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Produkto aprašymo sąrašas

Num. Kobold VR200 robotas ir priedai

1 Robotas dulkių siurblys

2 Veiksmų panelė

2a Vaizdo ekranas 

2b Grį žimo mygtukas

2c Rodyklė "Į viršų" / ankstesnę paiešką

2d Rodyklė "žemyn" / Kitas pasirinkimas

2e  Pasirinkimo  mygtukas (OK)

3 Nuotolinio valdymo pultas

3a Namų mygtukas (grįžtą į bazę)

3b Režimas "Parinktos vietos valymas"

3c Eko režimas

3d Nuotolinio valdymo pulto krypties mygtukai 

3e Start / Stop mygtukas (įjungimas / išjungimas)

3f Akumuliatoriaus skyriaus atidarymas

3g Akumuliatoris CR2025

4 Dulkių konteineris/ dulkių skyriaus dangtis

5 Dulkių konteinerio dangtelio atleidimo mygtukas

6 LED maitinimo indikatorius

7 3 ultragarso jutikliai

8 Šoninis šepetys

9 Bazinė stotis

9a Bazinės stoties įkrovimo kontaktai

9b Infraraudonųjų spindulių langelis

9c Įkrovimo lizdas

9d Kabelio pajungimo lizdas

9e Maitinimo laidas

10 Start / Stop mygtukas

11 Buferis / Bamperis

12 Lankstoma rankena

13 Lazerinis mygtukas

14 Bamperis ant lazerinės navigacijos jutiklio

15 Magnetinė juostelė

16 USB adapteris

17 Mikro USB jungtis (po apsauginiu guminiu dangteliu)

18 Filtras

19 Dulkių konteineris

20 Įsiurbimo anga

21 Dulkių skyrelio dangtelis

22 Dulkių skyrius

23 Lazerinis skaneris

24 Sienų jutiklis

25 Įkrovimo kontaktai

26 Apvalių šepečių laikiklis

27 Ratai su laipiojimo pagalba

28 3 grindų jutikliai

29 Šoninio šepečio laikiklis

30 Apvalus šepetys

31 Šepečio fiksavimo dangtelis

32 Šepečio dangtelis



1 Pradžia

Šiame skyriuje jūs išmoksite kaip valdyti savo Kobold VR200 robotų dulkių siurblį. Jūs 
išmoksite pagrindinias savo roboto dulkių siurblio funkcijas  ir jo aptarnavimo būdus.



1.1 Namų paruošimas roboto valymui

Jūsų Kobold VR200 robotas dulkių siurblys turi keletą saugumo funkcijų. Tačiau, 

susipažinkite su žemiau išvardintomis situacijomis, kurias reikėtų vengti, naudojant 

siurblį:

• Įsitikinkite, kad robotas dulkių siurblys niekada neužlips ant elektros laidų ar 
kabelių, kurie guli ant grindų.

• Šalinti arba užtikrinti kad visi trapūs ir judantys objektai būtų 
nepasiekiami robotui (pvz., tokie kaip vazos, užuolaidos ir pan).

• Robotas skirtas valyti tik iki 20mm plaušo kiliminę dangą. Jeigu Jūsų kilimų 
plaušeliai yra ilgesni, patraukite kilimą ir tęskite valymą.

1.2 Kaip teisingai kilnoti Kobold VR200

• Švelniai paspauskite atlaisvinimo mygtuką, ir ištraukite rankeną.

• Rankena gali būti užlenkta tik iki 45 laipsnių kampo. Tai užtikrina stabilumą ir
apsaugo nuo nepageidaujamo purvo kritimo iš dulkių skyriaus.
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1.3 Pašalinkite skaidrias apsaugines plėveles

• Pašalinkite skaidrias apsaugines plėveles nuo Kobold VR200 roboto ir bazinės
stoties.

1.4 Pakeiskite filtrą

•
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite dulkių konteinerio dangtį. Išimkite 
konteinerį

• Įdėkite dulkių konteinerio filtrą. Žalia rodyklė rodo ant filtro rėmo turi būti nukreipta į dešinę

• Įdėkite dulkių konteinerį atgal į robotą

• Paspauskite dulkių skyrelio dangtelį žemyn  ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamai užsandarintas.

Pastaba! Pavojus sugadinti dėl netinkamo naudojimo!
• Neeksplotuokite prietaiso be filtro.

1.5 Sumontuokite šoninį šepetį

• Ištraukite šoninį šepetį iš pakuotės.
• Sulygiuokite šoninį šepetį su jo laikikliu roboto apačioje kaip parodyta piešinuke

• Nuspauskite šoninį šepetį iki tol kol jis pasieks savo padėtį.
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1.6 Sumontuokite maitinimo kabelį prie bazinės stotelės

•
Prijunkite maitinimo laidą į paskirtą įkrovimo lizdą bazinėje stotelėje kol 
kabelio galas bus įkištas į bazinę stotį.

• Apvyniokite laisvą laido dalį kaip nurodyta nuotraukoje.
• Pajunkite likusią dalį laido i maitinimo lizdą

1.7 Bazinės stotelės nustatymas

Pranešimas! Pavojus sugadinti dėl netinkamo naudojimo!
• Naudokite tik bazinę stotį B-VR200.

Prieš pirmą naudojimą būtina pakrauti Kobold VR200

• Nustatyti bazinę stotį ant plokščio paviršiaus, prie sienos, taip, kad įkrovimo 
kontaktai ir infraraudonųjų spindulių jutikliai būtų laisvi ir prieinami robotui 
dulkių siurbliui.

• Geriausia, kad 0,3 m virš stoties ir 0,5 m iš kairės ir dešinės pusės nebūtų jokių 
kliūčių.

• Pasirūpinkite kad būtų laisva zona iki 1m iš prietaiso priekinės pusės

• Nestatykite bazinės stoties po baldais, ant laiptų.
• Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
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1.8 Kobold VR200 pakrovimas

Robotai parduodami nepilnai pakrauti (tokie ateina iš gamyklos)
• Todėl būtina įkrauti bateriją, prieš pirmą paleidimą. Kai LED lemputė 

užsidegs žaliai, robotas dulkių siurblys yra paruoštas naudojimui. Tai gali 
užtrukti maždaug 1,5 valandos.

