
MEET YOUR NEATO •  
פגוש את NEATO שלך



NEATO הצגת

 ברכות לרובוט הבית החדש שלך! Neato מחכה בקוצר רוח לשאיבת 

 האבק - ואתה פטור מכך. מדריך זה מציג בפניך את תכונות Neato ומצביע 

על כמה נקודות חשובות לכוונון ולתחזוקת הרובוט שלך. 

 www.neatorobotics.com שלך באתר Neato ואל תשכח לרשום את

להפעלת האחריות ולקבלת עדכוני מוצר והצעות מיוחדות.

 .Neato-את שאיבת אבק השאר ל 

ומה תעשה בזמנך החופשי?  

עבור לעמוד 5

INTRODUCING NEATO

Congratulations on your new home robot! Neato can’t 
wait to start vacuuming – so you don’t have to. This guide 
introduces you to Neato’s features and gives you some 
important pointers to set up and maintain your robot.

And don't forget to register your Neato at  www.neato-
robotics.com to activate your Warranty and get product 
updates and special offers.

Leave the vacuuming to Neato. What will you do with 
your free time?  

Go to page 1
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SETTING UP YOUR NEATO   See inside back cover for pictures that show the robot parts. 

 IMPORTANT! Remove the  
 protective film from Neato’s  
 screen and charge base. If  
 the films are left on, the  
 robot may not be able to  
 see your home or find its  
 charge base. 

IMPORTANT! Open the dirt  
bin and push DOWN on the  
Battery ON/OFF switch. 

 
 
 
 
          BATTERY  
    ON/OFF 
           SWITCH

OFF  

ON

 

 
 
 
 
 
 
 

 Choose a wall outlet that has a  
 3' (1 m) clearance on both sides  
 and in front of the charge base.  
 This helps your robot find the  
 charge base. 

Plug in the power cord and push the 
charge base against the wall. Place the 
rounded side of your Neato against the 
metal contacts on the charge base.  

 Find your language using  
 arrows to the right of the   
 screen. 

Press SELECT  
button under the  
screen to choose  
a language.

 

4



CHARGING AND  
OPTIMIZING THE BATTERY
•	 Before using, charge your Neato 

overnight – about 12 hours. 

• IMPORTANT! To get the most  
from your battery, charge it and  
discharge it completely two to  
three times. 

•	 Always put your Neato back on its 
charge base when you are finished 
cleaning.

 
Status Lights

SOLID GREEN 
Fully charged and ready to clean.

BLINKING GREEN 
Charging, battery not fully charged,  
can clean.

BLINKING AMBER 
Charging, can’t clean yet.

SOLID AMBER 
Error, see message on screen.

CONFIGURING YOUR  
NEATO 
•	 Wake up Neato by pressing the  

button. It may take a few seconds to 
wake up.

•	 From the home screen, press the 
SELECT button to get to the MENU. 

 

 
 
 
 
 

Clock

•	 Select Set Clock and follow screens 
to set the time.

Schedule

•	 Select Schedule.

•	 Choose Set or Change and follow 
the screens to schedule cleaning.
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MAKING YOUR HOME  
NEATO FRIENDLY 
•	 Clear the area of small items like 

toys and clothing–furniture is OK. 
Tie up wires, curtains and other low-
hanging items.  

•	 To keep your robot out of places 
you don't want it to go, set down 
boundary markers included in the 
package. You can cut them to fit. 

• IMPORTANT! Keep your robot away 
from liquids and wet areas. Move or 
cover pet bowls and plant trays.  

•	 Keep your Neato inside the house. 
It was not designed for outdoor 
cleaning or freezing temperatures. 

•	 Be aware that shiny surfaces and 
black floors might confuse your 
robot. 

USING YOUR NEATO

  
Wake Up

•	 Press the  button to “wake up” 
your Neato.

 
Start Cleaning

•	 CLEAN House -  
 
Press the  button  
to clean your house.

•	 CLEAN Spot –  
 
Select Spot Clean  
from MAIN menu to  
clean a 4’ (1.2m) x  
6’ (1.8m) square in  
front of your Neato. 

Pause Cleaning

•	 Press button. 

 

Stop Cleaning

•	 Press button. 

•	 Press the arrows to highlight Stop 
Cleaning.

