Neato vždy nabíjejte za využití
nabíjecího portu a baterie Neato Original.

Automatické dobíjení a obnovení
Pokud je vysávací úkol rozsáhlý, může si váš Neato
vyžádat kvůli dokončení práce dobití baterie. Jakmile
jej dobijete, vrátí se tam, kde skončil.

Umístěte Neato k nabíjecímu portu. Jakmile bude
správně připojen, rozsvítí se na robotickém vysavači
dioda baterie.

12”

12”

12”
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Připojení k aplikaci MyNeato
DŮLEŽITÉ: Svůj Neato musíte před použitím
připojit k aplikaci MyNeato.
1. Ověřte, že nabíjecí port je umístěn ve správné
poloze a ve volném dosahu sítě Wi-Fi.
2. Aplikaci MyNeato můžete stáhnout z
internetu do svého telefonu
naskenováním tohoto kódu
QR:
3. Zapněte v nastaveních
svého telefonu komunikaci
systémem Bluetooth.
4. Dokončete postup
připojení následujícími kroky
v aplikaci MyNeato.
5. Během postupu obdržíte
dotaz, zda chcete dostávat
oznámení aplikace MyNeato.
Pokud tato oznámení
přijmete, umožníte vysavači
Neato informovat vás o jeho
stavu a dalších upozorněních.
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Aplikace MyNeato vám umožňuje:
• Spustit a pozastavit vysavač Neato, když
nejste doma
• Volit režimy vysávání Eco nebo Turbo
• Vytvořit mapu vysávání
• Sestavit postup pro plán vysávání
• Dostávat okamžitá oznámení o stavu vysávání
• Zobrazit stav baterie
• Dostávat oznámení o aktualizacích
softwaru Neato
• Dostávat upozornění o údržbě a
související informací pro zachování vysavače
Neato v maximální formě
• Získat aktualizace funkcí
• Chatovat o potížích se zákaznickou podporou

Použití robota Neato z více smartphonů
Aplikaci MyNeato můžete použít ve více
inteligentních zařízeních v jedné domácnosti k
obsluze stejného vysavače Neato. Stačí jen stáhnout
aplikaci MyNeato do ostatních smartphonů a poté
se přihlásit ke stejnému účtu MyNeato za využití
e-mailu a hesla, které jste dříve použili k nastavení
svého robota Neato.

Volba režimu vysávání
v aplikaci MyNeato
Režimy vysávání

Navigace Extra Care

Před začátkem vysávání pomocí aplikace MyNeato
nebo ručního vysávání můžete zvolit režim, ve kterém
váš robotický vysavač bude vysávat.

Váš Neato podporuje kromě uvedených režimů
vysávání funkci navigace Extra Care, která je
užitečná pro domácnosti s křehkým nábytkem. Tuto
funkci můžete aktivovat na stejné stránce v aplikaci
MyNeato, na které volíte režimy vysávání. Po
aktivaci této funkce se váš Neato bude pohybovat
opatrněji a ponechá si širší nárazovou zónu kolem
předmětů, jako jsou křehké části nábytku a
nožky od křesel a židlí. Navigace Extra Care je k
dispozici pouze pro řadu D9 a D10.

Neato používá dle výchozího nastavení režim Eco.
Pomocí aplikace MyNeato však můžete měnit režimy
tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. V následující
tabulce najdete popis režimů vysávání.

REŽIMY
VYSÁVÁNÍ

POPIS

ECO

Nastaví kartáč vašeho robota Neato a ventilátor na
střední výkon. Tento režim umožňuje vysavači Neato
vysát větší prostor na jedno nabití. Režim Eco je
ideální pro podlahy z tvrdšího dřeva a je to nejtišší
režim. Jedná se o výchozí režim.

TURBO

Nastaví kartáč a ventilátor vašeho robota Neato
na vysoký výkon. Tento režim nabízí silnější sání
a rychlejší otáčky kartáče. Režim Turbo je pro
koberce ideální, ale spotřebuje více energie baterie
než režim Eco.

POZNÁMKA: Režim vysávání, který zvolíte, se
použije pro následné vysávání pomocí aplikace
MyNeato či vysávání zahájené stisknutím tlačítka pro
spuštění na robotu Neato.

ČEŠTINA
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Vysávání s aplikací MyNeato
Vysávání s aplikací MyNeato
Váš Neato může vysát celý plán podlahy na jednom
podlaží a automaticky se přesouvat z jednoho pokoje
do druhého. Pomocí aplikace můžete začít vysávání,
pozastavit jej, obnovit jej a zrušit jej a přikázat návrat
do nabíjecího portu.

