GẶP GỠ NEATO

GIỚI THIỆU NEATO
Xin chúc mừng chú người máy mới của bạn! Neato nóng lòng muốn bắt tay vào việc hút bụi – vì vậy bạn không cần phải làm. Hướng dẫn
này sẽ giới thiệu những tính năng của Neato và cho bạn một vài gợi ý quan trọng để cài đặt và bảo trì chú người máy của bạn.
Và đừng quên đăng ký Neato của bạn tại địa chỉ www.neatorobotics.com để kích hoạt Bảo Hành và nhận các cập nhật sản phẩm cũng
như các chương trình giới thiệu đặc biệt.
Hãy để công việc hút bụi cho Neato. Vậy bạn sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi của mình?

Đến trang 1

CÀI ĐẶT NEATO

1

Xem bìa sau phía trong để biết các thành phần của chiếc máy này bằng hình ảnh.

QUAN TRỌNG! Tháo bỏ lớp
phim bảo vệ trên màn hình và đế
sạc của Neato. Nếu bạn không
tháo bỏ lớp phim này, chú người
máy không thể nhìn thấy ngôi
nhà của bạn hoặc không thể
tìm đế sạc của mình.

2

QUAN TRỌNG! Mở hộp bụi
và nhấn công tắc BẬT/TẮT pin
XUỐNG
.

		
OFF
				
ON
			

3

Chọn ổ cắm có độ thông thoáng
ở hai bên và phía trước đế sạc
khoảng 3' (1 m). Điều này sẽ giúp
chú người máy của bạn tìm thấy
đế sạc của mình.

CÔNG TẮC
BẬT/TẮT
PHIN

Cắm dây điện và ấn đế sạc vào tường. Đặt
phần tròn của Neato vào các tiếp điểm kim
loại trên đế sạc.

4

Sử dụng các mũi tên bên phải màn
hình để tìm ngôn ngữ của bạn.

Nhấn nút CHỌN
dưới màn hình để
chọn ngôn ngữ.

BẮT ĐẦU • Tiếng Việt

TRANG 1

SẠC VÀ SỬ DỤNG PIN
TỐT NHẤT

ĐỊNH CẤU HÌNH CHO
NEATO

•

Trước khi sử dụng, sạc điện qua đêm
cho Neato – khoảng 12 tiếng.

•

Nhấn nút
để đánh thức Neato dậy.
Có thể mất vài giây để thức dậy.

•

QUAN TRỌNG! Để sử dụng pin một
cách tốt nhất, hãy sạc pin và xả pin
hoàn toàn hai đến ba lần.

•

Từ màn hình chủ, nhấn nút CHỌN,
TRÌNH ĐƠN sẽ xuất hiện.

•

Luôn luôn đặt Neato trở lại đế sạc khi
bạn đã vệ sinh xong.

Đồng hồ
•

Chọn Cài đặt đồng hồ và thực hiện
theo các màn hình để cài đặt giờ.

Đèn trạng thái

Lịch trình

XANH LỤC ĐẬM
Đã sạc đầy và sẵn sàng quét dọn.

•

Chọn Lịch trình.

•

Chọn Cài đặt hay Thay đổi và thực
hiện theo các màn hình để lập kế hoạch
quét dọn.

XANH LỤC NHẤP NHÁY
Đang sạc, chưa sạc pin đầy, có thể hút bụi.
MÀU HỔ PHÁCH NHẤP NHÁY
Đang sạc, vẫn chưa thể hút bụi.
MÀU HỔ PHÁCH ĐẬM
Lỗi, xem thông điệp trên màn hình.
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TRANG 2

TẠO SỰ THÂN THIỆN CHO
NEATO

SỬ DỤNG NEATO

•

Dọn dẹp khu vực xung quanh
những vật dụng nhỏ như đồ chơi và áo
quần–đồ đạc có thể được. Cột lại gọn
gàng màn cửa, dây điện và các đồ vật
treo thấp khác.