•	 Press SELECT  
using button  
under the  
screen on the  
PAUSE Menu or  
RESUME Menu. 

Sleep

Hold the  button down for 5  
seconds to put your Neato to "sleep". 
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MAINTAINING YOUR NEATO 
 

IMPORTANT! Your robot needs regular 
maintenance to operate reliably.

 
Dirt Bin and Filters 

•	 After each use, empty the dirt bin 
and clean the filter and airways/
openings. 
 
 
 
 
 

•	 Replace the filter in the dirt bin  
every one to two months.

Sensors

•	 Use a dry cotton swab to clean the 
two drop sensor windows on the 
bottom of the robot. 
 

 

•	 Clean the top of the robot and the 
area around the laser top  
with a damp  
cotton cloth.  
 
 

Brushes 

•	 Remove the guard over the brush 
by pulling up on both sides.   
 

                     PULL UP ON  
       BOTH SIDES  
       SIMULTANEOUSLY

 

•	 Remove hair and dirt from the 
brush and brush ends (remove the 
end caps and clean them, being 
careful not to lose the bearings.)

•	 Replace the brush and the guard 
over the brush. 

REGISTERING YOUR ROBOT 
AND GETTING HELP
Visit www.neatorobotics.com 

•	 Register your Neato to stay up  
to date on software releases and  
special offers.

•	 Find more helpful information,  
including frequently asked  
questions, and tips and tricks  
for optimal operation.  

 

WARRANTY
Visit www.neatorobotics.com  
for warranty information.

GETTING STARTED  •  English PAGE 4



עמוד 5 אתחול  •  עברית 

123

 כוונון ה-Neato   עיין בתמונות בתוך הכריכה האחורית המראות את חלקי הרובוט.

4

חשוב! הסר את יריעת המגן ממסך    
ה-Neato ומעמדת הטעינה. אם    

היריעה לא תוסר, הרובוט לא יהיה    
מסוגל לראות את ביתך או למצוא    

את עמדת הטעינה.   

 חשוב! פתח את מכל האשפה 
 ודחוף כלפי מטה על מתג 

הפעל/השבת סוללה. 

       מפסק 
       הפעל/השבת

       סוללה

OFF  

ON

בחר שקע בקיר עם מרווח של 3 רגל    
)1 מטר( משני הצדדים ומקדמת עמדת    

הטעינה. זה עוזר לרובוט למצוא את    
עמדת הטעינה.   

תקע את כבל ההזנה ודחוף את עמדת הטעינה כלפי 
הקיר. הצב את הצד המעוגל של ה-Neato כלפי 

 מגעי המתכת בעמדת הטעינה. 

מצא את השפה שלך באמצעות    
החיצים מימין למסך.   

 לחץ על כפתור 
 SELECT )בחר( מתחת 

למסך לבחירת שפה.
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 טעינת הסוללה וניצול מטבי שלה

 לפני השימוש, טען את ה- Neato במשך 	 
הלילה - כ-12 שעות. 

חשוב! לקבלת המיטב מהסוללה, הטען ורוקן • 
אותה לגמרי פעמיים או שלושה פעמים. 

 	 Neato-תמיד בסיום הניקוי החזר את ה 
לעמדת ההטענה.

נוריות מצב

 ירוק קבוע
טעון לגמרי ומוכן לניקוי.

 ירוק מהבהב
 טוען, הסוללה טעונה חלקית, 

ניקוי אפשרי.

 ענבר מהבהב
בטעינה, לא ניתן לנקות עדיין.

 ענבר קבוע
שגיאה, עיין בהודעה במסך.

 NEATO קביעת תצורת 

עורר את NEATO בלחיצה על כפתור. 	 
ההתעוררות עשויה להימשך מספר שניות.

במסך הבית, לחץ על כפתור SELECT )בחר( 	 
 לקבלת ה- MENU )תפריט(.

שעון

 בחר Set Clock )כוונן שעון( 	 
ועקוב אחר המסכים לקביעת הזמן.

לוח זמנים

בחר Schedule )לוח זמנים(.	 

בחר Set or Change )קבע או שנה( ועקוב 	 
אחר המסכים לקביעת זמני הניקוי.