Pranešimas! Pavojus sugadinti dėl netinkamo naudojimo!
• Robotą dulkių siurblį galima įkrauti tik esant temperatūrai nuo 0 ° C iki 45 ° C,

didelio karščio ar šalčio aplinką prailgina Įkrovimo laiką ir / arba atsiranda 
galimybė  sugadinti akumuliatorių.

• Krauti robotą galima tik su pateikta B-VR200 įkomplektuota baze.

1.8.1 Įkrovimas ant bazinės stoties

Norėdami pakrauti robotą pirmą kartą arba kai jo baterija išsenka, sekite šiuos 

žingsnius:
• Pastatykite robotą priešais bazinę stotį, kuri yra pajungta prie maitinimo lizdo.

Maitinimo indikatorius pradeda mirksėti, kai prietaisas stovi teisingoj vietoj.

• Įsitikinkite, jog roboto kontaktai liečiasi prie įkrovimo kontaktų ant bazinės stoties. 
Kai roboto baterija kraunama - maitinimo indikatorius pulsuoja. Kai baterija bus 
pilnai pakrauta - indikatorius švies pastovia žalia spalva.
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• Pilnas baterijos pakrovimas įgyjamas tik po 2-3 pilnų įkrovimo ciklų, nes 
akumuliatoriai dar turi prisitaikyti prie prietaiso savybių.

1.8.2 Automatinis įkrovimas 

Kai baterija nusilpsta valymo metu ar pasibaige valymo ciklas, robotas automatiškai 
grįžta prie stoties pasikrauti. Kai robotas grįžta prie stoties, ant ekrano atsiranda užrašas: 
Aš grįžtu prie bazės pasikrauti. Kai robotas kraunasi, jo maitinimo indikatorius mirgsi - 
o pasikrovus pilnai, dega pastoviai žalia.
Baterijos simbolis ekrane taip pat rodys baterijos pakrovimo lygį.

Robotas automatiškai grįžta prie stoties po valymo ciklo, jei valymas 
prasidėjo nuo stoties.

Jei Jūs perkelsite robotą savarankiškai nuvalyti Jums reikalingą zoną, robotas 
nebagalės sugrįžti prie stoties, nes jos nematys.

Jei valymo ciklas dar nepasibaigęs, o baterija jau išseko, robotas automatiškai 
grįžta į stotį pasikrauti, o pilnai pasikrovęs, tęsia nuo tos vietos, kur baigė valymą

Paleisti robotą iš naujo galima tik jei baterijos pakrovimo lygis bus bent 50 
procentų įkrautas
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1.8.3 LED maitinimo indikatorius

Ekrano spalva Nr. Reikšmė
Išjungtas 1 Budėjimo režimu

Pastoviai žalia 2 Pajungtas

Pastoviai žalia 2 paruoštas valymui 
įkrovimo statusas> 50%

žalia (nuolatinis, 2 eilučių) 3 paruošimas 
apribotas, statusas 
<50%

žalia (pulsuoja / 1 sek) 1 3 2 Kraunasi

Oranžinės spalvos Dulkių konteineris yra 
pilnas, prašome išvalyti

Raudonas Pastaba: Tekstas ekrane

1.9 Nuotolinis valdymas

Jūs galite valdyti robotą su pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu. Pultelis valdo robotą 

infroraudonujų spindulių pagalba.

• Laikykite nuotolinio valdymo pultelį optimaliam signalo perdavimo atstumu visada 
atsižvelgiant į roboto dulkių siurblio padėtį. Imtuvas yra šalia ekrano.
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NR Kobold VR200 nuotolinis valdymas

1 HOME mygtukas (atgal į bazinę stotį)

2 Dėmės mygtukas (režimas "dėmės valymas" )

3 EKO mygtukas (EKO režimas)

4 Krypties rodyklės

5 START mygtukas (įjungimas ir išjungimas)

6 Baterijos skyrius

7 Baterija: CR2025 

1.9.1 Pultelio naudojimas

Prieš pirmą naudojimą, ištraukite apsauginę plevelę iš baterijos skyriaus valdymo 

pultelyje

• Prieš naudodami pirmą kartą nuimkite apsauginę plėvelę kaip parodyta piešinuke

Kita apsauginė plėvelė ant HOME ir ECO mygtuko.
• Taip pat pašalinkite šią apsauginę plėvelę
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2 EKSPLOATAVIMAS

2.1 Valdymo skydelio apžvalga
Valdymo skydą sudaro informacinis ekranas ir 4 valdymo mygtukai. Informacinis 
ekranas rodo dabartinį roboto statusą. Naudokite krypties mygtukus  norėdami naršyti 
per operacinį meniu ar keisti pasirinkimus. Naudokite grįžimo mygtuką, norint sugrįžti 
atgal. Naudokite OK mygtuką norėdami patvirtinti savo pasirinkimus arba  įeiti į 
pagrindinį meniu.

Pakanka lengvo prisilietimo arba lengvo spaudimo norint valdyti mygtukus. 
Jei naudosite per daug jėgos spaudžiant mygtukus - jie nereaguos.

2.2 Darbo pradžia

2.2.1 Įjungimas

• Paspauskite START mygtuką. Aktyvuosis roboto ekranas ir suskambės trumpas
akustinis signalas. Jei robotas buvo pilnai išjungtas ar pilnai perkrautas, paleidimas
užims ilgesnį laiką.

• Paspaudus Start mygtuką pakartotinai Jūsų robotas pradės įprastą valymo ciklą.

