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Användarhandbok

Möt din Neato Intelligent Robot Vacuum
Grattis till att ha valt en Neato-robotdammsugare.
Din Neato är designad från början till slut för att leverera oöverträffad prestanda
och den enkla användningen kommer att revolutionalisera din dammsugningsupplevelse.
Vi vet hur spänd du är på att börja använda din Neato. Ta en stund och läs den här
handboken och bekanta dig med din Neato för att säkerställa att du får mest nytta av
att använda den.
VIKTIGT! Läs innan du fortsätter med inställningen

Följ följande riktlinjer för att säkerställa en optimal
upplevelse:
• Håll din Neato inomhus. Den är inte designad för
utomhusbruk.
• Även om Neato-robotar har ett smart navigeringssystem
för att undvika hinder kan din Neato ibland stöta in i
möbler, föremål, husdjur och människor.
• Ta bort små föremål på golvet, som strumpor, smycken
och sladdar, samt föremål som kan skadas om de stöts i.
• Om området som ska städas
har ett steg, fall, balkong,
öppen spis, trappor eller andra
områden där din Neato skulle
kunna falla eller som utgör fara,
placerar du en fysisk barriär eller
skapar en No-Go-zon. Neato
Robotics ansvarar inte
för skador på möbler, mattor,
eller golv.

• Neatos roterande borste fungerar som borsten i en
vanlig stående dammsugare. Använd inte Neato på
golv eller mattor (särskilt de med fransar) där du inte
skulle använda en vanlig dammsugare.
• Blanka ytor och svarta golv kan innebära
navigeringsproblem.
• Övervaka din Neato under de första städomgångarna.
Justera städmiljön för att optimera robotens
navigering. Till exempel:
» Flytta eller täck över
djurmatskålar och växtfat för
att hålla din Neato borta från
vätskor och våta områden.
» Rensa området från små
föremål som leksaker
och kläder.
» Knyt ihop kablar, gardiner
och andra lågt hängande
föremål.
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Tillhörande dokument
Förutom den här användarhandboken, medföljer följande dokument din Neato:
• Snabbstartsguide — innehåller anvisningar för att få igång din Neato på

kortast möjliga tid.
• Viktig information och garanti — innehåller säkerhets-, garanti- och annan viktig

information om din Neato.

Få hjälp
Användbar information, däribland så här gör du-videor, vanliga frågor och tips och tricks för optimal prestanda, finns på
https://neatorobotics.com/support. I din MyNeato-app kan du även trycka på
för att kontakta Neatos kundtjänst.

Om du behöver ytterligare hjälp finns vi här för att hjälpa till. Kontakta oss på:
neatorobotics.com/customer-care.

2

SVENSKA

Lär känna din Neato-robot
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Nätadapter
(avtagbar 			
laddningsenhet)

2 Laserskydd
3 Topp
4 Dammbehållare och filter
5 Handtag

6 Laddningsstation

12 Borste

18 Borstskydd

7 Batteriikon

13 Väggföljande sensorfönster

19 Batterilucka

8 Wi-Fi-ikon

14 Sidoborste

20 Hjul

9 Play-knapp

15 Hjul

21 Rengöringsverktyg

10 Info-knapp

16 Fallsensorfönster

11 Främre 		
stötfångare

17 Laddningskontakter
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BATTERILAMPA
NÄR NEATO-ROBOTEN ÄR…

Utanför laddningsstationen

På laddningsstationen

BATTERILAMPA FÄRG OCH BETEENDE

INNEBÖRD (BATTERIKAPACITETSNIVÅ)

Grön

Batterinivån är full. Redo för städning.

Gul

Batterinivån är låg. Flytta till laddningsstation.

Fast röd

Batterinivån är kritiskt låg. Flytta till laddningsstation.

Snabbt blinkande röd

Batteriet har något fel och måste servas.

Fast grön

Batteriet är fulladdat. Redo för städning.

Långsamt blinkande grön

Batteriet är på medelnivå och batteriet laddar.

Långsamt blinkande gul

Batteriet är lågt och batteriet laddar.

Långsamt blinkande röd

Batterinivån är kritiskt låg och batteriet laddar.

Snabbt blinkande röd

Batteriet har något fel och måste servas.

WI-FI-LAMPA
WI-FI-LAMPA FÄRG OCH BETEENDE

BETYDER

Vit

Neato är ansluten till Wi-Fi.

Blinkande vit

Neato försöker parkoppla till appen via Bluetooth eller ansluta
till Wi-Fi.

