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Käyttöopas

Tapaa Neato Intelligent Robot Vacuum
Onnittelut Neato-robotti-imurin valitsemisesta.
Neato on suunniteltu alusta pitäen poikkeuksellisen suorituskykyiseksi
ja helppokäyttöiseksi, jotta imurointikokemuksesi olisi erinomainen.
Tiedämme, että odotat innokkaasti pääseväsi käyttämään Neatoa. Luethan kuitenkin ensin
tämän käyttöoppaan ja tutustut Neaton toimintaan, jotta saat kaiken irti sen käyttämisestä.

TÄRKEÄÄ! Lue ennen kuin jatkat asetusten tekemistä
Voit varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen, kun
noudatat seuraavia ohjeita:
• Pidä Neato sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu
ulkokäyttöön.
• Vaikka Neato-roboteissa on älykäs, esteitä välttävä
navigointijärjestelmä, Neato-robotit saattavat toisinaan
törmätä huonekaluihin, esineisiin, lemmikkieläimiin
ja ihmisiin.
• Siirrä pois lattialla olevat pienet esineet, kuten sukat, korut
ja johdot, sekä esineet, joita törmäys saattaa vaurioittaa.
• Jos imuroitavalla alueella on
reuna, pudotus, parveke, takka,
portaat tai muu alue, jolta
Neato voi pudota tai joka voi
aiheuttaa muun vaaratilanteen,
aseta fyysinen este tai hylkylinja.
Neato Robotics ei ole vastuussa
huonekaluille, matoille tai
lattiapinnoille aiheutuvista
vahingoista.

• Neaton pyörivä harja toimii tavallisen
pystypölynimurin harjan tapaan. Älä käytä Neatoa
lattioilla tai matoilla (erityisesti hapsuisilla), joita et
imuroisi tavallisellakaan pystypölynimurilla.
• Kiiltävät pinnat ja mustat lattiat voivat aiheuttaa
navigointiongelmia.
• Vahdi Neatoa muutaman ensimmäisen imurointikerran
aikana. Paranna robotin navigointia tekemällä
muutoksia imuroitavaan ympäristöön. Esimerkiksi:
» Siirrä tai peitä lemmikkien
astiat ja kukkaruukut, jotta
Neato ei päädy nesteisiin
ja märille alueille.
» Poista alueelta pienet
esineet, kuten lelut ja
vaatteet.
» Siirrä johdot, verhot ja
muut matalalla roikkuvat
esineet pois tieltä.
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Liittyvät asiakirjat
Tämän käyttöoppaan lisäksi Neaton mukana toimitetaan myös seuraavat asiakirjat:
• Pika-aloitusopas — sisältää ohjeet, joiden avulla saat Neaton liikkeelle lyhyimmässä

mahdollisessa ajassa.
• Tärkeää tietoa ja takuu — sisältää turvallisuus- ja takuutietoja sekä muuta tärkeää

tietoa Neatosta.

Avun saaminen
Saat hyödyllistä tietoa, kuten ohjevideoita, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä vinkkejä ja vihjeitä parasta mahdollista käyttöä
varten, kun siirryt osoitteeseen https://neatorobotics.com/support. Voit ottaa yhteyttä Neato-asiakaspalveluun myös
napauttamalla
-kuvaketta MyNeato-sovelluksessa.

Jos tarvitset lisäapua, autamme mielellämme. Ota meihin yhteyttä osoitteessa
neatorobotics.com/customer-care.
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Neato-robotin yleiskuvaus

12
1

18

6
7

16

8

2

9

13

a
19

3
10
4

14

11

20

15

5
21

17

1

Virtasovitin
(irrotettava 			
virransyöttöyksikkö)

2 Laserkansi
3 Yläosa
4 Säiliö ja suodatin
5 Kahva

6 Latausasema

12 Harja

18 Harjasuoja

7 Akun kuvake

13 Seinän seurannan anturiruutu

19 Akkulokeron kansi

8 Wi-Fi-kuvake

14 Sivuharja

20 Takapyörät

9 Käynnistyspainike

15 Pyörät

21 Puhdistustyökalu

10 Info-painike

16 Putoamiseneston anturiruutu

11 Etupuskuri

17 Latausliittimet
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AKUN MERKKIVALO
KUN NEATO-ROBOTTI ON…

Irti latausasemasta

Latausasemassa

AKUN MERKKIVALON VÄRI JA TOIMINTA

MERKITYS (AKUN VARAUSTASO)

Vihreä

Akku on täynnä. Valmis imuroimaan.