2.2.2 Pasirinkti / pakeisti kalbą

• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK).
• Pereikite į pagrindinį meniu su Rodyklių klavišais meniu "Nustatymai" (Settings).
• Pereikite naudodami rodyklių klavišus į meniu punktą "Kalba" (Languages).
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• Patvirtinkite savo pasirinkimą su mygtuku OK
• Pereikite prie norimos kalbos
• Patvirtinkite savo kalbos pasirinkimą paspaudžius mygtuką OK
• Dabar meniu bus rodomą norimą kalbą

2.2.3 Laikrodžio nustatymai

Norėdami pakeisti datą ir laiką, sekite žingsnius:

• Paspauskite mygtuką OK
• Pereikite į pagrindinį meniu su Rodyklių klavišais iki Nustatymų meniu ir paspauskite 

OK, kad patvirtintumėte.
• Patvirtinkite meniu punktą "Data ir laikas"
• Pasirinkite dabartinę dieną naudodami rodyklių klavišus. Patvirtinkite savo įrašą su

atrankos mygtuku (OK).
• Pasirinkite dabartinę valandą. Patvirtinkite savo įrašą su atrankos mygtuku (OK).

• Pasirinkite minutę. Patvirtinkite savo įrašą su atrankos mygtuku(OK).

Einama diena ir laikas rodomi.

• Pasirinkite mygtuką Atgal kad padarytumėte pataisymus, jei rodoma neteisinga 
savaitės diena ir / ar netinkamas laikas.

• Jeigu duomenys yra teisingi, pasirinksite išsaugoti atrankos mygtuką (OK)

Einama savaitės diena ir laikas rodomi
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2. 3 Pasirinkite valymo režimą

Valant su Kobold VR200 Jūs galite pasirinkti "Auto valymo režimą" arba Dėmių valymo 

režimą"

2. 3.1 Auto valymo režimas ("Visų patalpų valymas") 

Įprastas valymo režimas yra iš anksto nustatytas ir yra aktyvuojamas paspaudus 
paleidimo mygtuką. Toks valymo režimas tinka daugeliu atvejų
Norėdami pradėti procesą, paspauskyte ant prietaiso START / STOP mygtuką arba ant 
nuotolinio valdymo pultelio Start / Stop mygtuką, kad robotų dulkių siurblys pradėtų 
valymą. Pasirinkus auto valymo režimą Kobold VR200  dulkių siurblys valo jūsų grindis 
tiesiomis, lygiagrečiomis linijomis, siekiant užtikrinti jūsų grindų veiksmingą valymą. Jis 
skirsto didesnius kambarius į maždaug 4 x 4 m dydžio plotus. Pirmiausia, jis važiuoja 
palei valomos zonos kraštus o poto valo vidinės zonos dalį. Taip, jis eina nuo vienos 
zonos (kambario) į kitą (kambarį). Kai robotas dulkių siurblys baigs valymą, jis praneša: 
"Baigta! Aš grįžtu prie bazinės stoties "ant informacinio ekrano, ir robotas dulkių siurblys 
grįžta į stotį.
Kliūtys jis normaliai apvažiuoja laikrodžio rodyklės kryptim.

Kaip pakeisti valymo režimą informaciniam ekrane:

• Pereikite prie Valymo meniu ir pasirinkite Valymo režimą ir patvirtinkite savo
pasirinkimą (OK).

Pasirinkite Valyti visus kambarius ir paspauskite OK
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Ekrano langas rodo "Visi kambariai" simbolį ir robotas dulkių siurblys pradeda valyti 
auto režimo valymu.
Mažam kambary valymas užima apie 15 min, valymo laikas priklauso nuo kambario 
dydžio. Kartais valo pakartotinai

2.3.2 "Dėmių valymo" režimas 

Toks režimas tinka mažesnių patalpų valymui. padėkite robotą į norimą vietą ir paleiskite 
jį. Jis pradeda judėti tiesiom lygiagrečiom linijom ir išvalo apytiksliai 1,5x1,5m zoną. 
Baigęs valymą robotas grįžtą į pradžios tašką

Kaip perjungti į Dėmės valymo režimą valdymo ekrane:
• Pereikite į pagrindinį meniu su Rodyklių klavišais iki Valymo meniu.
• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK), kad pasirinktumėte Valymo meniu.
• Pereikite Valymo meniu naudodami rodyklių klavišus į "Dėmių valymas".
• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK).
Ekrano langas rodo "dėmės valymo" piktogramą ir robotas dulkių siurblys pradeda 
valymą "Dėmės režimu".

Norėdami įjungti "Dėmių valyma" nuotolinių pultu:
• Tada pasirinkite "spot".
• Paspauskite Start / Stop mygtuką.

Robotas dulkių siurblys pradeda valymą "Dėmės režimu".
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2.3.3 ECO pasirinkimas

Robotas dulkių siurblys veikia ir ECO režimu su sumažinta variklio galia. Tai 
labiau ekonomiška ir žymiai tyliau. Su ECO režimu akumuliatorius leidžia robotui 
valyti apie 90 minučių.

Norėdami perjungti iš valdymo skydelio į ECO variantą:
• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK).
• Pereikite į pagrindinį meniu su rodyklių klavišais į valymo meniu.
• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK), kad pasirinktumėte Valymo meniu.
• Pereikite į meniu su rodyklių klavišais iki pasirinkimo "Eco"
Atrankos variantas ECO dabar pažymėtas žaliai.
• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK).
Bus uždėta varnelė ant ECO pasirinkimo
• Pereikite į meniu su rodyklių klavišais valyti "Visuose kambariuose".
• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK) suaktyvinti visų kambarių valymą.
Ekrano lange rodomi "visi kambariai" ir "Eco" simboliai.
Robotas dulkių siurblys pradeda tyliau ir ekonomiškiau valyti "Visų kambarių" 
valymo režime.

Norėdami įjungti nuotolinio valdymo pultu ECO variantą:
• Paspauskite ECO mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, kad pereit prie

ekonomiško valymo bet kurio valymo metu.

Būsenos ekrano eilutėje pasirodys žodis "EKO", kai ši parinktis įjungta.

