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ניטו רובוטיק – משפחת השואבים שעושים את העבודה.

זהו הרובוט שואב שמשלב טכנולוגיית סריקה בלייזר בתהליך הניקיון היומי בביתכם .למעשה ,השיטה של
ניטו מאוד יעילה  -בהפעלתו הראשונה הרובוט סורק את החלל בו הוא נמצא ,ממפה מכשולים ואז יוצא
לעבודת השאיבה במסלול מתוכנן מראש – מסלול עוקף מכשולים.

למשפחת הרובוטים ממשק תכנות שמאפשר הגדרה מראש של מועד ההפעלה בכל אחד מימות השבוע.

הרובוט מבטיח ומקיים לעשות את עבודת הניקיון בשבילכם  -אתם תהיו עסוקים במשימות היום יום שלכם
ואת מטלת הניקיון השאירו לניטו .למעשה ,לרובוט יש יכולת לחוש מתי הסוללה עומדת להתרוקן ולשגר
את עצמו לתחנת הטעינה לריענון אנרגטי ,ולמעשה להכין את עצמו לסבב הניקיון הבא.

אני חייב לציין שבהתחלה הייתי סקפטי למדי לגבי יכולת הניקיון והשאיבה של הרובוט החביב הזה ,במיוחד
לאור המרחקים בין החדרים בביתי והמעבר מרצפות לשטיחים ,אך ניטו עמד במשימה בצורה מעוררת כבוד
לחלוטין.

בכנות  -המחשבה שבינה מלאכותית ממונעת כלשהי מסתובבת בביתי בהיעדרי ועושה עבורי מטלות
)במקרה הזה מטלה( והעובדה שיש לי עוזר יומי-יומי ,מרוממת את רוחי וגורמת לי לחוש שאני בהחלט נמצא
בחזית הטכנולוגיה ובהתאמה מלאה למאה עשרים ואחת.

חווית משתמש נוספת שזכורה לי היטב מימי השימוש הראשונים היא ההגעה הביתה והחוויה של בדיקת
מיכל הפסולת ,התדהמה מכמות הלכלוך שנאסף ובעיקר מכמות האבק הלא הגיונית בעליל שנאספת
)אתם פשוט לא תאמינו ממה שנאסף מרצפה נקייה(.

בניגוד למתחרים שואבים נוספים – שיטת העבודה של ניטו ,המיפוי המוקדם והעבודה לפי מסלול קבוע
מראש מוכיחה את עצמה וחוסכת לרובוט הרבה היתקלויות לא נעימות עם עצמים בחלל.

שלא תבינו אותי לא נכון – עדיין קיימות לרובוט מספר "נקודות מתות" שאליהן הרובוט בוחר לא להגיע
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משום מה.

לסיכום:

הרובוט עושה את עבודתו נאמנה – מנקה את הבית כאשר אתה לא נימצא.

תחזוקת הרובוט פשוטה למדי – אחת לכמה חודשים החלפה של פילטרים ואחת לחצי שנה עד שנה )תלוי
בהתבלות( החלפת מברשות.

ביום יום הדרישה היא רק לרוקן את מיכל האיסוף ,לתלוש שערות שהצטברו על המברשות ולדאוג שדרכו
תהיה פנויה לנקודת העגינה.

להחליף אחת לכמה חודשים פילטרים ומברשות – כדי להבטיח עבודה רציפה ומיטבית ואחת לשנה
סוללת ניטו איכותית ).
להחליף סוללה )או רכישה של

לסיכום משחר ילדותי חיפשתי דרך בה אוכל להפחית את הזמן שאני מבזבז סביב מטלות הבית המתישות
ולאחרונה הגיעה הגאולה בדמות רובוט ניטו  XVחדש ויעיל שפינה לי בוודאות מספר דקות בכל יום – "כמה
זה יוצא בסיכום שנתי."....

תודה לך ניטו בזכותך פיניתי כמה דקות מסדר היום שלי הלחוץ גם בלי הטירחה של ללטף את מרצפות
ביתי מידי ערב ....
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