Đánh thức dậy

Tránh xa chú người máy khỏi những
nơi mà bạn không muốn nó đến đó,
sử dụng các đánh dấu ranh giới có
trong bao bì để ấn định. Bạn có thể
cắt chúng sao cho phù hợp.

Bắt đầu quét dọn

QUAN TRỌNG! Tránh xa chú người
máy của bạn khỏi những khu vực có
nước và ẩm ướt. Di chuyển hoặc che
đậy chén ăn của thú nuôi và khay
đựng chậu cảnh.

•

•

•

•

•

Giữ Neato trong nhà. Chú người máy
này không được thiết kế để quét dọn
ngoài trời hoặc ở nhiệt độ giá lạnh.
Chú ý rằng các bề mặt bóng và sàn
nhà màu đen có thể làm chú người
máy bối rối.
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•

•

Ngừng quét dọn

Nhấn nút

để “đánh thức” Neato.

QUÉT DỌN nhà cửa Nhấn nút
để
quét dọn nhà cửa.
Điểm QUÉT DỌN –
Chọn Điểm quét dọn
từ trình đơn CHÍNH để
quét dọn 4’ (1,2m) x
6’ (1,8m) vuông phía
trước Neato.

•

Nhấn nút

.

•

Nhấn mũi tên để làm sáng Ngừng
quét dọn.

•

Nhấn CHỌN bằng
nút ở dưới màn
hình trong Trình
đơn Ngừng hoặc
Trình đơn
Tiếp Tục.

Ngủ
Nhấn giữ nút
trong 5 giây để đưa
Neato vào chế độ “ngủ”.

Ngưng quét dọn
•

Nhấn nút

.

TRANG 3

BẢO TRÌ NEATO
QUAN TRỌNG! Chú người máy của bạn
cần phải được bảo trì thường xuyên để hoạt
động đúng đắn.

ĐĂNG KÝ NGƯỜI MÁY CỦA
BẠN VÀ ĐƯỢC TRỢ GIÚP
•

Vệ sinh mặt trên của người máy và khu
vực xung quanh mặt laser bằng khăn
bông ướt.

Hộp bụi và bộ lọc
•

Sau mỗi lần sử dụng, đổ hộp bụi và làm
sạch bộ lọc cũng như các lỗ thông gió/
khe hở.

Chổi quét
•

Truy cập www.neatorobotics.com
•

Đăng ký Neato của bạn để luôn được
cập nhật về các phát hành phần mềm
và các chương trình giới thiệu đặc biệt.

•

Tìm hiểu thêm thông tin hữu ích, bao
gồm những câu hỏi thường gặp, những
gợi ý và bí quyết để hoạt động tối ưu.

Kéo hai bên lên để tháo tấm đậy trên
chổi quét.

BẢO HÀNH

•

Thay bộ lọc trong hộp bụi mỗi một đến
hai tháng.

		
			
			

KÉO HAI
BÊN LÊN
CÙNG LÚC

Truy cập www.neatorobotics.com
để biết thông tin bảo hành.

Cảm biến
•

Dùng miếng gạc bằng bông khô để
lau hai cửa sổ cảm biến rơi ở dưới
đáy người máy.
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•

Lấy tóc và bụi bẩn ra khỏi chổi quét và
các đầu chổi quét (tháo các nắp đậy hai
đầu và vệ sinh chúng, cẩn thận không
làm mất các giá trụ)

•

Đặt lại chổi quét và tấm đậy trên chổi.
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Tiếng Việt - 1) Hộp Bụi 2) Mặt máy 3) Mặt Laser
4) Màn hình 5) Nút bắt đầu 6) Tấm ốp

Tiếng Việt - 7) Đầu bảo vệ chổi quét 8) Chổi quét
9) Cửa sổ cảm biến rơi 10) Cửa hộp pin 11) Nhãn số sê-ri
12) Charging Contacts 13) Bánh xe
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