Av

Neato är inte ansluten till Wi-Fi.

Batterilampa

Wi-Fi-lampa

PLAY-KNAPPENS LAMPA
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PLAY-LAMPA FÄRG OCH BETEENDE

BESKRIVNING

Vit

Neato är vaken och redo att städa eller roboten städar.

Röd ihållande

Ett fel har inträffat. Tryck på Info-knappen för att ta reda på
mer om felet.

Blinkande vit

Neato är pausad.

Av

Neato sover eller är avstängd.
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Info-knapp

Play-knapp

Förbered för användning
av din Neato-robot
Innan du börjar använda din Neato ska

Kontrollera batteriet

du utföra inställningsinstruktionerna i det

Ditt Neato-batteri levereras delvis laddat. Innan du
använder din Neato första gången ska du positionera
laddningsstationen och tillåta roboten att ladda tills
batterilampan blir grön (upp till 3 timmar).

här kapitlet.

Positionera laddningsstationen
Innan du positionerar laddningsstationen väljer
du ett rent område med bra Wi-Fi-täckning.

OBS! Ladda alltid din Neato med den medföljande
Neato Original-laddningsstationen och batteriet.

Börja med att sätta in kontakten bakom
laddningsstationen i ett eluttag. Korta av s
ladden efter behov genom att rulla ihop den
bakom laddningsstationen.

Ladda om automatiskt och fortsätt

Se till att laddningsstationen står mot väggen
och är säkert inkopplad.

Om området som ska städas är mycket stort kan
din Neato behöva ladda om batteriet innan jobbet
avslutas. När den är omladdad fortsätter den för att
avsluta där den slutade.

Placera Neato mot laddningsbasen. När den är
dockad korrekt lyser batterilampan på
robotdammsugaren upp.

12”

12”

12”
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Ansluta till MyNeato-appen
VIKTIG NOTERING:Du måste ansluta din
Neato till MyNeato-appen innan du använder
din robotdammsugare.

Med MyNeato-appen kan du:

1. Bekräfta att laddningsstationen är positionerad
korrekt och har bra Wi-Fi-täckning.

• Starta och pausa din Neato när du
inte är hemma
• Välja städlägen: Eco, Turbo

2. Använd den här QR-koden
för att ladda ned MyNetaoappen från Internet till din
telefon:
3. Aktivera Bluetoothkommunikation i dina
telefoninställningar.
4. Slutför
anslutningsproceduren
genom att följa stegen i
MyNeato-appen.
5. Under proceduren
kommer du att tillfrågas
om du vill få aviseringar
från MyNeato-appen. Tillåt
aviseringar ger din Neato
tillåtelse att meddela dig om
dess status och aviseringar.
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• Hämta täckningskarta för städning
• Skapa en rutin för att schemalägga städningar
• Ta emot aviseringar om städstatus direkt
• Visa batteristatus
• Ta emot aviseringar om programvaruuppdateringar
för Neato
• Ta emot underhållsaviseringar och kontextkänslig
hjälp för att se till att din Neato fungerar som
den ska
• Hämta funktionsuppdateringar
• Chatta med kundsupport för hjälp

Styra din Neato-robot från olika
smartphones
Du kan använda MyNeato-appen på flera smarta
enheter i ett hushåll för att styra samma Neato.
Ladda bara ned MyNeato-appen till andra
smartphones och logga in på samma MyNeatokonto med den e-postadress och det lösenord
som ursprungligen användes för att konfigurera
din Neato.

Välja ett städläge
på MyNetao-appen
Städlägen

Extra försiktig navigering

Innan du börjar städa, antingen med Myneatoappen eller manuellt, kan du välja ett städläge för att
fastställa hur din robotdammsugare ska städa.

Förutom de angivna städlägena har din Neato
stöd för en Extra försiktig navigeringsfunktion som
är användbar om du har särskilt känsliga möbler.
Den här funktionen aktiveras från samma sida på
MyNeato-appen där du väljer städlägena. När den
här funktionen är aktiverad navigerar din Neato mer
försiktig och lämnar en bredare buffert runt föremål
som känsliga möbler och stolsben. Extra försiktig
navigering finns bara på D9 och D10.

Som standard använder Neato Eco-läge. Du kan
dock använda MyNeato-appen för att ändra lägen
som passar dina städkrav. Följande tabell beskriver
städlägena.