ECO
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2.3.4 Tvarkaraščio nustatymas

Tvarkaraščio funkcija leidžia jums su Kobold VR200 nustatyti valymo programą taip, 
kad jis valytų pagal grafiką kiekvieną dieną arba tam tikrom savaitės dienom tam tikru 
laiku.
Atkreipkite dėmesį, kad turite nustatyti laikrodį prieš pirmąjį naudojimą ir prieš grafiko 
funkcijos naudojimą.
•

Žiurėkite į ankstesnį aprašymą apie laikrodžio ir datos nustatymo

Norėdami nustatyti grafiko funkciją:
• Pereikite prie Grafiko meniu elemento ir pasirinkite grafiko nustatymas arba pakeitimas.
• Naudokite rodyklių klavišus savaitės dienų pasirinkimui, kuriais robotas dulkių 

siurblys valys ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
• Pasirinkite norimą valymo pradžios laiko valandą / minutę (00/15/30/45).
• Nustatydami Eco-pažymėkite Eco-variantas gali būti aktyvuotas.
• Patvirtinkite savo pasirinkimą arba pasirinkite Pašalinti.
Ekrane pateikiama informacija apie grafiko programavimą.
• Pereikite prie norimo grafiko ir aktyvuokite tvarkaraštį.
Bus varnelė šalia "grafiko" kuris yra nustatytas. Robotas dulkių siurblys valys 
užprogramuotu laiku. Laikrodžio simbolis ekrano  būsenos juostoje rodys, kad grafikas 
yra įjungtas.09:45
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2.3.5 Išvalyti pakoreguoti grafiko programavimą

Jūs pat galite  ištrinti užprogramuoto valymo grafiką dviem būdais.
- Norėdami išjungti tvarkaraštį (jūsų nustatymai yra išsaugomi). 
- Norėdami ištrinti užprogramuotą valymą.

Norėdami išjungti "aktyvų grafiką":
• Pereikite prie meniu grafiko aktyvavimo.
• Paspauskite parinkimo mygtuką (OK) kad nuimti grafiko pasirinkimus.

Varnelė bus nuimta

Norėdami ištrinti užprogramuotą valymą:
• Eiti į grafiko meniu.
• Pereikite prie meniu elemento "Nustatykite arba pakeiskite tvarkaraštį" meniu.
• Pereikite naudodami rodyklių klavišus per visas nustatytas savaitės dienas, kurių

valymo laikas nustatytas ir nuimkite laiko nustatymus, paspauskite OK.
• Pereikite naudodami rodyklių klavišus žemyn ir pasirinkite Pašalinti.
Ekrane informuos Jus, kad jūsų tvarkaraštis buvo pašalintas.

2.4 Valymo proceso pristabdymas

Jei Jūs norite pristabdyti valymo procesą kuriam laikui, sekite žingsnius:

• Paspauskite Start / Stop mygtuką ant roboto dulkių siurblio arba ant
nuotolinio valdymo pulto.

Roboto ekranas rodo Pauzės meniu
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Paspauskite parinkimo mygtuką (OK)  kad išrinkti veiksmą, kurį norite atlikti.

Jei robotas ką tik baigė dėmės valymo režimą arba pradėjo valyti ne nuo bazės, " Eik į 
pradžia" neimanomas.

2.5 Budėjimo režimas

• Paspauskite Start / Stop mygtuką (paspauskite ir palaikykite > 6 sekundes).
Robotas dulkių siurblys išsijungia ir yra budėjimo režime.

• Jei paspausite Start / Stop mygtuką dar kartą, jis persijungia atgal ir ekranas
nušvinta. Robotas dulkių siurblys paruoštas naudojimui

Be sąlyčio su bazine stotim laukimo režimu robotas keletą savaičių saugo visus 
nustatymus, kol jis visiškai neišsikraus.



2.6 Roboto išjungimas

Kai ilgam laikui norėsite nebenaudoti Kobold VR200 dulkių siurbliu (pvz., Kaip 
išvažiuojate atostogom), galite jį išjungti visiškai.
Norėdami išjungti dulkių siurblys, darykite taip:
• Pereikite prie išjungimo nustatymų roboto meniu ir patvirtinkite savo 

pasirinkimą. Ekranas ir valdymas indikatorius užges ir dulkių siurblys yra išjungtas.

Atkreipkite dėmesį, kad robotą Kobold VR200 jokiais būdais negalima 
išjunginėti kol jis yra kraunamas.
Kai roboto baterija pilnai išsikrauna, robotas automatiškai išsijungia. Visi roboto 
dulkių siurblio nustatymai gali būti prarasti. 

Kai dulkių siurblys buvo visiškai išjungtas, jis visada turi būti laikomas ant  
bazinės stoties, kol jis nebus paruoštas darbui. Baterijos statusas bus tikrinamas. 
Tai gali užtrukti iki 3 minučių kol dulkių siurblys bus paruoštas naudojimui iš 
naujo.

2.7 Valymas ir roboto dulkių siurblio navigacija

Robotas dulkių siurblys įveikia žemas kliūtis ant valomo paviršiaus (tokius kaip 
slenksčius ar kilimus). Tai pat aptinka objektus ir apvažiuoja juos beveik 
neprisiliesdamas prie jų.
2.7.1 Objektų ir kliūčių įveikimas su laipiojimo pagalba

Nepaisant savo mažo ūgio robotas dulkių siurblys gali lengvai įveikti objektus kurių 
aukštis iki 20 mm, tokius kaip durų slenksčiai ar kilimai.
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2.7.2 Jutikliai

Robotas dulkių siurblys Kobold VR200 deka žemiau išvardintais pagalbininkais, 
aptinka kliūtys ir objektus valymo zonoje:
-    3 Grindų jutikliai     1 ,
-   1 Sienų sekimo jutiklis 2 ,
- 2 Kontaktiniai jutikliai ant bamperio  3 ,
- 4 Buferio kontaktiniai jutikliai      4 , 
- 3 Ultragarsiniai jutikliai 5 ,
- 1 Lazerinis skeneris  6 .