Vysání domácnosti:
1. Odstraňte malé předměty a volné kabely z podlahy.
2. Ověřte, že váš Neato je umístěn v nabíjecím portu.
3. Zahajte vysávání klepnutím na
4. Klepnutím na
5. Klepnutím na
pokračovat.

.

můžete úklid pozastavit.
Resume

můžete v úklidu

6. Po klepnutí na příkaz Cancel and return to base
odešlete svůj Neato zpět k nabíjecímu portu.
Během úklidu Neato vyjede mimo nabíjecí port,
prozkoumá okolí a začne vysávat oblast přibližně o
4,6 x 4,6 metru s přihlédnutím k uspořádání místa a
nábytku. Poté pokračuje ve vysávání celé místnosti
na jednom podlaží a po částech, dokud nevysaje
celou oblast. Přemísťuje se z pokoje do pokoje a dále
vysává. Pokud Neato vysaje pokoj částečně, vrátí se
před dokončením úkolu do pokoje a dovysává.
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Přemístění robota Neato během čištění
Nezvedejte robot Neato za jeho pohybu. Pokud jej
zvednete, může ztratit orientaci, přestat se chovat
inteligentně nebo může mít obtíže s nalezením
nabíjecího portu.
Chcete-li přerušit úklid, stiskněte během vysávání.
Pokud pak robot Neato zvednete, položte jej zpět
dolů do 30 cm od místa, kde jste jej zvedli.

Vytvoření mapy podlahy
a zón No-Go
Vytvoření mapy podlahy

Creating No-Go Zones

Mapa podlahy vašeho domova vám umožňuje
nastavit zóny No-Go, takže budete moci svému
vysavači Neato říci, které prostory ve svém
domově nechcete vysát.

Díky zónám No-Go můžete svému vysavači Neato říci,
kterým prostorům se má vyhnout. Jsou to například
místa pro děti či miska pro psa.

Jakmile Neato poprvé vysaje vaši domácnost
pomocí aplikace MyNeato, automaticky vytvoří
mapu domácnosti. Mapu můžete zobrazit v
aplikaci MyNeato po klepnutí na
. Chcete-li
vysát co nejlépe, odstraňte malé předměty a volné
kabely ze země a vysajte hned napoprvé celou
domácnost.

Zóny No-Go můžete snadno nastavit v aplikaci MyNeato:
1. Přejděte na náhled mapy poklepáním na
2. Vytvořte v mapě zóny No-Go poklepáním na
3. Zvolte

4. Přetáhněte obdélník zóny NoGo do oblasti na mapě, kterou
chcete zvolit. Velikost zóny NoGo můžete upravit. Jednoduše
zvětšete nebo zmenšete obdélník
zóny No-Go. Chcete-li přidat na
mapu více zón No-Go, opakujte
krok 3.

POZNÁMKA: Chcete-li
vytvořit mapu podlahy,
musíte začít vysávat od
nabíjecího portu.
V náhledu mapy můžete
zvolit a vytvořit zóny No-Go,
pojmenovat je či je z map
odstranit.
POZNÁMKA: Pokud Neato
ještě poprvé nevysál,
nezobrazí se žádná mapa. V
takovém případě klepnutím
na
spusťte vysávání. Po
prvotním vysání se vytvoří
plán podlahy .

Přidat zónu No-Go

5. Klepnutím na v horní levé
části obrazovky se vaše zóny
No-Go automaticky uloží.

Add No-Go Zone
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Plán postupů vysávání
a hledání robota Neato
Vytvoření postupů pro plán vysávání

Hledání vašeho robota Neato

S robotem Neato můžete naplánovat vysávání
celého domu na určité dny a doby. Stáčí si vytvořit
vlastní postup.

Může se vám stát, že se váš Neato na nějakém místě v
domě zasekne nebo zastaví. Po klepnutí na
vydá
váš Neato zvuk, který vás navede k místu, kde se
právě nachází.

Sestavení postupu:
1. Zvolte

Aktualizace robota Neato

v aplikaci MyNeato.

2. Přidejte nový postup klepnutím na

.

3. Zvolte den či dny a čas v průběhu týdne, na který
chcete naplánovat své vysávání.
4. Zvolte režimy vysávání
5. Uložte svůj postup klepnutím na

Technologie se postupně vyvíjí a s nimi také i váš
Neato. Společnost Neato proto bude automaticky
aktualizovat vašeho robota a odesílat oznámení do
vaší aplikace MyNeato, abyste vždy měli ty nejnovější
dostupné funkce.