Keltainen

Akun varaustaso on alhainen. Siirrä latausasemaan.

Pysyvä punainen

Akun varaustaso on erittäin alhainen. Siirrä latausasemaan.

Nopeasti vilkkuva punainen

Akussa on vika ja se on huollettava.

Pysyvä vihreä

Akun varaus on täynnä. Valmis imuroimaan.

Hitaasti sykkivä vihreä

Akun varaus on keskitasolla ja akku latautuu.

Hitaasti sykkivä keltainen

Akun varaus on alhainen ja akku latautuu.

Hitaasti sykkivä punainen

Akun varaus on erittäin alhainen ja akku latautuu.

Nopeasti vilkkuva punainen

Akussa on vika ja se on huollettava.

WI-FI-MERKKIVALO
WI-FI-MERKKIVALON VÄRI JA TOIMINTA

MERKITYS

Valkoinen

Neatossa on Wi-Fi-yhteys.

Sykkivä valkoinen

Neato yrittää muodostaa parin sovellukseen Bluetoothin
kautta tai muodostaa
Wi-Fi-yhteyden.

Pois

Neatossa ei ole Wi-Fi-yhteyttä.

Akun
merkkivalo

Wi-Fi-merkkivalo

KÄYNNISTYSPAINIKKEEN MERKKIVALO
KÄYNNISTYKSEN MERKKIVALON VÄRI JA
TOIMINTA
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KUVAUS

Valkoinen

Neato on hereillä ja valmis imuroimaan tai robotti imuroi
parhaillaan.

Pysyvä punainen

On tapahtunut virhe. Saat lisätietoa virheestä painamalla
Info-painiketta.

Sykkivä valkoinen

Neaton toiminta on tauotettu.

Pois

Neato on lepotilassa tai sammutettu.

SUOMI

Info-painike

Käynnistyspainike

Neato-robotin käytön valmistelu
Ennen kuin alat käyttää Neatoa, toimi

Akun tarkastaminen

tässä luvussa annettujen asennusohjeiden

Neaton akku on ladattu osittain valmiiksi. Ennen
kuin käytät Neatoa ensimmäistä kertaa, aseta se
latausasemaan ja jätä robotti latautumaan, kunnes
akun merkkivalo muuttuu vihreäksi (enintään
kolme tuntia).

mukaisesti.

Latausaseman sijoittaminen
Ennen kuin sijoitat latausaseman, valitse
tyhjä alue, jolla Wi-Fi toimii hyvin.
Aloita työntämällä latausaseman takana oleva
pistoke pistorasiaan. Lyhennä johtoa tarpeen
mukaan kerimällä sitä latausaseman taakse.
Varmista, että latausasema on seinää vasten ja
tukevasti kiinni pistorasiassa.
Aseta Neato latausasemaa vasten. Kun robotti-imuri
on oikein asemassa, sen akun merkkivalo syttyy.

12”

HUOMAUTUS: Lataa Neato aina käyttämällä mukana
toimitettua Neato Original -latausasemaa ja -akkua.

Automaattinen uudelleenlataus ja
jatkaminen
Jos imuroitava alue on hyvin suuri, Neaton on
ehkä ladattava akkunsa uudelleen ennen kuin se
voi suorittaa työn loppuun. Kun se on latautunut
uudelleen, se palaa jatkamaan siitä, mihin se jäi.

12”

12”
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Yhteyden muodostaminen
MyNeato-sovellukseen
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Neato on
yhdistettävä MyNeato-sovellukseen ennen
robotti-imurin käyttämistä.

MyNeato-sovelluksen avulla voit:

1. Varmista, että latausasema on sijoitettu
kunnolla ja että Wi-Fi toimii siinä hyvin.

• käynnistää ja tauottaa Neaton toiminnan, kun
et ole kotona

2. Lataa MyNeato-sovellus
internetistä puhelimeesi tämän
QR-koodin avulla:

• valita imurointitilat: Eco, turbo
• saada imurointialueen kartan
• ajastaa imurointikerrat luomalla rutiinin

3. Kytke Bluetooth-tiedonsiirto
päälle puhelimesi asetuksissa.

• saada välittömästi ilmoituksia imuroinnin tilasta

4. Tee
yhteydenmuodostusmenettely
noudattamalla MyNeatosovelluksessa annettuja ohjeita.

• saada ilmoituksia Neaton ohjelmistopäivityksistä

5. Menettelyn aikana sinulta
kysytään, haluatko saada
ilmoituksia MyNeatosovelluksesta. Ilmoitusten
salliminen antaa Neaton ilmoittaa
sinulle tilastaan ja hälytyksistään.