Robotas dulkių siurblys  be sąlyčio  apvažiuoja apie 99% visų valymo srityje esamų 
kliūčių. Lazerinis skeneris sukasi 5 kartus per sekundę 360 °, skenuoja 4m. spindulių 
zoną. Skaidrūs arba labai atspindintys objektai (stiklas, akrilo elementai, veidrodžiai ir 
tt), kuriuos neatpažįsta lazerio skeneris aptinka ultragarso jutikliai.  Kai tik ultragarso 
davikliai aptinką kliūtį 15 cm atstumu, robotas dulkių siurblys lėtina greitį. Robotas 
sustoja maždaug 1 - 3 cm atstumu nuo stovinčios kliūties. Tol kol robotas keliauja palei 
esančią kliūtį (pvz. palei sienos), ultragarsinis jutiklis yra išjungtas, kad teisingai išvalyti 
palei kraštus. Atskirais atvejais, kliūtys nebus aptiktos ultragarso daviklių. Tokiais 
atvejais kliūtys aptinkamos 4 kontaktiniais jutikliais ant buferio.
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2.7.3 Magnetinė juosta

Su magnetinėmis juostelėmis galite nustatyti sritį, kuria robotas turi išvalyti, neuždarant 
dūrų.
Robotas dulkių siurblys aptinka magnetine juostele ir nevažiuoja už juos ribų. Magnetinis 
juostelės ilgis yra 4 m. Jei pageidaujate galite ją karpyti  žirklėmis reikiamomis 
atkarpomis .

• Padėkite magnetinę  juostelę  ant grindų, nuo vienos sienos iki priešingos sienos, 
siekiant uždrausti robotui važiuoti toliau.

• Paspauskite START mygtuką.
Robotas pradeda valyti visa apribotą plotą ir baigius valyti grįžtą atgal į vietą arba
atgal į bazinę stotį.

Magnetinė juostelė turi būti padėta kas kart kai valote, nes robotas neprisimina 
apribojimo limitų.

Patarimai Naudojant magnetinę juostelę
• Ant slidaus grindų paviršiaus tvirtinkite magnetinę juostelę su dvipusia lipnia juosta,

tam, kad išvengti juostos nukreipimo.
• Padėkite magnetinę juostą po kilimu, jei norite išvengti jo valymo

2

1



2.8 Nuotolinis valdymo pultas

Pranešimas! Pavojus sugadinti dėl netinkamo naudojimo!
• Valdykite Kobold VR200 dulkių siurblį su nuotolinio valdymo pulteliu, kai

dulkių siurblys yra Jūsų matomumo zonoje.

Nuotolinio valdymo pultas leidžia patogiai kontroliuoti dulkių siurblį. Jis padeda 
nukreipti robotą į sunkiai išvalomas vietas. Tokiais atvejais patartina naudotis Dėmių 
valymo režimu. Nuotolinio valdymo pultas leidžia naudojant infraraudonųjų 
spindulių technologiją valdyti robotą iki maždaug 5 metrų atstumo.

Su nuotolinio valdymo pultu, galite atlikti šias funkcijas:
 - Pradžia / Stop / Pauze   1 ,
-  Viso kambario valymas (Start mygtukas)  1 , 
-     Grįžti į bazinę stotį (Namai)                      2 ,
-    Dėmės valymas  (SPOT mygtukas)    3 ,
-  ECO-pasirinkimas aktyvavimas/atjungimas(ECO mygtukas) 
4 ,- Kripties valdymas  :   Į priekį 5a / Atgal       5d / 

į dešinę 5c / į kairę 5e , diagonaliai į dešinę       5b / Diagonaliai į kairę      5f .

Ekranas negali būti kontroliuojamas naudojant šiuos mygtukus.

Naudojant nuotolinio valdymo pultą grindų jutikliai veikia kaip įprasta. Tačiau, 
jūs turite ne leisti robotui važiuoti link laiptų ar ar kito įmanomo kritimo 
taško. 
Kai valdant pultu robotas važiuoja atgal, jis pavažiuos 30cm ir sustos. Norint tęsti 
jo važiavimą atgal, reikės pakartoti komandą.

30 cm

5c5a5e

5d

2

1

5f

5e

5d

3

4

5a

5b
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Kai robotas aptinka kritimo tašką, jį galima valdyti tik atbulai (nukreipti ji atgal).

Kad būtų galima robotą grąžinti į bazę, reikia kad jis pradėtų savo valymo ciklą 
nuo jos.
Paspaudus Home mygtuką, robotas turės sustabdyti savo veiksmus o tik po to 
grįžti į bazę.  Tai užima kelias sekundes. Geriausiai valdymo pultą nukreipti tiesiai 
į valdymo skydą ant roboto.

2.9 Kiti parametrai

2.9.1 Tonai

Su šiuo meniu pasirinkimais Jūs galite išjungti ar įjungti norimus įspėjimo signalus

2. 9.2 Konteinėrio užpildymo lygio atpažinimas

Kobold VR200 automatiškai primina jums  išvalyti dulkių konteinerį po apytiksliai 90 

min veikimo. Šia funkcija galima deaktyvuoti nuėmus varnelę.
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2.9.3 Nauja baterija

Jūsų akumuliatoriaus parametrus įprastai keičia aptarnavimo centro atstovai po 
baterijos pakeitimo. "Naujas Akumuliatorius" meniu gali  būti jums naudingas kai 
robotas praneša apie baterijos sutrikimus (Battery error).

Norint atnaujinti baterijos parametrus sekite žingsnius:
• Pereikite į meniu nustatymus į "naują bateriją", naudokite rodyklių klavišus.
• Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus OK mygtuką

3.10 Būsenos indikatorius ekrane

- Laikrodis: aktyvus tvarkaraštis
- ECO: aktyvus Eco-pasirinkimas
- Baterijos įkrovimo statusas: 0% / 25% / 50% / 
75% / 100%
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3 PRIEŽIŪRA

Norėdami mėgautis Kobold VR200 privalumais ir optimaliu funkcionalumu, prašome 
prižiūrėti robotą reguliariai. Sekite žemiau išvardintais nurodymais ir informacija, 
kad Jūsų robotas džiugintų Jūs kasdien.

