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puhul. Kerge ja manööverdusvõimeline robottolmuimeja
teeb teie kodu säravaks ja puhtaks. See uuenduslik seade
hoiab põrandad ilma vaevata puhtad. Puhtad põrandad on
olulised, kuid tolmuimemine on raske töö ja nõuab palju
aega. Vajaduse korral teeb robottolmuimeja seda tööd teie
asemel iga päev. Robottolmuimeja liigub iseseisvalt ja puhastab teie põrandaid ka siis, kui te ei ole kodus.
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Teksti juures toodud sümbolitel on järgmine tähendus:
Ohusümbol

Viide Vorwerki klienditeenindusele/klienditoele
Näpunäidet tähistav sümbol

ENNE ALUSTAMIST
• Lugege enne Kobold VR300 robottolmuimeja ja lisatarvikute esmakordset kasutamist käesolev kasutusjuhend
hoolikalt läbi.
• Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise jaoks alles.
See on robottolmuimeja oluline koostisosa ja peab olema
toote teistele isikutele edasiandmisel tootega kaasas.

Viide Vorwerki
internetiesitlusele
Laser
Ainult siseruumides
kasutamiseks
Lugege enne laadimist
kasutusjuhendit
•
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1

TEIE TURVALISUSE HUVIDES

Maksimaalselt võimalik turvalisus on üks Vorwerki toodete omadusi. Samas on Kobold VR300 robottolmuimeja ja selle lisatarvikute tooteohutust võimalik tagada ainult siis, kui järgite käesolevat peatükki.
Järgige eelkõige järgnevaid juhiseid.

1.1

Sihipärane kasutamine

Juhis!
Neid seadmeid võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ning piiratudpsüühiliste, sensoorsete
või mentaalsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikud juhul, kui nad on
järelvalve all või neid instrueeriti seadme ohutu kasutamise osas ning nad said sellest tulenevatest ohtudest aru.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad teostada puhastamist ja kasutajahooldust
ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all.
KOBOLD VR300 ROBOTTOLMUIMEJA
Robottolmuimeja on eranditult ette nähtud tolmu eemaldamiseks teie koduses majapidamises. Robottolmuimejat on lubatud kasutada vaid koos juurdekuuluvate Koboldi lisatarvikutega.
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1.2