Řešení potíží
Pokud dojde během provozu robota Neato k chybě,
klikněte na odkaz chyby v aplikaci MyNeato a
zobrazte, co chyba znamená a jaké opatření můžete
přijmout.
Další informace najdete na stránkách
https://neatorobotics.com/support.
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Ruční obsluha robota Neato
POZNÁMKA: Před zahájením prvního ručního
vysávání musíte svůj Neato připojit k aplikaci
MyNeato. Další informace najdete v části Připojení
k aplikaci MyNeato.

Vysávání celé domácnosti
Pokud chcete vysávat celou domácnost, ověřte,
že dioda spuštění je bílá. Vysávání můžete zahájit
jedním stisknutím. Váš robot Neato vysaje celou
podlahu na
jednom podlaží a automaticky se
bude přesouvat z jednoho pokoje do druhého.

Vysávání jednoho pokoje
Pokud chcete vysát pouze jeden pokoj, můžete
přenést svůj Neato do pokoje, stisknout tlačítko pro
spuštění a zavřít dveře. Neato vysaje pokoj a vrátí se
na
místo, kam jste jej původně položili. Jakmile
dokončí vysávání, umístěte jej prosím zpět do
nabíjecího portu.

TLAČÍTKO PRO SPUŠTĚNÍ
STISKNUTÍ TLAČÍTKA PRO SPUŠTĚNÍ…

VYVOLÁ TUTO AKCI…

Jedno stisknutí, jakmile je dioda spuštění bílá.

Cyklus vysávání se zahájí.

Jedno stisknutí během vysávání robota Neato.

Cyklus vysávání se pozastaví.

Dvojité stisknutí během vysávání robota Neato.

Cyklus vysávání se zruší.

Dlouhé pětivteřinové stisknutí.

Robot Neato se vypne.

INFORMAČNÍ TLAČÍTKO
STISKNUTÍ INFORMAČNÍHO TLAČÍTKA…

VYVOLÁ TUTO AKCI…

Krátké stisknutí, pokud je informační tlačítko bílé.

Uslyšíte informace o stavu robota Neato.

Krátké stisknutí, pokud je informační tlačítko rudé.

Uslyšíte informace o chybě a jejím řešení.

Dlouhé stisknutí.

Uslyšíte, zda je současný uživatel připojen ke
správnému robotovi.

Dlouhé stisknutí za současného stisknutí tlačítka
pro spuštění.

Informační
tlačítko

Tlačítko pro
spuštění

Robot přejde do továrního nastavení.
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Údržba vašeho robota Neato
Zkontrolujte a vyčistěte kartáče vašeho robota Neato
a vyprázdněte zásobník na nečistoty po každém užití
nebo dle potřeby s ohledem na vaše prostředí. Zajistíte
tak spolehlivý provoz vašeho moderního vysavače.
Pokud tuto údržbu neprovedete, může se snížit výkon
vašeho robota a můžete ztratit nárok na záruku.

Vysypání zásobníku na nečistoty a
čisticích filtrů
Po každém použití vysypte zásobník na nečistoty a
vyčistěte sací prostupy a filtr. Filtr můžete vyjmout
stisknutím rukojeti a povytažením. Vyměňujte jej každý
1 až 2 měsíce nebo častěji dle potřeby.

Očištění kartáče
Doporučujeme, abyste čistili kartáč každý měsíc.
Vyjměte boční kartáč a položte jej vedle robota.
Postupujte dle níže uvedených pokynů:

!
!
!

12

ČEŠTINA

Čištění horní části robota Neato

Čištění snímačů

Očistěte horní část robota Neato a okolí kolem horní
části laseru měkkou bavlněnou tkaninou.

K čištění tří průzorů snímače pádu na spodní části
robota Neato použijte suchou bavlněnou tkaninu.

Horní část

Horní část laseru

Průzor snímače
pádu

Průzor snímače
pádu

Průzor snímače
pro kopírování
stěn

Příslušenství
Vždy kupujte původní příslušenství a součásti společnosti
Neato:
• Baterie
• Filtry
• Kartáče
• Čisticí nástroj
• Nabíjecí port

Použijete-li neautorizované příslušenství nebo
příslušenství třetích stran (nepůvodní součásti společnosti
Neato), můžete svého robota Neato poškodit a ztratit
nárok na záruku.
Plán doporučené výměny závisí na použití robota.
Filtry – každý 1 až 2 měsíce
Kartáče – každých 6 až 12 měsíců
Baterie – každých 12 až 18 měsíců

Další informace o příslušenství a náhradních dílech
pro robota Neato najdete na stránkách neatorobotics.com.

ČEŠTINA
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