Dėmesio! RIZIKA elektros smūgio pavojus!
• Ištraukite bazės maitinimo kištuką prieš pradedant bet kokį valymą ir

priežiūros darbus.

Dėmesio! Pavojus susižeisti!
• Išjunkite prietaisą prieš bet kokį pakeitimą, valymo ir techninės

priežiūros darbą ir ištraukite maitinimo laidą.

3.1 Ištuštinkite dulkių konteinerį ir išvalykite filtrą

3.1.1 Ištuštinkite dulkių konteinerį

Ištuštinkite ir išvalykite dulkių konteinerį po kiekvieno  naudojimo siekiant gauti 
optimalių rezultatų.
• Paspauskite konteineriaus skyrio atlaisvinimo mygtuką  ir atidarykite dulkių kameros

dangtelį .
• Įdėkite vamzdį nuo įprasto dulkių siurblio į tam skirtą vietą dulkių konteinerio

skyriuje ir jį įjunkite. Kad dulkių konteinerio ir filtro turinys būtų tinkamai 
išsiurbtas paleiskite dulkių siurblį ant maksimaliausios galios lygio.
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Dulkių konteinerį taip pat galima išvalyti rankiniu būdu.

• Išimkite dulkių konteinerį iš dulkių skyriaus. Tam reikia patraukti už žalios juostos

• Atidarykite dulkių konteinerį išimdami filtrą iš siaurosios pusės. Ištraukti filtrą 
galima už žalios nosies, kuri yra ant  filtro rėmo.

• Ištuštinkite dulkių konteinerio turinį, naudojant šepetėlį ar susiurbkite su įprastu
dulkių siurbliu.

3.1.2 Filtro valymas

Pliusuota filtro medžiaga yra padengta pirminiu filtru, siekiant apsaugoti jį nuo sunkiųjų 
nešvarumų. Tačiau smulkios dulkės ir pluoštai gali kauptis ant pliusuotos filtro 
medžiagos po tam tikro laiko. Todėl mes rekomenduojame, kad jūs nuvalytumete filtrą 
su savo rankiniu dulkių siurbliu.

• Išimti filtrą galite traukdami už žalios nosies ant filtro rėmo .

• Nuvalyti dulkes iš abejų filtro pusių galima su sausu ir minkštu skudurėliu

Likusieji pluoštai ant pirminio filtro paviršiaus neįtakoją jo funkcionalumo. 
Tačiau patariama keisti filtrą kartą per metus ar pusmetį.
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3.1.3 Dulkių konteinerio surinkimas ir įdėjimas atgal

• Įdėkite filtrą atgal į dulkių konteinerį
• Įdėkite dulkių konteinerį su filtru atgal į Kobold VR200 dulkių siurblį

• Paspauskite laikymo skyriaus dangtelį žemyn ir įsitikinti, kad jis yra tinkamai 
užsandarintas.

Pranešimas! Pavojus sugadinti dėl netinkamo naudojimo!
• Neksploatuokite prietaiso be filtro.

3.2 Šoninio šepečio valymas

Dėmesio! RIZIKĄ elektros smūgio pavojus!
• Išjunkite prietaisą prieš bet kokį pakeitimo, valymo ir techninės

priežiūros darbo, ištraukite maitinimo laidą.

Šoninį šepetį labai lengva nuimti nuo montavimo vietos
• Patraukite šoninį šepetį laikant už žalių šėrellių su abiem rankom aukštyn nuo

ašies.
• Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo šoninio šepečio.
• Pašalinkite pūkelius, plaukus ir kitus nešvarumus nuo ašies.
• Nuimkite šepečio apsauginį dangtelį jei to reikia. (dangtelio nuėmimas paaiškintas

skyriuje 3,3 "Šepečio valymas"
• Norėdami pakeisti šoninį šepetį, sulygiuokite šoninio šepečio centrinę  su ašies centru

ir paspauskite tol kols šepetys atsistos į savo vietą.
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3.3 Pagrindinio šepečio valymas

Nuvalykite pagrindinį šepetį kai ant jo susirinks plaukelių, dulkių ar siūlų.

Dėmesio! RIZIKA  elektros smūgio pavojus!
• Išjunkite prietaisą prieš bet kokį pakeitimo, valymo ir techninės

priežiūros darbo, ištraukite maitinimo laidą.

Šepečio nuėmimas
• Padėkite robotą dulkių siurblys apverstą ant grindų arba ant stalo.
• Ištraukite šoninį šepetį iš savo ašies (žr skyrių " 3.2 Šoninio šepečio 

valymas").
• Paspauskite tuo pačiu metu su abiem rankomis dangtelio fiksatorius ant abiejų šepečio

dangtelio priekinės  pusies ir atleiskite juos.
• Nuimkite šepečio dangtį nuo roboto dulkių siurblio
• Iškelkite kairėje pusėje pagrindinį šepetį iš dulkių siurblio  ir ištraukite iš dešinės 

pusės nuo centrinės ašies.

Šepečio valymas
• Pašalinkite pūkelius, plaukus ir kitas šiukšles nuo pagrindinio šepečio
• Įsitikinkite jog žalias guolis ir ir metalinė galvutė nenusiėmė nuo šepečio

Pranešimas! Pavojus sugadinti dėl netinkamo naudojimo!
• Pagrindinį šepetį draudžiama plauti vandeniu arba indaplovėje
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Šepečių ir dangtelio uždėjimas atgal
• Norint padėti pagrindinį  šepetį ir dangtelį atgal, vykdykite šepečio pašalinimo

nurodymus atvirkštine tvarka.
• Įsitikinkite kad išgirdote fiksatorių spragtelėjimus dedant dangtelį atgal

3.4 Jutiklių valymas

Dėmesio! RIZIKA elektros smūgio pavojus!
• Išjunkite prietaisą prieš bet kokį pakeitimo, valymo ir techninės priežiūros

darbo, ištraukite maitinimo laidą.