Ohutusjuhised

Juhis!
• Lugege enne Kobold VR300 robottolmuimeja esmakordset kasutamist kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
• Järgige eelkõige järgnevaid juhiseid.
• Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise jaoks alles. See on Kobold VR300 robottolmuimeja oluline koostisosa ja peab olema toote teistele isikutele edasiandmisel tootega kaasas.
Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid alati välja ja eemaldage võrgupistik laadimisjaama küljest.
• Ärge mitte kunagi tõmmake pistikut pistikupesast välja ühenduskaablist, võtke alati kinni
pistikust.
• Ärge mitte kunagi teostage oma seadme remonte iseseisvalt. Elektriseadmete remonte võib
teostada ainult Vorwerki klienditeenindus, Vorwerki poolt volitatud töökoda või sarnase
kvalifikatsiooniga isik. Ohtude vältimiseks võib defektseid osasid vahetada välja ainult originaalvaruosade vastu.
• Ärge lükake elektrikontaktidesse teravaid esemeid.
• Ärge muutke elektrikontakte.
• Ärge kandke laadimisjaama kunagi hoides kinni elektrikaablist.
• Kui laadimisjaam või toitejuhe on kahjustatud või tekivad talitlushäireid, siis ärge kasutage
neid edasi.
• Võtke kahjustuse korral, eelkõige alusplaadi kahjustuste või kriimustatud anduriekraani
korral, ühendust Vorwerki klienditeenindusega.
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• Ärge asetage Kobold VR300 robottolmuimejat, laadimisjaama ja toitekaablit vette või teistesse vedelikesse.
• Ärge mitte kunagi valage seadme või laadimisjaama peale vett ning ärge mitte kunagi hoidke neid voolava vee all.
• Ärge kasutage Kobold VR300 robottolmuimejat niisketel põrandatel või kohtades, kus on
oht, et seade võib puutuda kokku vedelikega või sattuda vette.
• Ärge kasutage laadimisjaama niiskes keskkonnas.
• Tagage, et robottolmuimeja ei saa mitte kunagi liikuda üle ühenduskaablite või üle muude
põrandal asuvate või allarippuvate kaablite.
• Ärge mitte kunagi puhastage laadimisjaama veega või teiste niiskete puhastusvahenditega.
• Kui selle seadme toitekaabel on kahjustatud, võib ohtude vältimiseks selle välja vahetada
ainult tootja või tema klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
• Jälgige, et te ei kahjusta, painuta või keera toitekaablit. Ärge asetage sellele raskeid esemeid. See võib kahjustada toitekaablit ja põhjustada elektrilöögi.
Tuleoht!
• Ärge imege sisse kuuma tuhka või hõõguvaid sigaretiotsi.
• Ärge mitte kunagi kasutage Kobold VR300 robottolmuimejat ruumides, kus põrandal seisavad põlevad küünlad või lambid.
• Fikseerige elektriseadmete (nt laualampide) vabalt ligipääsetavad või allarippuvad kaablid.
Robottolmuimeja võib esemeid juhtme abil maha tõmmata ja neid kahjustada või põhjustada põlengu.
• Ärge laske Kobold VR300 robottolmuimejal sõita üle põrandasse integreeritud lampide.
Lambi kohal seismajäämisel võib tekkida robottolmuimeja kahjustamine ja ebasoodsate
olude kokkusattumisel põleng.
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• Ärge kasutage robottolmuimejat ohutsoonides, nagu nt avatud kaminate läheduses.
• Kobold VR300 robottolmuimejat ja kõiki lisatarvikud (eelkõige akuplokki) ei tohi mitte
kunagi visata tulle või välise soojusallikaga kuumutada.
• Ärge kasutage robottolmuimejat, kui see on kukkunud põrandale ja sellel on nähtavaid
kahjustusi või on tekkinud talitlushäired.
• Jälgige, et te ei kahjusta, painuta või keera toitekaablit. Ärge asetage sellele raskeid esemeid. See võib kahjustada toitekaablit ja põhjustada põlengu.
Plahvatusoht!
• Ärge imege sisse plahvatusohtlikke või kergestisüttivaid aineid.
• Ärge mitte kunagi visake Kobold VR300 robottolmuimejat lahtisse tulle.
Lämbumisoht!
• USB-liidese kate tolmukambri kaane all on väikeosa.
Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
Vigastusoht!
• Eemaldage kergelt nihutatavad põrandariided või vaibad ning samuti kerged lahtised esemed.
Robottolmuimeja võib neid enda ees lükata ning need katavad sealjuures robottolmuimeja
põrandaandurid. Kui põrandaandurid on kinni kaetud, võib robottolmuimeja treppidest
või astmetelt alla kukkuda.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad robottolmuimejast eemal ja ärge laske neil robottolmuimeja peal seista või istuda.
• Puhastage põrandaandureid regulaarselt nagu käesolevas juhendis kirjeldatud (soovitatavalt tolmumahuti iga puhastamise juures).
• Ärge mitte kunagi pange kätt pöörlevatesse osadesse.
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Alarõhust tulenev vigastusoht!
• Ärge imege kunagi vastu kehaosi või juukseid. Ärge imege laste või koduloomade läheduses.
Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke Kobold VR300 robottolmuimeja liikuvatest osadest eemale.
Lekkivatest akudest tulenev vigastusoht!
• Lekkivad akud ei tohi puutuda kokku silmade ja limaskestadega. Peske oma käsi ja loputage
silmi puhta veega. Kaebuste püsimisel pöörduge arsti poole.
Kahjustuste oht!
• Eemaldage kerged, purunevad ja liikuvad esemed (nt vaasid, kardinad ja muu sarnane) tööpiirkonnast. Kobold VR200 robottolmuimeja võib neid kaasa lohistada ja need võivad oma
eripärast sõltuvalt seadet, esemeid või põrandat kahjustada.
• Põrandaandurite õige talitlusvõime tagamiseks ärge mitte kunagi käivitage seadet vahetult
võimaliku allakukkumiskoha kõrval, vaid alati sellisest kohast vähemalt 1 m kaugusel.
• Fikseerige elektriseadmete (nt põrandalampide) allarippuvad või vabalt ligipääsetavad
kaablid.
• Ärge mitte kunagi imege veel niisketelt jalamattidelt või vaipadelt vedelikke või niisket
mustust.
• Ärge kasutage robottolmuimejat niisketes keskkondades (märjas vannitoas, välitingimustes
jne) või kohtades, kus on oht, et seade puutub kokku vedelikega.
• Ärge mitte kunagi valage seadme peale vett ning ärge mitte kunagi hoidke seda voolava vee all.
• Ärge mitte kunagi asetage seadet vette või muudesse vedelikesse.
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Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Soovitame eranditult kasutada Koboldi originaalvaruosi.
• Kasutage eranditult laadimisjaama B-VR300.
• Käitage laadimisjaama ainult spetsialisti poolt nõuetekohaselt installeeritud elektriühenduse kaudu.
• Ärge kasutage akuga seadet, kui seade on kahjustatud või kui seade ei ole täielikult kokku
monteeritud.
• Kui toitekaabel on defektne, võib ohtude vältimiseks vastava osa originaalvaruosa vastu
välja vahetada ainult Vorwerki klienditeenindus, Vorwerki poolt volitatud töökoda või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
• Ärge mitte kunagi proovige Kobold VR300 robottolmuimejat ise remontida.
• Kobold VR300 robottolmuimeja on mõeldud ainult põrandate puhastamiseks siseruumides.
• Jälgige, et lapsed ei mängi Kobold VR300 robottolmuimejaga.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad Kobold VR300 robottolmuimejast eemal ja ärge laske neil
ka Kobold VR300 robottolmuimeja peal seista või istuda.
• Ärge kasutage Kobold VR300 robottolmuimejat Kobosan active’i või muude pulberpuhastusvahendite imemiseks.
• Ärge mitte mingil juhul imege väga peent liiva, lupja, tsemenditolmu vms. See võib ummistada filtri poorid.
• Ärge mitte kunagi kasutage Kobold VR300 robottolmuimejat ilma filtrita. See võib mootorit kahjustada ja kasutusiga lühendada.
• Laadige robottolmuimejat ainult originaaltoitekaabliga ja kaasasoleva laadimisjaama
B-VR300 kaudu.
• Laadige akude süvatühjenemise ja selliselt akude kahjustuse vältimiseks oma Kobold
VR300 robottolmuimeja vähemalt kord aastas täielikult täis.
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• Ärge mingil juhul akusid lühistage.
• Ärge katke laadimisjaama infrapunaekraani kleebistega või selle ette esemeid asetades kinni. Selliselt ei saa robottolmuimeja laadimisjaamaga suhelda.
• Ärge katke Kobold VR300 robottolmuimeja andureid kinni, vastasel juhul ei saa robottolmuimeja enam orienteeruda ega navigeerida.
• Kaugjuhtige robottolmuimejat ainult siis rakenduse abil, kui robottolmuimeja on nägemisulatuses.
• Kui käitate Kobold VR300 robottolmuimejat rakenduse abil, siis ärge laske sellel sõita süvendite suunas.
• Väga pikakarvaliste vaipade puhul on Kobold VR300 robottolmuimejaga puhastamine
ainult teatud tingimustel võimalik. Kasutage robottolmuimejat ainult vaipade puhastamiseks, mille narmaste pikkus on kuni 15 mm. Vajadusel piirake pikakarvalised vaibad
Kobold Roboti rakenduses virtuaalsete keeluala joontega või lisatarvikutena saadaolevate
magnetribade abil. Kui soovite siiski robottolmuimejaga puhastada vaipa, mille narma
vaba pikkus on enam kui 15 mm, siis palun kontrollige esmalt silmatorkamatus kohas, kas
VR300 saab vaipa puhastada.
• Töölaudade ja keraamiliste pliidiplaatide puhastamine Kobold VR300 robottolmuimeja abil
on keelatud.
• Jälgige, et Kobold VR300 robottolmuimeja tööpiirkonnas ei asu purunevaid, kergeid ja lahtisi
esemeid.
• Fikseerige Kobold VR300 robottolmuimeja tööpiirkonnas olevad kardinad, laualinad või
kardinanöörid.
• Kobold VR300 robottolmuimeja on varustatud ulatusliku sensoorikaga, mis takistab nt
treppidest või astmetelt allakukkumist. Samas saab ainult kasutaja poolt püstitatud füüsiline
barjäär sellise olukorra tekkimist usaldusväärselt takistada.
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• Puhastage põrandaandureid regulaarselt nagu käesolevas juhendis kirjeldatud (soovitatavalt tolmumahuti iga puhastamise juures). Kui põrandaandurid on määrdunud, võib
Kobold VR300 robottolmuimeja treppidest või astmetelt alla kukkuda. See võib põhjustada
seadme tõsiseid kahjustusi.
• Eemaldage kerged, liikuvad esemed (nt paber, riietusesemed, õhukesed vaibad) Kobold
VR300 robottolmuimeja tööpiirkonnast. Robottolmuimeja võib neid enda ees lükata ning
need katavad sealjuures robottolmuimeja põrandaandurid. Kui põrandaandurid on kinni
kaetud, võib robottolmuimeja treppidest või astmetelt alla kukkuda. See võib põhjustada
seadme tõsiseid kahjustusi.
• Hoidke lisatarvikutena saadaolevad magnetribad (ei kuulu tarnekomplekti) tugevatest
välistest magnetväljadest eemale. Võib toimuda magnetriba kahjustamine või demagnetiseerumine.
• Rakenduspõhine juhtimine võimaldab Kobold VR300 robottolmuimeja kasutamist ka eemal
olles. Veenduge, et korter on selliselt ette valmistatud, et sellest ei saa lähtuda ohuolukordi.
• Vältige kindlasti kriimustusi laadimisjaama infrapunaekraanil ja ärge katke seda kleebiste
või esemetega kinni.
• Äärmuslikult kõrged ja madalad temperatuurid lühendavad laadimiskestust ja/või võivad
põhjustada akude kahjustust.
• Ärge asetage akuga seadet soojusallika (pliidi, kütteseadme või kuuma küttekeha) lähedale.
• Ärge kasutage robottolmuimeja puhastamiseks abrasiivseid käsnasid ja -vahendeid või agressiivseid vedelikke, nt bensiini või atsetooni.
• Ärge mitte kunagi puhastage seadet veega või niiskete puhastusvahenditega.
• Kasutage seadet ainult tüübisildil antud vahelduvpingel ja võrgusagedusel.
• Laadige ja kasutage akuga seadet temperatuuridel vahemikus 5° C ja 35° C. Säilitage seadet
samas temperatuurivahemikus.
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•
•
•
•
•