STÄDLÄGEN

BESKRIVNING

ECO

Ställer in din Neatos borste och blåsare på
medelkraft. Med det här läget kan din Neato städa det
största området på en enda laddning. Eco-läget är
perfekt för hårda golv och är det tystaste läget. Det
här är standardläget.

TURBO

Ställer in din Neatos borste och blåsare på hög
kraft. Det här läget ger starkare sug och en
snabbare roterande borste. Turbo-läget är perfekt
för mattor, men förbrukar mer batterikraft än
Eco-läget.

OBS! Det städläge du väljer tillämpas på
efterföljande städrutiner som utförs med hjälp av
MyNeato-appen samt som en städning som startas
genom att trycka på play-knappen på din Neato.
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Städa med MyNeato-appen
Använda MyNeato-appen för att städa
Din Neato städar hela våningsplanen på en nivå och
rör sig automatiskt från rum till rum. Från appen kan
du börja städa, pausa, fortsätta och avbryta för att
återgår till laddningsstationen.

Städa ett hem:
1. Ta bort alla små föremål och lösa sladdar från golvet.
2. Se till att din Neato är placerad vid
laddningsstationen.
3. Tryck på

för att börja städa.

4. Tryck på

för att pausa städningen.

5. Tryck på

Fortsätta

för att fortsätta städa.

6. Tryck på knappen Avbryt och återgå till
laddningsstationen för att skicka tillbaka din Neato
till laddningsstationen.
Under städning går din Neato ut från sin
laddningsstation, utforskar omgivningarna och
börjar städa i sektioner om ungefär 4,6 x 4,6 meter i
storlek, beroende på layout och möblering. Din Neato
fortsätter att städa hela rummet på en nivå, sektion
för sektion, tills hela området är städat. Sedan flyttar
den sig från rum till rum för att fortsätta städa. Om
din Neato städar ditt rum delvis, återvänder den för
att slutföra det rummet innan den avslutar jobbet.

8

SVENSKA

Flytta en Neato-robot mitt under städning
Lyft inte upp din Neato medan den rör sig. Annars kan
den bli desorienterad, avvika från sitt normala smarta
beteende och ha svårt att hitta sin laddningsbas.
Pausa städningen genom att trycka på
när din
Neato städar. Om du sedan lyfter upp din Neato
ställer du ned den igen inom 30 cm från där du
plockade upp den.

Skapa en våningsplankarta
och No-Go-zoner
Skapa en våningskarta

Skapa No-Go-zoner

Genom att skapa en våningskarta över ditt hem
kan du ställa in No-Go-zoner så att du kan tala om
för din Neato vilka områden av hemmet du
inte vill städa.

Med No-Go-zoner kan du tala om för Neato att undvika
områden som inte ska städas, som barns lekområde
eller en hundskål.

När din Neato utför sin första städning med
MyNeato-appen skapas en karta över ditt hem
automatiskt. Visa kartan genom att trycka på
i MyNeato-appen. Ta bort små föremål och lösa
sladdar från golvet och börja städa hela hemmet
första gången för bästa resultat.

No-Go-zoner är enkla att ställa in via MyNeato-appen:
1. Gå till kartvyn genom att trycka på
2. Skapa No-Go-zoner i din karta genom att
trycka på
3. Välj

4. Dra en No-Go-zonrektangel
till det område på kartan du vill
välja. Du kan justera storleken
på No-Go-zonen genom att
förstora eller minska No-Gozonrektangeln. Upprepa steg 3
för att lägga till fler No-Go-zoner
på kartan.

OBS! Du måste börja städa
från laddningsstationen för
att skapa en våningskarta.
Från kartvyn kan du välja
för att skapa
No-Gozoner, namnge och ta bort
dina kartor.
OBS! Om din Neato ännu
inte har gjort någon första
städning ser du ingen karta.
I det här fallet trycker du
på
för att börja städa.
En våningsplan skapas efter
den första städningen.

Lägg till No-Go-zon

5. Tryck på överst till vänster
på skärmen och dina No-Gozoner sparas automatiskt.

Lägg till No-Go-zon
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Schemalägg städrutiner och
hitta din Neato-robot
Skapa rutiner för att schemalägga
städningar
Du kan schemalägga din Neato för att städa ett helt
hem på vissa dagar och tidpunkter genom att skapa
en rutin.

Hitta din Neato-robot
Det kan hända att din Neato fastnar eller stannar på
okänd pats i ditt hem. När du trycker på
avger
din Neato ett ljud som guidar dig till att hitta dess
fysiska plats.