• nähdä akun tilan

• saada kunnossapitoilmoituksia ja asiaan
liittyvää apua, jotta Neato toimii parhaalla
mahdollisella tavalla
• saada päivityksiä ominaisuuksista
• saada apua asiakastuesta chatin kautta.

Neato-robotin käyttäminen usean
älypuhelimen kautta
Voit ohjata yhtä Neatoa käyttämällä MyNeatosovellusta usealla älylaitteella samassa
kotitaloudessa. Sinun tarvitsee vain ladata MyNeatosovellus muihin älypuhelimiin ja kirjautua sitten
sisään saman MyNeato-tilin kautta käyttämällä
samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa, joiden avulla
Neaton ensiasetukset tehtiin.
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Imurointitilan valitseminen
MyNeato-sovelluksessa
Imurointitilat

Erittäin varovainen navigointi

Ennen kuin aloitat imuroinnin joko MyNeato-sovelluksen
kautta tai manuaalisesti, voit valita imurointitilan, jonka
perusteella robotti imuroi.

Lueteltujen imurointitilojen lisäksi Neato tukee
erittäin varovaista navigointitoimintoa, joka on
hyödyllinen, jos huonekalusi ovat erityisen alttiita
vaurioille. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön
samalla MyNeato-sovelluksen sivulla, jolla
imurointitilat valitaan. Kun tämä ominaisuus on
käytössä, Neato navigoi varovaisemmin ja kiertää
kauempaa esineet, kuten vaurioille alttiit huonekalut
ja tuolinjalat. Erittäin varovainen navigointi on
saatavilla vain malleissa D9 ja D10.

Neato käyttää oletuksena Eco-tilaa. Voit kuitenkin
vaihtaa tiloja MyNeato-sovelluksessa imurointitarpeidesi
mukaan. Imurointitilat kuvaillaan seuraavassa
taulukossa.

IMUROINTITILAT

KUVAUS

ECO

Asettaa Neaton harjan ja puhaltimen tehon
keskitasolle. Tässä tilassa Neato imuroi
suurimman alueen yhdellä latauksella. Eco-tila on
ihanteellinen puulattioille, ja se on myös hiljaisin tila.
Tämä on oletustila.

TURBO

Asettaa Neaton harjan ja puhaltimen tehon
korkeimmalle tasolle. Tässä tilassa imu toimii voimakkaammin ja harja pyörii nopeammin. Turbo-tila
soveltuu erityisesti kokolattiamatoille, mutta kuluttaa enemmän akkuvirtaa kuin Eco-tila.

HUOMAUTUS: Valitsemasi imurointitila
säilytetään myös tuleville MyNeato-sovelluksen
kautta toteutetuille imurointikerroille sekä
imuroinnille, joka käynnistetään painamalla Neaton
käynnistyspainiketta.

SUOMI
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Imurointi MyNeato-sovelluksen avulla
MyNeato-sovelluksen käyttäminen
imurointiin
Neato imuroi koko pohjapiirroksen mukaisen alueen
samassa kerroksessa siirtyen automaattisesti
huoneesta toiseen. Sovelluksen kautta voit käynnistää
ja tauottaa imuroinnin sekä peruuttaa sen, jolloin
robotti palaa latausasemaan.

Kodin imurointi:
1. Siirrä pienet esineet ja irralliset johdot pois tieltä.
2. Varmista, että Neato on asetettu latausasemaan.
3. Käynnistä imurointi napauttamalla
4. Tauota imurointi napauttamalla

-painiketta.
-painiketta.

5. Jatka imurointia napauttamalla-painiketta.
Resume

6. Lähetä Neato takaisin latausasemaan napauttamalla
Cancel and return to base -painiketta.
Imuroinnin aikana Neato siirtyy latausasemasta,
tutkii ympäristöään ja aloittaa imuroinnin noin 4,6 x
4,6 metrin kokoisissa osissa huonekalujen ja niiden
sijainnin mukaan. Neato imuroi yhdessä kerroksessa
olevan huoneen kokonaan osa osalta, kunnes koko
alue on imuroitu. Se jatkaa sitten imurointia siirtymällä
huoneesta toiseen. Jos Neato imuroi vain osan
huoneesta, se palaa imuroimaan kyseisen huoneen
loppuun ennen kuin työ on valmis.
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Neaton siirtäminen kesken imuroinnin
Älä nosta Neatoa, kun se on liikkeellä. Muutoin se
voi alkaa ohjautua väärin tai toimia normaalista
älykkäästä tavastaan poikkeavasti eikä se ehkä enää
löydä latausasemaansa.
Jos haluat tauottaa imuroinnin, paina
-painiketta
kerran, kun Neato on imuroimassa. Jos sitten nostat
Neaton, laske se takaisin alas enintään 30 cm:n
päähän kohdasta, josta nostit sen.