Ärge proovige akusid eemaldada.
Ärge puhastage rullharja kunagi niiskelt. Rullharja ei tohi pesta nõudepesumasinas või veega.
Ärge mitte kunagi kasutage akuga seadet välitingimustes.
Ärge kasutage robottolmuimejat ohutsoonides, nagu nt duššide või basseinide läheduses.
Ärge laske akudele mõjuda tulel, kuumusel või vahetul päikesekiirgusel.
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LASERIGA NAVIGEERIMISANDUR

• Navigeerimisandur sisaldab pöörlevat laserit klass 1 IEC 60825-1:2014 või EN 60825-1:2014
järgi.
Üldjuhul kehtivad laseri kasutamisel järgmised käitumisreeglid:
• Lülitage Kobold VR300 robottolmuimeja enne igasuguseid ümberseadmestustöid
välja.
• Ärge suunake laserkiirt inimestele.
• Ärge vaadake otse või peegelduva laserkiire sisse.
• Seadme ja eelkõige navigeerimisanduri manipuleerimised (muutmised) või remondid
on keelatud.
Seade vastab selle riigi ohutuseeskirjadele, kus see Vorwerki ametliku esinduse poolt müüdi. Seadme kasutamisel mõnes
teises riigis ei ole võimalik garanteerida vastavust kohalikele ohutusstandarditele. Sellest tulenevalt ei võta Vorwerk üle
vastutust kasutaja suhtes selliselt tekkinud turvariskide osas.
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Teie turvalisuse huvides

1.3

Ohutasemed

• Jälgige oma ohutuse huvides ka järgnevate peatükkide tekstis toodud ohutusjuhiseid.
Järgnevate peatükkide ohutusjuhised tunnete ära ohusümboli ja/või märgusõna
abil, mis viitab ohutasemele:
Ohutase

Ohusümbol

Märgusõna

3

Hoiatus!

2

Ettevaatust!

1

Juhis!

Võimalikud ohud
-- Elektrilöögi oht
-- Tuleoht
-- Plahvatusoht
-- Vigastusoht
-- Asjatundmatust kasutamisest
tulenev kahjustuste oht
-- Asjatundmatust kasutamisest
tulenev materiaalne kahju
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2

ETTEVALMISTAMINE

Selles peatükis saate teada, kuidas te valmistate oma Kobold VR300 robottolmuimeja kasutamiseks ette. Te õpite tundma oma robottolmuimeja põhifunktsioone
ja seadme käsitsemist.

2.1

Majapidamise ettevalmistamine robottolmuimeja kasutamiseks

Teie Kobold VR300 robottolmuimeja on varustatud mõningate ohutusfunktsioonidega. Sellegipoolest peaksite enne robottolmuimeja kasutamist pidama silmas
järgmist:
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Tagage, et Kobold VR300 robottolmuimeja ei saa mitte kunagi sõita
üle ühenduskaablite või üle muude põrandal asuvate või allarippuvate
kaablite.
Ettevaatust! Allakukkuvatest esemetest tulenev vigastusoht!
• Eemaldage või fikseerige kerged, purunevad ja liikuvad objektid (nt
vaasid, kardinad ja muu sarnane).
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Väga pikakarvaliste vaipade puhul on Kobold VR300 robottolmuimejaga puhastamine ainult teatud tingimustel võimalik. Kasutage robottolmuimejat ainult vaipade puhastamiseks, mille narmaste pikkus on kuni
15 mm.

