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Turvallisuus
Turvallisuus
Yleistä
Yleistä
• Robotti-imuri ei ole lelu. Pidä lapset ja lemmikit etäällä käynnissä olevasta imurista.

•
Robotti-imuri ei ole lelu. Pidä lapset ja lemmikit etäällä käynnissä olevasta imurista.
• Älä istu tai seiso imurin tai sen latausaseman päällä.
•
Älä istu tai seiso imurin tai sen latausasema-tyhjennyssäiliön päällä.
•
Käytä
vain alkuperäistä
laturia. Muun
laturin
käyttö
voi ylikuumentaa
akun, savuttaa,
sytyttää
tulipalon tai
•
Käytä
vain alkuperäistä
laturia.
Muun
laturin
käyttö voi ylikuumentaa
akun,
savuttaa,
aiheuttaa
akun räjähdyksen.
sytyttää
tulipalon tai aiheuttaa akun räjähdyksen.
•
Käytä
vain
mukana
toimitettavaa
alkuperäistä
laturin liitosjohtoa.
Jos virtajohto Jos
tuleevirtajohto
uusia, otatulee
yhteyttä
•
Käytä vain mukana
toimitettavaa
alkuperäistä
laturin liitosjohtoa.
asiakastukeen.
uusia, ota yhteyttä asiakastukeen.
•• Älä avaa
Älä imuria
avaa imuria
tai laturia;
ei ole käyttäjän
huollettavissa
olevia komponentteja.
tai laturia,
sisällä eisisällä
ole käyttäjän
huollettavissa
olevia komponentteja.
Tarpeen vaatiessa
vaatiessahuoltopisteeseen.
toimita laite valtuutettuun huoltopisteeseen.
toimitaTarpeen
laite valtuutettuun
•• Sähköiskun
Sähköiskun
vaara:
käytä
vain kuivissa
sisätiloissa.
vaara: käytä vain
kuivissa
sisätiloissa.
•
Älä käsittele imuria tai latausasema-tyhjennyssäiliötä märin käsin.
• Älä käsittele imuria tai latausasemaa märin käsin.
•
Säilytä ja käytä imuria vain normaalissa huoneenlämpötilassa.
• Säilytä ja käytä imuria vain normaalissa huoneenlämpötilassa.
•
Jos huoneistoon kuuluu parveke, tulee parvekkeen kulkukäytävän eteen asettaa sen
• Jos huoneistoon
kuuluu este
parveke,
parvekkeen
kulkukäytävän
eteen asettaa
peittävä, tukeva este
peittävä, tukeva
jottatulee
imuri
ei liiku parvekkeelle
aiheuttaen
sitensen
mahdollisen
jotta imuri
ei liiku parvekkeelle aiheuttaen siten mahdollisen vaaratilanteen.
vaaratilanteen.

Turvallisuus
Turvallisuus
Varoitukset:
akku
ja latausasema
Varoitukset: akku
ja latausasema-tyhjennyssäiliö
• Älä käytä latausasemaa jos sen pistutulkppa tai liitäntäjohto on vahingoittunut. Jos johto tai