Pohjapiirroksen ja hylkylinjojen
luominen
Pohjapiirroksen luominen

Hylkylinjojen luominen

Kun luot kodistasi pohjapiirroksen, voit asettaa
hylkylinjoja, joiden avulla voit kertoa Neatolle, mitä
kotisi alueita sen tulee välttää.

Hylkylinjojen avulla voit kertoa Neatolle, että sen ei
pidä imuroida tiettyjä vältettäviä alueita, kuten lasten
leikkialueita tai koiran ruoka-astiaa.

Kun Neato imuroi ensimmäistä kertaa MyNeatosovelluksen kautta, se luo pohjapiirroksen kodistasi
automaattisesti. Näet kartan napauttamalla
-kuvaketta MyNeato-sovelluksessa. Saat parhaat
tulokset, kun siirrät pienet esineet ja irralliset
johdot pois tieltä, jolloin ensimmäinen imurointi
kattaa koko kodin.

Hylkylinjojen asettaminen on helppoa MyNeatosovelluksessa:
1. Siirry pohjapiirrosnäkymään napauttamalla
2. Luo pohjapiirroksessa hylkylinjat napauttamalla
3. Valitse

4. Vedä hylkylinjan suorakulmio
haluamallesi alueelle
pohjapiirroksessa. Voit muuttaa
hylkylinjan kokoa suurentamalla
tai pienentämällä hylkylinjan
suorakulmiota. Toista vaihe 3,
jos haluat lisätä pohjapiirrokseen
enemmän hylkylinjoja.

HUOMAUTUS: Imurointi on
aloitettava latausasemalta,
jotta pohjapiirros
voidaan luoda.
Valitse karttanäkymästä ,
niin voit luoda hylkylinjoja
sekä nimetä ja poistaa
pohjapiirroksia.
HUOMAUTUS: Jos Neato
ei ole vielä suorittanut
ensimmäistä imurointia, et
näe
pohjapiirrosta. Tässä
tapauksessa voit aloittaa
imuroinnin napauttamalla
-kuvaketta. Pohjapiirros
luodaan ensimmäisen
imuroinnin jälkeen.

Lisää hylkylinja

5. Napauta -painiketta ruudun
vasemmasta yläkulmasta,
jolloin hylkylinjat tallennetaan
automaattisesti.

Add No-Go Zone

SUOMI
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Imurointirutiinien ajastaminen
ja Neato-robotin paikantaminen
Rutiinien luominen imurointikertojen
ajastamista varten
Voit ajastaa Neaton imuroimaan koko kodin tiettyinä
päivinä ja aikoina luomalla rutiinin.
Rutiinin luominen:
1. Valitse

-painiketta.

3. Valitse viikolle päivät ja ajat, joille haluat
ajastaa imuroinnin.
4. Valitse imurointitilat.
5. Tallenna rutiini napsauttamalla

Neato voi joskus jäädä jumiin tai eksyä kodissasi. Kun
napautat
-painiketta, Neatosta kuuluu merkkiääni,
jonka avulla löydät sen.

Neato-robotin päivittäminen

MyNeato-sovelluksessa.

2. Lisää uusi rutiini napauttamalla

Neato-robotin paikantaminen

-painiketta.

Niin tekniikka kuin Neatokin paranevat ajan myötä.
Tämän vuoksi Neato päivittää robottisi automaattisesti
ja lähettää ilmoituksen MyNeato-sovellukseen,
joten uusimmat ominaisuudet ovat käytettävissäsi heti,
kun ne tulevat saataville.

Laitteen vianmääritys
Jos Neaton käytön aikana tapahtuu virhe, napsauta
virhelinkkiä MyNeato-sovelluksessa, jolloin näet, mitä
virhe merkitsee ja miten voit korjata tilanteen.
Saat lisätietoja osoitteesta
https://neatorobotics.com/support.
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Neato-robotin manuaalinen käyttö
HUOMAUTUS: Ennen kuin käynnistät imuroinnin
manuaalisesti ensimmäisen kerran, sinun on
muodostettava yhteys Neaton ja MyNeatosovelluksen välille. Lue kohta Yhteyden
muodostaminen MyNeato-sovellukseen.