Ställa in en rutin:

Uppdatera din Neato-robot

1. Välj

Tekniken förbättras över tid och det gör även din
Neato. Av den anledningen uppdaterar Neato
automatiskt din robot och skickar aviseringar till
din MyNeato-app, så att du alltid har de senaste
funktionerna så fort de är tillgängliga.

i MyNeato-appen.

2. Tryck

för att lägga till en ny rutin.

3. Välj dag(ar) och tid under veckan för att
schemalägga din städning.
4. Välj städlägen
5. Tryck på

Spara

för att spara din rutin

Felsöka din enhet
Om ett fel inträffar när du använder din Neato klickar
du på fellänken i MyNeato-appen för att se vad felet
innebär och vilka korrigeringsåtgärder som ska vidtas.
Mer information finns på
https://neatorobotics.com/support.
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Styr din Neato-robot manuellt
OBS! Innan du startar manuell städning för första
gången måste du ansluta din Neato till MyNeatoappen. Se Ansluta till MyNeato-appen.

Städa ett helt hem
Bekräfta att Play-lampan är vit för att städa
hemmet. Du kan initiera "städning" genom att
trycka på
en gång. Din Neato-robot städar
hela golvet på en nivå automatiskt genom att
automatiskt flytta sig från rum till rum.

Städa ett rum
Om du bara vill städa ett rum kan du manuellt placera
din Neato i rummet, trycka på
startknappen
och stänga dörren. Din Neato städar rummet och
återvänder till den plats där du ursprungligen
placerade den. När din Neato är klar med att städa
ställer du tillbaka den på laddningsstationen.

PLAY-KNAPPEN
TRYCKA PÅ PLAY-KNAPPEN…

UTFÖR DEN HÄR ÅTGÄRDEN…

Tryck en gång när Play-lampan är vit.

Initierar en städrunda.

Tryck en gång medan Neato städar.

Pausar städningen.

Tryck två gånger medan Neato städar.

Avbryter städrundan.

Tryck länge i fem sekunder.

Stänger ned Neato-roboten.

INFORMATIONSKNAPP
TRYCKA PÅ INFO-KNAPPEN…

UTFÖR DEN HÄR ÅTGÄRDEN…

Kort tryckning när Info-knappen är vit.

Hör information om Neato-robotens status.

Kort tryckning när Info-knappen är röd.

Hör information om ett fel och hur du ska
lösa det.

Lång tryckning.

Hör information om att användaren är ansluten
till rätt robot.

Tryck länge samtidigt som Play-knappen trycks in.

Utför en fabriksåterställning.

Informationsknapp

Play-knapp

SVENSKA

11

Underhålla din Neato-robot
Kontrollera och rengör Neato-robotens borstar och
töm dammbehållaren efter varje användning eller efter
behov beroende på din miljö, för pålitlig drift. Att inte
sköta underhållet kan påverka din Neatos prestanda
och kan göra garantiomfattningen ogiltig.

Tömma dammbehållare och rengöra filter
Efter varje användning ska du tömma dammbehållaren,
göra rent luftvägarna och öppningen, samt rengöra
filtret. Ta bort filtret genom att nypa i handtaget och
dra ut. Byt filter varje till varannan månad eller oftare
om det behövs.

Rengöra borsten
Vi rekommenderar att du rengör borsten varje
månad. Ta bort sidoborsten och lägg den åt sidan.
Följ stegen nedan:

!
!
!
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Rengöra ovansidan av Neato-roboten

Rengöra sensorerna

Rengör ovansidan av din neato och området runt
lasertoppen med en mjuk bomullsduk.

Använd en torr bomullssvabb för att rengöra de tre
droppsensorfönstren längst ned på din Neato.

Topp

Lasertopp

Droppsensorfönster

Droppsensorfönster

Väggföljande
sensorfönster

Tillbehör

Köp alltid Neato Original-tillbehör och delar:
• Batterier
• Filter
• Borstar
• Rengöringsverktyg
• Laddningsstation

Om du använder icke-godkända eller tredjepartstillbehör
(inte Neato Original) kan din Neato skadas och gör
garantin ogiltig.
Rekommenderat bytesschema beror på användning.
Filter - efter 1 till 2 månader
Borstar - efter 6 till 2 månader
Batterier - efter 12 till 18 månader

Information om tillbehör och ersättningsdelar
till din Neato finns på neatorobotics.com.
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