•pistotulppa
Älä käytä
latausasema-tyhjennyssäiliötä jos sen pistoke tai liitäntäjohto on vahingoittunut.
on vahingoittunut, tulee ne vaihtaa uusiin.
Jos johto tai pistotulppa on vahingoittunut, tulee ne vaihtaa uusiin valtuutetussa huollossa.
• Irrota aina latausaseman pistotulppa pistorasiasta ennen huoltoa.
•
Irrota aina latausasema-tyhjennyssäiliön pistotulppa pistorasiasta ennen huoltoa.
• Lataa robotti.imuria käyttäen ainoastaan mukana toimitettua latauslaitetta. Kyseinen latauslaite
•
Lataa robotti-imuria käyttäen ainoastaan mukana toimitettua latauslaitetta. Kyseinen
tuottaa latauslaite
latauksessatuottaa
käytettävää
turvallisen
matalajännitteistä
virtaa,matalajännitteistä
ks. imurin tyyppikilpi.
latauksessa
käytettävää
turvallisen
virtaa,
• Akkua ei
avata,
murskata, asettaa alttiiksi yli 80°C lämpötiloille eikä sytyttää tuleen. Seuraa
ks.saa
imurin
tyyppikilpi.
ohjeita.
•valmistajan
Akkua
ei saa avata, murskata, asettaa alttiiksi yli +80°C lämpötiloille eikä sytyttää tuleen.
• Älä saata
akkua
oikosulkuunohjeita.
yhdistämällä sen napoja metalliesineillä, upottamalla akkua
Seuraa valmistajan
tai muilla
tavoin.
•nesteeseen
Älä saata
akkua
oikosulkuun yhdistämällä sen napoja metalliesineillä, upottamalla akkua
nesteeseen
muillamekaanisille
tavoin. iskuille.
• Akkua ei
saa asettaataialttiiksi
•
Akkua ei saa asettaa alttiiksi mekaanisille iskuille.

Huomio
Huomio
• •Älä käytä
jos lattiassa
suojaamattomia
pistorasioita. pistorasioita.
Älärobotti-imuria
käytä robotti-imuria
joson
lattiassa
on suojaamattomia

• •Jos imuri
yli, on vaaraja
imuri vetää
johtoon
kytketyn
laitteen
esim. pöydältä
Joskulkee
imuri laitejohdon
kulkee laitejohdon
yli, onettä
vaarana
että imuri
vetää
johtoon
kytketyn
laitteen

tai hyllyltä.
Ennen
imurin
kerää
lattioilta
kuten vaatteet,
irtopaperit,
esim.
pöydältä
taikäyttöä
hyllyltä.
Ennen
imurinirtonaiset
käyttöä esineet
kerää lattioilta
irtonaiset
esineet kuten

verhojen
nyörit, virtajohdot
ja verhojen
kaikki kerkästi
rikkoutuvat
esineet.
vaatteet,
irtopaperit,
nyörit,
virtajohdot
ja kaikki herkästi rikkoutuvat esineet.
•
Huomaa,
että
robotti-imuri
liikkuu
itsekseen.
Kävellessäsi
robotin työskentelyalueella
• Huomaa, että robotti-imuri liikkuu itsekseen. Kävellessäsi robotin työskentelyalueella
varo
varo
kompastumasta
siihen
tai
tallaamasta
sen
päälle.
kompastumasta siihen tai tallaamasta sen päälle.
•
Älä tällä
imuroi
tällä laitteella
teräviä lasia
esineitä,
lasia tai
mitään,
savuaa tai palaa.
• Älä imuroi
laitteella
teräviä esineitä,
tai mitään,
mikä
savuaamikä
tai palaa.
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Pakkauksen
sisältö
Pakkauksen
sisältö

1 x latausasema1 x tsetyhjentävä
pölysäiliö
tyhjennyssäiliö

1 x robotti-imuri
Robot
Vacuum*l

1 x käyttöohjeet
käyttöohjeet

1 x robotti-imuri

Tarvikkeet
Tarvikkeet:

i N
(§)
(§)

sivuharja
2 xx sivuharja

11 xx kaukosäädin

Brush*l
1Cleaning
x puhdistusharja

1 x puhdistusharja

@

2 x2 pölypussi
x pölypussi

8B8
HEPA-suodatin
11xxHEPA-suodatin

00

AAA-paristot
Battery
AAA*2
kaukosäätimeen
(For Remote Control)

Huomaa: jos
jospakkauksesta
pakkauksesta puuttuu
puuttuu osia,
HUOMIO:
osia,ota
otayhteyttä
yhteyttämyyjäliikkeeeseen.
myyjäliikkeeseen.
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Tietoja
Tietojarobotti-imuristasi
robotti-imuristasi
Päältä
Päältä

@

Lataus
Lataus

()