Ettevalmistamine
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• Vajadusel piirake pikakarvalised vaibad Kobold Roboti rakenduses virtuaalsete keeluala joontega või lisatarvikutena saadaolevate magnetribade abil. Kui soovite siiski robottolmuimejaga puhastada vaipa, mille
narma vaba pikkus on enam kui 15 mm, siis palun kontrollige esmalt
silmatorkamatus kohas, kas VR300 saab vaipa puhastada.
Kobold VR300 robottolmuimeja ei ole tarneolekus täielikult laetud.
Seetõttu laadige robottolmuimeja enne esmast kasutuselevõtmist täielikult
(vaata peatükk „3 Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine“ leheküljel 24).

2.2

2

Kobold VR300 robottolmuimeja kandmine

• Vajutage kergelt tolmukambri kaane vabastusnuppu
Seejärel saate kandekäepideme üles pöörata 2 .

VR30

0

1

Joonis 2.1 Kandekäepideme ülespööramine

1

.

Kandekäepidet on võimalik pöörata üles kuni 45 kraadise nurga all. See
on mõeldud stabiilsuseks ja takistab mustuse soovimatut väljakukkumist
tolmukambrist.

20

Ettevalmistamine

3
3

2.3

Kobold VR300 robottolmuimeja montaaž

2.3.1

Kaitsekile eemaldamine

• Eemaldage Kobold VR300 robottolmuimeja ja laadimisjaama läbipaistvad
kaitsekiled.

4

2.3.2

Filtri paigaldamine

5

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge mitte kunagi käitage seadet ilma filtrita.

2

VR30

0

2
1
2

1

• Vajutage tolmukambri kaane 2 vabastusnuppu 1 ja avage Kobold VR300
robottolmuimeja tolmukamber.
• Sulgege tolmumahuti filtri 3 abil. Filtriraami roheline nina on sealjuures
suunatud paremal pool ettepoole.
• Asetage suletud tolmumahuti 4 robottolmuimeja sisse.
• Suruge tolmukambri kaas alla 2 ja veenduge, et see on nõuetekohaselt
suletud.

Joonis 2.2 Filtri paigaldamine

Tolmukambri kaant saab lihtsalt sulgeda, kui vajutate seestpoolt vastu
keskmist liigendit 5 .

2.3.3
1

Joonis 2.3 Küljeharja monteerimine

Küljeharja monteerimine

• Küljeharja monteerimiseks suruge see kinnituspunktis

1

asendisse.

Ettevalmistamine

2.4

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kasutage eranditult laadimisjaama B-VR300.

0,30 m

0,50

Laadimisjaama seadistamine

m
0,50

VR3

• Asetage laadimisjaam selliselt tasasele aluspinnale seina äärde, et laadimiskontaktid ja infrapunaekraan on Kobold VR300 robottolmuimeja jaoks vabalt
juurdepääsetavad (Joonis 2.4). Ideaaljuhul ei tohiks laadimisjaama kohal
0,3 m kõrguseni ja laadimisjaamast 0,5 m vasakul ja 0,5 m paremal olla takistusi või kõrguse erinevusi.
• Veenduge, et umbes 1 m ulatuses robottolmuimeja ees on tasane, vabalt juurdepääsetav pind.
• Ärge paigaldage laadimisjaama mööbli alla, treppide või astmete juurde.
• Ühendage võrgupistik pistikupessa.

m

1,0

0m

00

Joonis 2.4 Laadimisjaama seadistamine

1

5

2
3
4

Joonis 2.5 Toitekaabli ühendamine

2.5

Toitekaabli ühendamine

• Ühendage toitekaabel laadimisjaama selleks ettenähtud laadimiskaabli liidesesse 5 , kuni kaablipistik on täielikult laadimisjaama liidesesse sisse lükatud.
• Kerige kaabel kaabliraamile 3 .
• Jälgige, et piisavalt pikk osa kaablit ulatub korpuse alumisest avast (vasakul
4 või paremal 2 ) välja, selliselt saate toitekaabli koos võrgupistikuga pistikupessa 1 ühendada.
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2.6

Transportkinnituse vabastamine

Kobold VR300 robottolmuimeja on varustatud transportkinnitusega. Transportkinnituse vabastamiseks peate robottolmuimeja esmalt ühendama laadimisjaamaga:

1

VR30
0

Joonis 2.6 Roboti ühendamine laadimisjaamaga

• Asetage robottolmuimeja laadimisjaama 1 ette.
• Veenduge, et robottolmuimeja tagaküljel asuvad laadimiskontaktid puutuvad
kokku laadimisjaama laadimiskontaktidega.
Transpordikinnitus on nüüd inaktiveeritud ja robottolmuimejat saab sisse lülitada.
Laske enne robottolmuimeja esmakordset kasutuselevõtmist sellel täielikult laadida. Kui LED-indikaator põleb pidevalt roheliselt, on aku piisavalt
laetud. Robottolmuimeja laadimise kohta leiate teavet peatükis „3 Kobold
VR300 robottolmuimeja laadimine“ leheküljel 24.
Installige robottolmuimeja esmakordse laadimise ajal VR300 rakendus.
WiFi ühenduse saate juba seadistada laadimise ajal. Üksikasjad selle kohta
on toodud peatükis „5 WiFi ja rakendusega juhtimine
nutiseadme kaudu*“ leheküljel 38 või rakenduses.

Ettevalmistamine

2.7

1
2
3
4

Juhtpaneeli ülevaade

Kobold VR300 robottolmuimeja juhtpaneel koosneb kahest olekunupust ja neljast LED-olekunäidust. Olekunäidud näitavad hetkeolekut. Olekunuppudega 3
ja 5 saate lülitada erinevaid funktsioone.

5

Nr

Näit

Tähendus

6

1

WiFi

WiFi- või WLAN-olekunäit näitab, kas on ühendus teie koduvõrguga,
ühendust otsitakse aktiivselt või ühendus puudub (vaata peatükk „5.3
WiFi ühenduse loomine“ leheküljel 40).

2

SPOT

Kui SPOT-olekunäit põleb, siis puhastab robottolmuimeja SPOT-režiimis (vaata peatükk „4.2.2 SPOT-puhastusrežiim“ leheküljel 32).

4

BASE

Robottolmuimeja näitab, kas suudab laadimisjaama asukohta kindlaks
teha või mitte ja kas on teel laadimisjaama (vaata peatükk
„3 Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine“ leheküljel 24).