Koko kodin imurointi
Kun haluat imuroida kotisi, varmista, että
käynnistyksen merkkivalo on valkoinen. Voit
käynnistää imuroinnin painamalla
-painiketta

kerran. Neato-robotti imuroi yhden kerroksen
koko lattia-alan automaattisesti siirtymällä
huoneesta toiseen.

Yhden huoneen imurointi
Jos haluat imuroida vain yhden huoneen, voit
asettaa Neaton käsin kyseiseen huoneeseen, painaa
käynnistyspainiketta ja sulkea oven. Neato imuroi
huoneen ja palaa paikkaan, johon alun perin asetit
sen. Kun Neato on lopettanut imuroinnin, laita se
takaisin latausasemaan.

KÄYNNISTYSPAINIKE
KÄYNNISTYSPAINIKKEEN PAINAMINEN…

SUORITTAA TÄMÄN TOIMINNON…

Paina kerran, kun käynnistyksen merkkivalo
on valkoinen.

Käynnistää imurointikerran.

Paina kerran, kun Neato on imuroimassa.

Tauottaa imurointikerran.

Paina kaksi kertaa, kun Neato on imuroimassa.

Peruuttaa imurointikerran.

Paina pitkään viiden sekunnin ajan.

Sammuttaa Neato-robotin.

INFO-PAINIKE

Info-painike

INFO-PAINIKKEEN PAINAMINEN…

SUORITTAA TÄMÄN TOIMINNON…

Paina lyhyesti, kun Info-painike on valkoinen.

Kuulet tietoa Neato-robotin tilasta.

Paina lyhyesti, kun Info-painike on punainen.

Kuulet tietoa virheestä ja sen ratkaisukeinosta.

Paina pitkään.

Kuulet tiedon, että käyttäjällä on yhteys
oikeaan robottiin.

Paina pitkään samalla kun painat
käynnistyspainiketta.

Käynnistyspainike

Palauttaa tehdasasetukset.

SUOMI
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Neato-robotin kunnossapito
Neato-robotti toimii luotettavammin, kun tarkastat ja
puhdistat sen harjat ja tyhjennät sen säiliön jokaisen
käytön jälkeen tai tarvittaessa käyttöympäristön
mukaan. Näiden kunnosspitotoimien tekemättä
jättäminen voi vaikuttaa Neaton suorituskykyyn ja
mitätöidä takuun.

Säiliön tyhjentäminen ja suodattimien
puhdistaminen
Tyhjennä säiliö ja puhdista ilmanvaihtokanavat,
ilmanvaihtoaukko ja suodatin jokaisen käytön jälkeen.
Suodatin irrotetaan puristamalla kahvaa ja vetämällä
se pois. Vaihda suodatin 1–2 kuukauden välein tai
useammin tarpeen mukaan.

Harjan puhdistaminen
Suosittelemme harjan puhdistamista kerran
kuukaudessa. Irrota sivuharjat ja aseta ne sivuun.
Noudata alla olevia vaiheita:

!
!
!
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Neato-robotin yläosan puhdistaminen

Antureiden puhdistaminen

Puhdista Neaton yläosa ja laserkantta ympäröivä alue
pehmeällä puuvillaliinalla.

Puhdista Neaton pohjassa sijaitsevat kolme
putoamiseneston anturiruutua kuivalla vanupuikolla.

Yläosa

Laserkansi

Putoamiseneston
anturiruutu

Putoamiseneston
anturiruutu

Seinän seurannan
anturiruutu

Lisävarusteet

Osta aina Neato Originalin lisävarusteita ja osia:
• Akut
• Suodattimet
• Harjat
• Puhdistustyökalu
• Latausasema

Valtuuttamattomien tai kolmansien osapuolten (muiden
kuin Neato Originalin valmistamien) lisävarusteiden
käyttö voi vahingoittaa Neatoa ja mitätöi takuun.
Suositeltu vaihtoväli riippuu käytöstä.
Suodattimet: 1–2 kuukauden välein
Harjat: 6–12 kuukauden välein
Akut: 12–18 kuukauden välein

Saat lisätietoa Neato-lisävarusteista ja -vaihto-osista
osoitteesta neatorobotics.com.
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