Käynnistys/Pause
Käynnistys
/ keskeytys
Kohdistettu/piste� Spottipuhdistus
puhdistus

0
neabot

Kohdistettu/pistepuhdistus:
Spottipuhdistus
lyhyesti spottipuhdistuspainiketta.
Tällöin robotti imuroi
tehokkaasti
allaantehokkaasti
olevan 1,6 x 1,6
Paina lyhyesti
Kohdistettu/pistepuhdistuspainiketta.
Tällöin
robotti imuroi
neliömetrin
alan.
jälkeen imuri alan.
palaaTämän
lähtöpaikkaansa
ja sammuttaa
itsensä.
allaan
olevan
1,6Tämän
x 1,6 neliömetrin
jälkeen imuri
palaa lähtöpaikkaansa
ja
sammuttaa itsensä.
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Tietoja
Tietojarobotti-imuristasi
robotti-imuristasi
Päältä
Päältä
Lasermittaaja

Kaiutin
Seinätunnistin
Wall-mounted/ -------�-,
,,,,
latausaseman
tunnistin
TOF sensor
������

Lasermittaajan
Laser
head cover kannen
pressu
re sensor ------------j4---------1��
painetunnistin
lnfrared Latausaseman
auxiliary
tunnistin
recharge
sensor ---Air outlet
Ilmanpoistoaukko

Pölysäiliön aukaisunuppi

-�o1t1

--------------'-<-

 ---=�--------<1

Pölysäiliö
Dust box
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Tietoja robotti-imuristasi
Sivulta
Pakkosammutuskytkin
Paina lyhyesti niin laite
sammuu.

Latausliuskat

Alta

Etupyörä
Oikea harja

Vasen harja
Reunatunnistin

Oikea pyörä

Vasen pyörä

Pääharja

Tietoja robotti-imuristasi
Pölysäiliö

Pölysäiliön aukaisunuppi
Pölysäiliön salpa
Pölysäiliö
Suodatinkehys
HEPA-suodatin
Karkeasuodatin
Pölysäiliön kansi
Esisuodatin
Pölysäiliön aukaisunuppi

Tietoja robotti-imuristasi
Kaukosäädin

Latausnappi
Nuolinappi
Käynnistys /
keskeytys
Pölysäiliön tyhjennys
Kohdistettu/pistepuhdistus
Hellävarainen imuteho

Huomio:
1. Käyttäessäsi kaukosäädintä suuntaa se robotti-imurin
etuosaan.
2. Kaukosäätimen maksimikäyttöetäisyys imurista
    on n. 8 m.

Vaimennus
Normaali
imuteho
Voimakas
imuteho

Latausasema-tyhjennyssäiliö
Edestä

Top
View
Ylhäältä
Kansi

Kannen tiiviste

Tyhjennyssäiliö

Propellin
ritilä

Merkkivalo
Infrapunalinssi
Pölysäiliön tyhjennysaukko
Latausliuskat

Takaa

Alta
Pölykanava
(läpinäkyvä)

Liitosjohto
Ilmanpoistoaukko

Latausasema-tyhjennyssäiliö
Pölypussit

Pölypussin kahva
Pölypussi

Käytön aloitus
1. Valmistelut

Ota pakkauksesta robotti-imuri ja latausasema-tyhjennyssäiliö. Jätä muut tarvikkeet syrjään.

2. Sijoita latausasema-tyhjennyssäiliö sopivalle paikalle

Aseta latausasema-tyhjennyssäiliö lähelle sopivaa pistorasiaa paikkaan, jossa on hyvä
wifi-peitto. Latausasema-tyhjennyssäiliö tulee asettaa tasaiselle alustalle vähintään
6 cm etäisyydelle seinästä.

Käytön aloitus
Varmista, että latausasema-tyhjennyssäiliön edessä on vapaata tilaa vähintään 1,2 m ja
molemmilla sivuilla vähintään 0,5 m.
0.5m

0.