6

ECO

Robottolmuimeja näitab, kas on ECO-režiimis (vaata peatükk „4.2.3
Eco-režiim“ leheküljel 33).

Joonis 2.7 Juhtpaneel

Neli olekunuppu reageerivad ainult õrnale puudutusele või väga kergele
survele. Tugeva surumise korral nupud ei reageeri ja jäävad talitluseta.
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Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine

3

KOBOLD VR300 ROBOTTOLMUIMEJA LAADIMINE
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kobold VR300 robottolmuimejat on võimalik laadida ainult temperatuuridel 5 °C kuni 35 °C.
• Äärmuslikult kõrged ja madalad temperatuurid lühendavad laadimiskestust ja/või võivad põhjustada akude kahjustust.
• Laadige Kobold VR300 robottolmuimejat ainult originaaltoitekaabliga
ja kaasasoleva laadimisjaama B-VR300 kaudu.

Kobold VR300 robottolmuimeja ei ole tarneolekus täielikult laetud.
• Laadige robottolmuimejat enne esmast kasutuselevõtmist täielikult täis.
Kui LED-indikaator põleb pidevalt roheliselt (vaata „Joonis 3.1 Robottolmuimeja laadimine“), on robottolmuimeja käitusvalmis.
Tühjenenud aku korral võib täielik laadimine kesta 3,5 kuni 4 tundi. Kui
seade tuleb pärast töötsüklit tagasi, siis kestab see u 2 kuni 3 tundi.

Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine

3.1

1
2

VR30
0

Joonis 3.1 Robottolmuimeja laadimine

Laadimisjaamas laadimine

Kobold VR300 robottolmuimeja laadimiseks enne esmakordset kasutamist või
täielikult tühjenenud akude korral toimige järgnevalt:
• Asetage robottolmuimeja laadimisjaama 2 ette. Laadimisjaam peab olema
ühendatud vooluvõrku.
Kohe kui robottolmuimeja on asetatud õigesti vastu laadimisjaama, hakkab
LED-indikaator 1 vilkuma.
• Veenduge, et robottolmuimeja tagaküljel asuvad laadimiskontaktid 2 puutuvad kokku laadimisjaama laadimiskontaktidega.
Laadimise aja vilgub LED-indikaator. Kui akud on täielikult laetud, põleb
LED-indikaator 1 pidevalt roheliselt.
Kuna akud peavad esmalt veel kohanema seadme omadustega, saavutatakse akude täielik võimsus alles umbes 2–3 täieliku laadimistsükli järel.

3.2

1

Joonis 3.2 Robottolmuimeja liigub tagasi
laadimisjaama

Automaatne laadimine

Põranda puhastamise lõpetamise järel või aku madala täituvuse korral pöördub
Kobold VR300 robottolmuimeja laadimiseks automaatselt tagasi laadimisjaama.
Kui robottolmuimeja on töötsükli lõpetanud ja pöördub tagasi laadimisjaama,
siis põleb näit BASE 1 pidevalt. Kui robottolmuimeja katkestab töötsükli ja
pöördub akude laadimiseks tagasi laadimisjaama, vilgub näit BASE 1 laadimisjaama liikumise ja laadimise ajal. Kui robottolmuimeja on ühendatud laadimisjaamaga, vilgub LED-indikaator roheliselt.
Täielikult laaditud aku puhul põleb LED-indikaator pidevalt roheliselt.
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Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine
Robottolmuimeja pöördub ainult siis automaatselt tagasi laadimisjaama,
kui suudab laadimisjaama asukoha kindlaks teha, nt kui alustas põranda
puhastamist laadimisjaamast.
Kui teisaldate robottolmuimeja puhastamise ajal manuaalselt, võib juhtuda, et see ei leia enam teed tagasi laadimisjaama.
Robottolmuimejat on võimalik uuesti käivitada alles siis, kui aku täituvus
on vähemalt 25 %.

3.3
1
2

Joonis 3.3 Robottolmuimeja saatmine
tagasi laadimisjaama

Robottolmuimeja saatmine tagasi laadimisjaama

Saate Kobold VR300 robottolmuimeja laadimisjaama tagasi saata.
Eelduseks on, et robottolmuimeja suudab laadimisjaama asukoha kindlaks teha.
Kui olekunäit BASE 2 helendab nõrgalt, siis sellisel juhul teab robottolmuimeja,
kus tema laadimisjaam asub. Kui olekunäit BASE on kustunud, siis ei tea robottolmuimeja, kus tema laadimisjaam asub.
Kui olekunäit BASE helendab nõrgalt, siis saate robottolmuimeja laadimisjaama
tagasi saata järgneval viisil:
• Kui robottolmuimeja töötab, siis aktiveerige paus vajutades START-nuppu.
• Vajutage seejärel olekunuppu 1 , olekunäit BASE 2 süttib heledalt.
• Kinnitage oma valik vajutades uuesti START-nuppu.
Robottolmuimeja liigub tagasi laadimisjaama.

Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine
3.3.1

27

LED-indikaatorid

Akude olekut saate vaadata robottolmuimeja LED-indikaatoritelt.
Soovi korral edastab robottolmuimeja rakendusega kombineeritult nutite-

lefoni kaudu pidevalt aktuaalset olekut.
Robottolmuimeja LED-indikaator
(robottolmuimeja ei ole laadimisjaamas)

Tähendus

Tööaeg

Te saate robottolmuimeja käivitada.

Teie robottolmuimeja on
käitusvalmis.

Töötsükli käivitamiseks vajutasite START-nuppu.
LED-indikaator vilgub 5 sekundit roheliselt ja juhib tähelepanu sellele, et aku ei ole täielikult laetud. Te saate robottolmuimeja siiski käivitada. Vajutage selleks 30 sekundi jooksul uuesti START-nuppu.

Robottolmuimeja tööaeg on:
10 kuni 45 minutit*.

 alun pidage silmas, et robottolmuimeja töötamisP
aeg lüheneb, kui see käivitatakse mittetäielikult
laaditud akudega.
Kui aku täituvus läheneb töötamise ajal lõpule, pöördub
robottolmuimeja laadimiseks iseseisvalt tagasi laadimisjaama. Piisava laetustaseme saavutamisel jätkab robottolmuimeja töötsüklit.
Enne kui robottolmuimeja saab alustada töötsükli, tuleb
seda laadida (vaata peatükk „3.1 Laadimisjaamas laadimine“ leheküljel 25).