גלול

חזרה
בחר



עמוד 7 אתחול  •  עברית 

 NEATO-הכנת בית ידידותי ל 

פנה את השטח מפריטים קטנים כגון צעצועים 	 
 וריהוט לביגוד. קשור כלפי מעלה חבלים, 

 חוטים, וילונות ושאר פריטים התלויים נמוך. 

למניעת הרובוט ממקומות שאינם רצויים לך, 	 
הצב את סימני הגבול הכלולים באריזה. 

 להתאמה, ניתן לגזור אותם.

חשוב! הרחק את הרובוט מנוזלים ומשטחים • 
רטובים. סלק או כסה קעריות האכלת חיות 

 מחמד ומגשי עציצים. 

שמור על Neato בתוך הבית. הוא לא תוכנן 	 
 לניקוי מחוץ לבית או בטמפרטורות מקפיאות.

שים לב שפני שטח מבריקים או רצפות שחורות 	 
 עשויים לבלבל את הרובוט.

 NEATO-שימוש ב

  
התעוררות

 	.Neato לחץ על כפתור ל"עורר" את

התחלת ניקוי

 ניקוי הבית - 	 
 לחץ על כפתור   

לניקוי הבית.

 ניקוי רבוע – בחר 	 
 Spot Clean )ניקוי רבוע( 

 MAIN menu -מה 
 )מהפריט הראשי( כדי לנקות 
 רבוע  '4     )1.2מ'( x  '6 )1.8מ'(   

 בקדמת ה-Neato שלך.

הפסקת ניקוי

 	 . לחץ על כפתור 

עצירת הניקוי

 	 . לחץ על כפתור 

 	 Stop Cleaning לחץ על החיצים להארת
)עצור ניקוי(.

 לחץ SELECT )בחר( 	 
 באמצעות כפתור מתחת 
 PAUSE Menu למסך 

 )השהה תפריט( או 
 RESUME Menu 

 )חזור לתפריט(.

שינה

 החזק כלפי מטה את הכפתור  5 שניות 
 והבא את Neato למצב "שינה".
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NEATO תחזוקת 

 חשוב! לפעולה אמינה זקוק הרובוט 
לתחזוקה סדירה.

 מכל אשפה ומסננים

לאחר כל שימוש, רוקן את מכל האשפה ונקה 	 
 את המסנן ואת כונסי האוויר/הפתחים.

 החלף את המסנן במכל האשפה 	 
כל חודש או חודשיים.

חיישנים

השתמש במקלון )צמרון( כותנה יבש לניקוי 	 
 חלונות שני חיישני הירידה בתחתית הרובוט.

 נקה את חלקו העליון של הרובוט והשטח 	 
 סביב החלק העליון של הלייזר באמצעות 

 מקלון כותנה לח. 

מברשות 

הסר את המגן מעל המברשת במשיכה כלפי 	 
 מעלה של הצדדים התחתונים.  

               משוך כלפי מעלה 
                בשני הצדדים 

               בו בזמן

 

הסר שערות ולכלוך מהמברשת ומקצוותיה 	 
)הסר את מגיני הקצה ונקה אותם, היזהר לא 

לאבד את המסבים(.

 החזר את המברשת והמגן למקומם.	 

 רישום הרובוט וקבלת עזרה

 www.neatorobotics.com -בקר ב

 רישום Neato כדי להתעדכן בעדכוני תוכנה	 
 ובהצעות מיוחדות.

למציאת מידע מסייע, כולל שאלות נפוצות וכן, 	 
עצות ותכסיסים לתפעול מטבי.  

אחריות
 למידע על האחריות עיין ב- 

.www.neatorobotics.com



ENGLISH -  1) Dirt Bin  2) RobotTop  3) Laser Top   
4) Screen  5) Start Button  6) Bumper 

 עברית -  1( מכל  אשפה  2( החלק העליון של הרובוט 
3( החלק העליון של הלייזר  4( מסך  5( כפתור  START   6( פגוש  

1
3

4
2

6

5

8

10

11

9

12

13

7

ENGLISH -  7) Brush Guard Tab  8) Brush  9) Drop Sensor  
Window  10) Battery Door  11) Serial Number Label   
12) Charging Contacts  13) Wheel  

 עברית -  7( לשונית מגן מברשת  8( מברשת  9( חלון חיישן ירידה ירידה
10( דלת הסוללה  11( תווית מספר סדרה  12( מגעי טעינה  13( גלגל
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