1.6
5m /

ft

3. Liitosjohdon kytkentä

1.2

m

/ 1.6

ft

/4

ft

Kytke pistoke pistorasiaan. Kerää liitosjohto latausasema-tyhjennyssäiliön taakse niin,
että robotti-imuri ei aja sen päältä imuroidessaan huoneistoa.

Käytön aloitus
4. Aktivoi robotti-imuri

Aseta robotti-imuri latausasema-tyhjennyssäiliöön niin, että imurin ja latausasema-tyhjennyssäiliön latausliuskat kohdistuvat toisiinsa. Muutaman minuutin kuluttua laite antaa merkkiäänen.

5. Lataa ja asenna sovellus

Liitä älypuhelimesi wifiin ja lataa Neabot Home -sovellus. Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi ja
seuraa alla olevia ohjeita asennuksen loppuunsuorittamiseksi.
1. Lisää laite kotisivulla, valitse Robot Neabot.
2. Paina ja pidä alhaalla imurin lataus- ja kohdistettu/pistepuh    distusnappeja 5 sek. ajan päästäksesi verkon asetuksiin.
3. Valitse älypuhelimeesi liitetty wifi-verkko ja kirjaudu sisään sen
salasanalla.
4. Avaa älypuhelimesi WLAN-lista ja valitse ja kytke päälle
    ”Neabot Home”- hotspot.

Käytön aloitus
6. Imurointi

Voit käynnistää robotti-imurin imurin päällä olevasta käynnistysnapista tai kaukosäätimestä.

Imuroi joka paikasta
Aloita imurointi

Ensimmäistä kertaa käytettäessä
seuraa imurin toimintaa kodissasi.

Käynnistyttyään laite tutkii ympäristönsä,
kartoittaa sen ja suunnittelee parhaan
imurointireitin.

Valitse imuroitavat alueet
CLEAN

Neabot-sovelluksella voit vaihdella imurointitilojen välillä, ajastaa imuroinnin, valita imuroitavat huoneet ja rajata sekä asettaa imuroitavat alueet.

7. Lataaminen ja imurin pölysäiliön tyhjennys

Imuroinnin päätteeksi imuri palaa latausasema-tyhjennyssäiliölle tyhjentääkseen pölysäiliönsä ja
tarpeen mukaan myös akkujen latausta varten.
Laite palautuu myös tarvittaessa latausta varten latausasema-tyhjennyssäiliölle kesken siivouksen, palatakseen latauksen jälkeen jatkamaan imurointia siitä mihin se oli jäänyt.

8. Lepotila

Jos imuri ei ole toiminnassa yli 20 min. ajan, siirtyy se automaattisesti lepotilaan (huom: laite ei
siirry lepotilaan latauksen aikana).

Vianetsintä
Häiriötilassa imuri antaa merkkiäänen ja sen merkkivalo muuttuu keltaiseksi. Tukea ja opastusvideoita on saatavilla Neabot Home -sovelluksen ja www.neabot.com -sivuston kautta.

Asiakastuki
Jos sinulla on muita kysymyksiä tai kommentteja koskien robotti-imuria, kannattaa aloittaa vierailemalla kotisivuillamme www.neabot.com, jossa on saatavilla neuvoja, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja tietoa tarvikkeista. Nämä tiedot löytyvät myös Neabot
Home -sovelluksesta. Asiakastuki palvelee myös osoitteessa support@neabot.com.

Huolto ja ylläpito
Ohjeita huoltoon ja ylläpitoon

Seuraa näitä ohjeita pitääksesi imurin toiminnan mahdollisimman hyvänä. Jos huomaat imurisi
tehon vähentyneen, tyhjennä imurin pölysäiliö ja puhdista sen suodatin sekä harjat.
Osa

Huoltotarve

Vaihtotarve*
Pölypussi tulee vaihtaa keltaisen merkkivalon
välkkyessä. Suositeltu vaihtoväli 1-3 viikkoa.

Pölypussit

Pölykanava

Puhdista, jos keltainen merkkivalo välkkyy,
mutta pölypussi ei ole täynnä.