Teie robottolmuimeja ei ole töötsükliks valmis.

* Kobold VR300 robottolmuimeja tegelik töötamisaeg võib varieeruda sõltuvalt sellest, millist liiki põrandat see puhastab või kui soe on
ümbritsev keskkond. Vaippõranda puhastamiseks või väga soojal suvel vajab robottolmuimeja rohkem akuvõimsust.
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Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine
Akude laetustaseme LED-indikaator
(Robottolmuimeja laadimisjaamas)

Tähendus

Tööaeg

Robottolmuimeja laadib praegu laadimisjaamas.
Akude laetustase on < 25 %.

Teie robottolmuimeja ei ole töötsükliks valmis.

Robottolmuimeja laadib praegu laadimisjaamas.
Akude laetustase on > 25 %.

Teie robottolmuimeja on
käitusvalmis.

Te saate robottolmuimeja käivitada.

Robottolmuimeja tööaeg on:
10 kuni 45 minutit*.

Kui aku täituvus läheneb töötamise ajal lõpule, pöördub
robottolmuimeja laadimiseks iseseisvalt tagasi laadimisjaama. Piisava laetustaseme saavutamisel jätkab robottolmuimeja töötsüklit.
 alun pidage silmas, et robottolmuimeja töötamisP
aeg lüheneb, kui see käivitatakse mittetäielikult
laaditud akudega.
Robottolmuimeja seisab laadimisjaamas ja on täielikult
laetud.

Teie robottolmuimeja on
käitusvalmis.
Tööaeg on kuni 60 või 90
minutit*.

* Kobold VR300 robottolmuimeja tegelik töötamisaeg võib varieeruda sõltuvalt sellest, millist liiki põrandat see puhastab või kui soe on
ümbritsev keskkond. Vaippõranda puhastamiseks või väga soojal suvel vajab robottolmuimeja rohkem akuvõimsust.

ECO-režiimis on robottolmuimeja tööaeg kuni 90 minutit. ECO-režiimi peate manuaalselt seadistama (vaata peatükk „4.2.3 Eco-režiim“ leheküljel 33).

Käsitsemine
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KÄSITSEMINE

4.1

Seadme kasutamine

4.1.1

Sisselülitamine
Kui lülitate robottolmuimeja esimest korda sisse, siis peab robottolmuimeja
asuma laadimisjaamas, vaata peatükk „2.6 Transportkinnituse vabastamine“ leheküljel 22.
Esmakordsel sisselülitamisel või kui enne seda oli robottolmuimeja
täielikult välja lülitatud, siis on käivitusaeg (algkäivitusaeg) veidi pikem.

1

2

Joonis 4.1 Robottolmuimeja käivitamine

• Vajutage START-nuppu 1 .
Kobold VR300 robottolmuimeja aktiveeritakse ja kõlab akustiline signaal.
• START-nupu 1 uus vajutamine käivitab robottolmuimeja tavalises töörežiimis.
Akude vähenenud täituvuse korral juhib Kobold VR300 tähelepanu lühenenud
tööajale sellega, et LED-indikaator 2 vilgub u 5 sekundit roheliselt. Te saate
töötsükli siiski käivitada.
• Vajutage selleks uuesti START-nuppu 1 .
• Laadige teise võimalusena robottolmuimeja enne töötsükli käivitamist täis
(vaata peatükk „3 Kobold VR300 robottolmuimeja laadimine“ leheküljel 24.)
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4.2

Töörežiimi valimine

Kobold VR300 robottolmuimeja töötsükli jaoks võite valida tavalise puhastamise
KÕIK RUUMID ja töörežiimi SPOT vahel.

4.2.1

Tavaline töörežiim (KÕIK RUUMID)

TALITLUSVIIS
Tavaline tööreziim KÕIK RUUMID on eelseadistatud ja aktiveeritakse
START-nupu vajutamisega. Standardtöörežiimina on see sobilik enamikes olukordades.
VR300

Joonis 4.2 Tavaline töörežiim

• Käivitage töötsükkel vajutades robottolmuimeja START-nuppu
tükk „4.1.1 Sisselülitamine“ leheküljel 29).

1

(vaata pea-

Põrandate võimalikult efektiivse puhastamise tagamiseks puhastab robottolmuimeja tavalisel töörežiimil teie põrandaid sirgete paralleelsete joontena. Sealjuures jaotab robottolmuimeja suuremad ruumid umbes 4 x 4 m suurusteks piirkondadeks. Esmalt liigub robottolmuimeja mööda vastava piirkonna välispiiri ning
puhastab seejärel sisemise piirkonna. Nii puhastab robottolmuimeja ühe piirkonna teise järel. Kui robottolmuimeja on töötsükli lõpetanud, siis liigub see tagasi
laadimisjaama.
Ruumide eripärast (mööbel, uksed, jne) tulenevalt jaotab robot ruumid
erinevateks osakaartideks. Võib juhtuda, et robot jätab esmalt ühe
osapiirkonna vahele ja pöördub alles hiljem sinna uuesti tagasi. Samas
puhastatakse kogu põrandapind.
Laadimisjaama asukoha muutmisega saab seda toimemehhanismi ka
optimeerida.

Käsitsemine

1
2
3

ÜMBERLÜLITAMINE REŽIIMI „KÕIK RUUMID“
Nii lülitate mõnest teisest seadistusest juhtpaneeli kaudu tagasi tavalisse töörežiimi:
• Vajutage olekunuppu 2 , kuni mõlemad olekunäidud SPOT 1 ja BASE 3
kustuvad.
Olete nüüd reziimis „Kõik ruumid“.
• Töötsükli käivitamiseks vajutage nüüd Start-nuppu.
Robottolmuimeja alustab puhastamisega tavalises tööreziimis.