Pranešimas! Gedimo pavojus
• Reguliariai valykite jutiklius, geriausiai kai valote konteinerį

• Nuvalykite grindų jutiklis su minkšta, švaria šluoste iš apačios, bet niekada nevalykite 
su aštriu daiktu.
Išsiurbkite purvą jutiklio srityje su įprastu dulkių siurbliu.

•
Nuvalykite sienos jutiklį dešinėje pusėje su minkšta, švaria šluoste.

• Nuvalykite ultragarso jutiklius ant Kobold VR200 Roboto su minkšta, švaria šluoste 
iš roboto priekinės pusės, bet niekada su aštriu daiktu.
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3.5 Roboto ir bazės valymas

Dėmesio! RIZIKA elektros smūgio pavojus!
• Išjunkite prietaisą prieš bet kokį pakeitimo, valymo ir techninės

priežiūros darbo, ištraukite maitinimo laidą.

• Nuvalykite dulkių siurblį minkšta, švaria šluoste.
• Nuvalykite bazinę stotį su minkšta, švaria šluoste.

Pranešimas! Pavojus sugadinti dėl netinkamo naudojimo!
• Nenardinkite dulkių siurblį ir bazinę stotį į vandeni.
• Venkite įbrėžimų ant IR lango ant bazinės stoties

• Nenaudokite roboto valymui šveitimo pagalvėles ir agresyvių skysčių, tokių
kaip benzinas ar acetonas.



4 Programinės įrangos atnaujinimas

Kobold VR200 Roboto programinė įranga yra nuolat kuriama ir optimizuojama. Taigi, 
kad jūs galėtumete gauti daugiau naudos iš šių patobulinimų atsiųskite naujausias 
programinės įrangos versijas kurias rasite mūsų interneto svetainėje 

www.koboldvr200-hilfe.de
www.vorwerk-kobold.at

Vokietija: 
Austrija:  
Šveicarija: www.vorwerk.ch 
Prisijunkite prie mūsų puslapio ir prenumeruokite mūsų naujienas ir atnaujinimus. 
Taipogi programinės įrangos atnaujinimą teikia mūsų Aptarnavimo centrai. 

Programinės įrangos atnaujinimas PER VR200 su USB atmintine
Jūsų dulkių siurblys turi micro-USB jungtį. Ta mikro-USB jungtis yra po dulkių 
skyriaus dangčio šalia dulkių konteinerio.

• Paimkite USB atmintinę į  ranką (į komplektą neįeina).
• Sukurkite aplanką, pavadintą "roboto duomenys" ant jo.
• Parsisiuskite programinės įrangos failą iš mūsų svetainės (žr aukščiau) ir

išsaugokite jį į aplanką
• Pašalinkite guminę apsaugą nuo USB lizdo
• Pajunkite USB atmintinę prie roboto naudojant adapterį

• Naudokite tik suteikta kartu su siurbliu adapterį
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Atnaujinimui naudokite tik nauja USB atmintuką, nes  gali atsitikti taip, kad 
ant atmintuko esamas turinys bus prarastas! USB atmintuko duomenys būna  
užšifruoti ar dešifruoti  ir jų skaitymo operacijos vyksta lėtai ir gali sukelti 
problemų, taip pat nenaudokite reklamines-dovanines USB atmintinės.

• Jei įmanoma naudokite USB atmintines, kurie yra suformatuotos FAT32, NTFS,
nes kitų failų sistemos yra nepalaikomos.

• Jei įmanoma, naudokite žinomo prekinio ženklo USB atmintukus.

Patariame įdiegti programinę įrangą kai robotas stovi ant bazinės stoties ir kraunasi, 
nes gali prireikti papildamos energijos atnaujinimo metu.

Norėdami paleisti programinės įrangos atnaujinimą:
• Pasirinkite Nustatymų meniu ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
• Pasirinkite ir patvirtinkite meniu įrangos naujinimą.
• Pasirinkite programinę įrangą kuri nurodyta atnaujinimo ekrane.
• Patvirtinkite pasirinktos programinės įrangos atnaujinimą.
• Negalima nutraukti diegimo proceso.
Prasideda programinės įrangos diegimas. Kai tik diegimas baigiasi, robotas 
išsijungia trumpam ir vėl įsijungia atgal
• Atjunkite USB atmintuką po paskutinio programinės įrangos atnaujinimo.
• Pritvirtinkite guminę apsaugą atgal ir uždarykite dangtelį.

Esamos programinės įrangos versijos skaitymas:
• Pereikite prie informacijos meniu elemento (INFO) ir paspauskite mygtuką OK.
• Pasirinkite meniu elementą ir patvirtinkite peržiūrą.
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5 GEDIMAI

Dėmesio! Elektros smūgio pavojus ir rizika susižeisti!
• Niekada nebandykite atlikti Jūsų prietaiso remontą. Remontuoti

prietaisą turi apmokytas specialistas iš aptarnavimo centro

Gedimo pranešimas ant ekrano Galima priežastis ir taisymas
Patikrinkite dulkių konteinerį ir 
filtrą
Prašome išvalyti jei reikia
Prašome nuvalyti grindų 
jutiklius

Dulkių konteineris yra pilnas 
• Išvalykite konteinerį ir filtrą ir įstatykite juos atgal

• Nuvalykite grindų jutiklius su švaria minkšta šluoste

Dulkių konteineris ir apatiniai jutikliai turi būti valomi rankiniu būdu arba įprastu 
dulkių siurbliu.