Pääharja

Puhdistus viikoittain

3-6 kk välein

Sivuharja

Puhdistus viikoittain

1-3 kk välein

Pölysäiliö

Pestään tarvittaessa

Suodatin

Puhdistus viikoittain (kahdesti viikossa, jos
lemmikkieläintalous). Älä pese vedellä.

1-2 kk välein

Etupyörä

Puhdistus kahden viikon välein

Vuoden välein

Tunnistimet ja
latausliuskat

Puhdistus kerran kuussa

Huomio

Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Ota tällöin yhteyttä maahantuojaan tai myyjäliikkeeseen.
* Vaihtotarve on suuntaa-antava. Vaihda osa uuteen jos havaitset siinä näkyvää kulumista.

Huolto ja ylläpito
Pölypussin vaihto

Avaa kansi

Nosta pölypussi pois
pitäen kiinni sen
kahvasta

Heitä vanha
pölypussi pois

Aseta uusi
pölypussi
paikalleen

Sulje kansi

Pölykanavan
läpinäkyvä kansi

Pölykanavan puhdistus

Jos keltainen merkkivalo välkkyy mutta pölypussi ei ole täynnä, irrota
latausasema-tyhjennyssäiliön pistoke pistorasiasta ja käännä latausasematyhjennyssäiliö ylösalaisin.
Tarkista näkyykö pölykanavassa vieraita esineitä jotka tukkivat sen.
Jos näin on, avaa kannen ruuvit, poista kansi ja puhdista käytävä.
Asenna kansi takaisin ruuveilla.
HUOM: Irrota kansi varovasti jotta se ei vahingoitu.

Huolto ja ylläpito
Pääharjan puhdistus
1. Käännä imuri ylösalaisin. Paina vasemman- ja
    oikeanpuoleisia salpoja ja poista harjan kehys.
Harjan kehys
Pääharja

2. Nosta harja kotelostaan ja puhdista se
    puhdistusharjalla.

Huolto ja ylläpito
Sivuharjan puhdistus
1. Avaa sivuharjaa paikallaan pitävä ruuvi
ruuvitaltalla.

2. Puhdista harja, ja asenna se takaisin
    paikalleen ruuvilla.

Huolto ja ylläpito
Pölysäiliön ja suodattimen puhdistus
1. Paina pölysäiliön aukaisunuppia ja vedä
    pölysäiliö ulos.

2. Avaa pölysäiliö ja tyhjennä säiliö.

3. Avaa pölysäiliön kansi ja poista sen alla olevat
    osat (suodatinkehys ja molemmat suodattimet).

4. Kopistele varovasti isommat roskat pois ja
    puhdista osat harjalla. Pese pölysäiliö
    tarvittaessa.

Huolto ja ylläpito
Etupyörän puhdistus
• Vedä pyöräasetelma irti imurista.
• Vedä etupyörä irti kehyksestään.
• Puhdista kehys.
• Aseta osat paikalleen käänteisessä järjestyksessä. Paina osat huolellisesti toisiinsa kiinni.

Etupyörä
Akseli

Kehys

Huolto ja ylläpito
Tunnistimien ja latausliuskojen puhdistus
Pyyhi seuraavat osat puhtaaksi kuivalla ja puhtaalla kankaalla:
1. Reunatunnistin (4 kpl)
2. Latausaseman tunnistin
3. Seinätunnistin /
     latausaseman tunnistin
4. Latausliuskat

Reunatunnistin

Latausliuskat

Seinätunnistin /
latausaseman tunnistin

Latausaseman
tunnistin

Huolto ja ylläpito
Tyhjennyssäiliön puhdistus
Puhdista tarvittaessa tunnistimen linssi ja latausliuskat
puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Puhdista propellin ritilä tarvittaessa
puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

HUOM: Älä suihkuta puhdistusnestettä linsseihin tai
liittimiin.

Propellin
ritilä
Tunnistimen
linssi
Latausliuskat