Joonis 4.3 Juhtpaneel

Väikestes suletud ruumides puhastab robottolmuimeja vähemalt
8 minutit. Ruumi suurusest sõltuvalt puhastatakse seda ka mitu korda.
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4.2.2

SPOT-puhastusrežiim

2

m

VR300

TALITLUSVIIS
Režiim SPOT sobib väikese piirkonna puhastamiseks. Käivitage Kobold VR300
robottolmuimeja puhastatava ala ees keskel. Robottolmuimeja liigub piki sirgeid
paralleeljooni ja puhastab umbes 2 x 2 m suuruse pinna. Peale piirkonna puhastamise lõpetamist pöördub see tagasi alguspunkti. Kui laadimisjaam asub
tööpiirkonnas (vähem kui 0,2 m kaugusel puhastatavast piirkonnast), pöördub
robottolmuimeja otse laadimisjaama tagasi.

2m

Joonis 4.4 Režiim „SPOT-puhastamine“

1

2

Joonis 4.5 Juhtpaneel

ÜMBERLÜLITAMINE REŽIIMI „SPOT“
Selliselt lülitate juhtpaneeli abil mõnest teisest seadistusest SPOT-režiimi:
• Vajutage olekunuppu 2 , kuni olekunäit SPOT 1 süttib.
Olete nüüd reziimis „SPOT“.
• Töötsükli käivitamiseks vajutage nüüd Start-nuppu.
Robottolmuimeja alustab puhastamisega SPOT-režiimis.

Käsitsemine
4.2.3

Eco-režiim

TALITLUSVIIS
Robottolmuimeja töötab ECO-režiimis alandatud mootorivõimsusega. Seetõttu
on robottolmuimeja säästlikum ja vaiksem. ECO-režiimis jätkub robottolmuimeja aku täituvusest umbes 90 minutiks.
ECO-REŽIIMI AKTIVEERIMINE
• Vajutage selleks olekunuppu 1 .
ECO-näit 2 süttib.
• Robottolmuimeja käivitamiseks Eco-režiimis vajutage nüüd START-nuppu.
Robottolmuimeja alustab nüüd vaikselt ja säästlikult töötsüklit.

1

2

 CO-funktsioon talitleb nagu mehaaniline lüliti, st robottolmuimeja jääb
E
ka siis ECO-režiimi, kui lülitate vahepeal ooterežiimi.

Joonis 4.6 Eco-režiim

4.2.4

Paus

1

2

Kui soovite töötsüklit mõneks ajaks katkestada, toimige järgnevalt:
• Vajutage robottolmuimejal START-nuppu 1 .
Robottolmuimeja LED-indikaator 2 vilgub roheliselt.

4.2.5

Joonis 4.7 LED-indikaator pausi ajal

Töötsükli katkestamine

• Hoidke töötsükli katkestamiseks START-nuppu 1 u 3 sekundit vajutatult,
kuni meloodiline heli kinnitab töötsükli katkestamist.
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Käsitsemine

1

Joonis 4.8 Robottolmuimeja START-nupu
vajutamine ooterežiimi jaoks

4.3

Ooterežiim

Kui robottolmuimejat ei kasutata kauem kui 5 minutit, siis lülitub see automaatselt ooterežiimi. Kõik LEDid on siis kustunud.
• Kui vajutate START-nuppu 1 , lülitub robottolmuimeja uuesti sisse ja LED-indikaator süttib.
Aku piisava täitetaseme korral on robottolmuimeja uuesti käitusvalmis.

4.4

Robottolmuimeja väljalülitamine

KASUTAJA POOLT VÄLJALÜLITAMINE
Kui te ei soovi Kobold VR300 robottolmuimejat pikema ajavahemiku (nt puhkusel ajal) jooksul kasutada, võite selle täielikult välja lülitada.
Robottolmuimeja väljalülitamiseks toimige järgnevalt:
• Vajutage nii kaua START-nuppu, kuni kõik LEDid on kustunud.
Robottolmuimeja on nüüd välja lülitatud.
Kobold VR300 robottolmuimejat ei ole võimalik välja lülitada, kui seda
laaditakse või see seisab laadimisjaamas.
Akude täielikul tühjenemisel lülitub robottolmuimeja iseseisvalt välja. Robottolmuimeja seadistused võivad sealjuures kaduma minna.
Väljalülitatud olekus säilitab robottolmuimeja veel mõne nädala jooksul ja
kuni aku täieliku tühjenemiseni kõiki seadistusi.

Käsitsemine
AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE
Robottolmuimeja lülitub automaatselt 15 minuti pärast välja, kui:
-- robottolmuimeja ei asu laadimisjaamas ja
-- ei ole WLANiga ühendatud (selle kohta täpsemalt peatükis „5 WiFi ja rakendusega juhtimine nutiseadme kaudu*“ leheküljel 38) ja
-- järgmise 15 tunni jaoks ei ole aktiveeritud ajakava.
Nii säilitab robottolmuimeja oma aku täituvuse ka juhul, kui seda pikema aja
jooksul ei kasutata.

4.5

Puhastuspiirkond ja robottolmuimeja navigeerimine

Robottolmuimeja suudab liikuda üle puhastataval pinnal asuvatest madalatest
objektidest. Robottolmuimeja tuvastab takistusi peaaegu puutevabalt või õrnade
puudutustega.

Joonis 4.9 Objektidest üleliikumine

15-20 mm

1

4.5.1

Objektidest üleliikumine ronimisabi kasutades

Hoolimata oma madalast ehituslikust kõrgusest suudab robottolmuimeja oma
ronimisabi kasutades vaevata liikuda üle kuni 20 mm kõrgustest objektidest 1
(nt lävepakkudest) või kuni 15 mm kõrgustest objektidest (vaipadest).
Robottolmuimeja ronimise edukust mõjutavad positiivselt või negatiivselt
objekti kuju, põranda kattematerjal ja muud kohalikud tingimused.
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Käsitsemine
4.5.2
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Joonis 4.10 Robottolmuimeja andurid