Šepetys yra užblokuotas. Šoninis arba pagrindinis šepetys užblokuoti

•
• Nuvalykite pūkelius, plaukus ir kitus nešvarumus nuo šepečiu.  
Išimkite šepetį ir įdėkite iš naujo

     (žr skyrių      "3.3 Pagrindinio šepečio valymas" )

Bamperis užstrigo. Bamperis / buferis yra prispaustas.
• Papurtykite bamperį/buferį kad jis atsilaisvintu

Tvarkaraštis nenustatytas Kai roboto baterija pilnai išsenka, visi nustatymai dingsta. reikia nustatyti visus 
pasirinkimus ir tvarkarašti iš naujo

• Datos ir laiko nustatymas  skyriuje „2.2.3 Datos ir laiko nustatymai"



Gedimo pranešimas ant ekrano Galima priežastis ir taisymas

Navigacija neimanoma
Pravalykite kelią

Kobold VR200 negali tęsti valymo, nes jo kelias yra užblokuotas.
• Prašome patraukti visus objektus iš roboto kelio, arba perstumkite 

robotą keliais centimetrais į šoną
Robotas dulkių siurblys buvo paimtas valymo metu ir perkeltas į kitą vietą.

• Prašome nejudinkite dulkių siurblio  pernelyg toli (mažiau nei 0,5 metro), nes 
kitaip jis turės orientavimo problemas.

Baldai buvo pajudinti iš vietos, durys atidarytos/uždarytos valymo metu.

• Prašome nekeisti baldų vietas ar durų pozicijas valymo metu
Jei dulkių siurbliui pasitaiko dažnios navigacinės problemos, tada išjunkite jį visai 
naudojant nustatymo meniu, pasirenkant roboto išjungimą, o veliau įjunkite žaliu 
mygtuku
Dulkių skyrelio dangtelis ne pilnai uždarytas.
• Prašome patikrinti jo sandarumą

Klaida Galima priežastis ir taisymas

Kobold 
VR200 valymo  

efektyvumas sumaže
jo

Dulkių konteineris yra turbūt pilnas
• Ištuštinkite dulkių konteinerį ir išvalykite filtrą.

Šepečiai purvini
• Išvalykite šoninį ir pagrindinį šepčius (tai nurodyta               „3.2 Šoninio 

šepečio valymas" 3,3 Pagrindinio šepečio valymas).



Klaida Galima priežastis ir taisymas

Robotas dulkių siurblys nereaguoja. Gal maitinimo elementai tušti.
• Įkraukite dulkių siurblys dulkių siurblį bazinės stotelės (žr 

1.7 Bazinės stotelės nustatymas" ).
• Įsitikinkite, kad jūsų  bazinės stotelės maitinimo laidas ir maitinimo kištukas

tinkamai prijungtas prie kintamosios srovės lizdo. Robotas išsikrauna, jei jis nestovi 
ant stotelės.

Kobold VR200 nesikrauna. Galbūt bazinė stotis arba dulkių siurblys netinkamai prijungti prie maitinimo lizdo

• Įsitikinkite kad jungtis ar tinkamai prijungta prie jungties ant bazinės
stoties

• Taip pat įsitikinkite, kad tinkamai įjungėte maitinimo laidą į elektros lizdą.

Jei jūs nekrausite roboto ant bazinės stoties ir neišjungsite jo, naudojant 
pasirinkimo meniu funkcija "Roboto išjungimas" (žr. 2,6 Roboto išjungimas) 
jis išsikraus kelių savaičių bėgyje.



Klaida Galima priežastis ir taisymas

 Kobold VR200 staigiai 
sustabdo valymo procesą.

Jūs pasirinkote "Dėmės valymo režimą" ir robotas išvalęs numatytą 
zoną sustojo
• Norėdami paleisti valymo procesą toliau, pasirinkite Viso kambario valymą ir

paspauskite start
Jutikliai purvini arba uždengti
• Įsitikinkite, kad davikliai neuždengti
• Jei jutikliai yra nešvarūs, nuvalykite minkšta, švaria šluoste ar vatos tamponu

Išsamesnio aprašymo, kaip valyti sensorius žiurėkite skyriuje   3,4    Jutiklių
valymas

Gali kilti navigacinių problėmų, kai kambarys tuščias, didelis, ar nėra matomų sienų 
2-3 m spinduliu
Ilgo plauko kilimo danga gali sukelti robotui navigacinių problemų

• Užblokuokite pravažiavimą ant kilimo su magnetine juosta

Tamsus ir tankus kilimai gali būti aiškinami jutikliais kaip  bedugnę. Stiklinės 
grindys visada aiškinami kaip bedugnė.

• Valykite grindų jutiklius reguliariai



Klaida Galima priežastis ir taisymas
Kobold VR200 negrįžtą į bazę.

Jei tai nepadeda išspręsti 
problemos, kreipkites į 
aptarnavimo centra arba į 
Vorwerk oficialu tinklapi.

• Įsitikinkite, ar nuemėt apsauginę plevelę nuo bazinės stoties

Galbūt Jūs perkelėt robotą toliau ar pradėjote valymą ne nuo bazės Paleidus 

robotą valyti nuo tam tikros vietos, robotas nesugrįš prie bazės Gal valymo 

ciklas buvo sutrukdytas ir robotas buvo perkeltas į kitą patalpą Galbūt 

roboto ir bazinės stoties jutikliai purvini ir juos reikia nuvalyti

• Nuimkite pašalinius daiktus ir purvą nuo jutiklių ir tęskite valymą

Galbūt bazinė stotis padėta už sienos ar kitos kliūties, ir jie  blokuoja signalą.

• Pakeiskite bazinės stoties vietą
• Geriausia, kad 0,3 m virš stoties ir 0,5 m iš kairės ir dešinės pusies nebūtų jokių

kliūčių. Pasirūpinkite kad būtų laisva zona iki 1m iš prietaiso priekinės pusies
Jus ką tik valėte Dėmės valymo režimu, tokiu atveju, robotas sustoja ten kur 
pradėjo šį ciklą, paleidus Įprasta valymą, robotas sugrįžta į bazę

Galbūt bazinė stotis nustatyta ne optimaliausioje vietoje. Paleiskite kelis 
bandymus kad sužinoti optimaliausią vietą:

• Pradėkite dėmės valymo režimą nuo bazės . Jei robotas baigius valymą negalės surasti bazės, 
pabandykite perkelti bazę ir paleisti viską iš naujo kitoje vietoje.
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