Andurid

Puhastatavas piirkonnas takistuste tuvastamiseks ja nendest möödumiseks on
Kobold VR300 robottolmuimeja varustatud:
-- 3 põrandaanduriga 1 ,
-- 1 seinaanduriga 2 ,
-- 2 kontaktandurit ülemisel põrkeraual (LDS) 3 ,
-- 4 kontaktandurit eesmisel põrkeraual (kaitseraual) 4 ,
-- 3 ultrahelianduriga 5 ,
-- 1 laserskanneriga 6 ,
-- 2 magnetriba anduriga 7 .
Laserskanner 6 pöörleb 5 korda sekundis 360° ja jälgib sealjuures robottolmuimeja ümbrust umbes 4 m raadiuses. Ultraheliandurite 5 poolt tehakse kindlaks
läbipaistvad või tugevalt läikivad objektid (klaas, akrüülelemendid, peeglid jne),
mida pöörlev laserskanner ei tuvasta. Kui ultraheliandurid on tuvastanud takistusi robottolmuimejast 15 cm kaugusel, vähendab robottolmuimeja oma liikumiskiirust.
Serva nõuetekohase puhastamise tagamiseks on robottolmuimeja piki takistust
(nt seina ääres) liikumise ajal ultrahelikoonus inaktiveeritud.
Harvadel juhtudel ei tuvasta ultraheliandurid takistusi. Sellised takistused tuvastatakse eesmise põrkeraua (kaitseraua) 4 või LDS-põrkeraua 3 poolt kokkupuute teel.

Käsitsemine
4.5.3

Magnetribad (lisatarvikud)
Magnetriba on lisatarvikuna eraldi saadaval ning sellel on sama funktsioon nagu virtuaalsetel keeluala joontel Kobold Roboti rakenduses.

Magnetribaga 1 saate piirata puhastatavat ala ust sulgemata.
Robottolmuimeja tuvastab magnetriba ja ei sõida sellest üle.

1
VR300

2

Joonis 4.11 Magnetriba

• Piirkonna 2 blokeerimiseks robottolmuimejaga puhastamise jaoks asetage
magnetriba tasaselt põrandale, nt ühest seinast vastasseinani. Soovi- või vajaduse korral saate riba kääride abil tükeldada.
• Vajutage START-nuppu.
Robottolmuimeja alustab piirde sisse jääva ala täielikku puhastamist. Robottolmuimeja pöördub töötsükli lõpetamise järel automaatselt tagasi laadimisjaama või alguspunkti.
Kuna robottolmuimeja ei salvesta piirdeid, siis tuleb magnetriba paigaldada iga kord enne puhastamist.
NÄPUNÄITED MAGNETRIBA KASUTAMISEKS
• Magnetriba nihkumise vältimiseks kinnitage magnetriba libedatel
pindadel kahepoolse kleeplindi abil.
• Kui te ei soovi vaiba puhastamist, siis asetage magnetriba vaiba alla.
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WiFi ja rakendusega juhtimine nutiseadme kaudu*

5

WIFI JA RAKENDUSEGA JUHTIMINE
NUTISEADME KAUDU*

Juhtige oma Kobold VR300 robottolmuimejat oma nutitelefoni või tahvelarvuti
(nutiseadme) kaudu Kobold Roboti rakenduse abil. Käesolevas peatükis kirjeldatakse tehnilisi eeldusi ja selleks vajalikke toiminguid.
* (ei ole kõikides riikides kasutatav)

5.1

Tehnilised eeltingimused

Robottolmuimeja kasutamiseks rakenduse kaudu vajate:
INTERNETIÜHENDUSEGA WLANI
Robottolmuimeja toetab protokolle IEEE802.11 b/g/n WIFI-sagedusribaga
2,4 Ghz või 5,0 Ghz. Toetatavad krüpteerimisstandardid on WPA ja WPA2PSK. Kui te ei ole oma WLANi ja ruuteri standardites kindel, siis võtke palun ühendust oma internetipakkujaga või ruuteri tootjaga.
Teie nutiseadme „isiklikke kuumkohti“ ei toetata. Samuti ei toeta meie rakendus ka teisi WLANi ruuterite krüpteerimistehnikaid, nagu nt WEP-d.
Kui aktiveerisite oma ruuteris MAC-aadressi blokeerimise ja soovite robottolmuimeja aktiveerida, siis leiate MAC-aadressi („Robot ID“) robottolmuimeja alumisel küljel oleval tüübitähisel.
Mobiilside ruuterite puhul võivad üksikjuhul tekkida robottolmuimejaga
ühenduse loomisel probleemid. Kahtluse korral loobuge mobiilside ruuterite kasutamisest.

WiFi ja rakendusega juhtimine nutiseadme kaudu*
NUTISEADE
Kobold Roboti rakendus ühildub kõikide levinud nutitelefonide ja tahvelarvutitega, mis kasutavad operatsioonisüsteeme iOS või Android. Hetkel toetatavate
seadmete täpsed andmed leiate Kobold Roboti rakenduse lehel Google Play Store’is
või Apple App Store’is.
KOBOLD ROBOTI RAKENDUS
Punktis „5.2 Kobold Roboti rakenduse installimine“ leheküljel 39 leiate andmed rakenduse installimise ja kasutamise kohta.
E-POSTI AADRESS
Tagamaks, et ainult teie saate oma robottolmuimejat rakenduse kaudu juhtida,
peate enne kasutamist tegema Kobold Roboti rakenduses oma kehtiva e-posti aadressiga konto.

5.2

Kobold Roboti rakenduse installimine

• Laadige meie Kobold Roboti rakendus Apple App Store’i või Google Play Store’i
kaudu alla ja installige oma nutitelefoni või tahvelarvutisse. Te leiate rakenduse nime alt Kobold Roboter.
• Käivitage rakendus.
• Klõpsake valikul „Konto loomine“ ja järgige rakenduse juhiseid.
Mõni minut peale registreerimist saadetakse teie e-posti kontole kinnituskiri.
• Kinnitage registreerimiskirjas olev link.
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WiFi ja rakendusega juhtimine nutiseadme kaudu*

5.3
1
2

Joonis 5.1 WiFi ühendus

WiFi ühenduse loomine

Kui lülitate robottolmuimeja esimest korda sisse, siis on WiFi funktsioon esmalt
inaktiveeritud ja WiFi sümbol 1 ei põle.
• Järgige WiFi ühenduse loomiseks täpselt Kobold Roboti rakenduses toodud
juhiseid (vaata peatükk „5.2 Kobold Roboti rakenduse installimine“ leheküljel 39).
WIFI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
Te soovite robottolmuimeja WiFi ühenduse ajutiselt välja lülitada?
• Hoidke WiFi-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks mõlemaid olekunuppe
üheaegselt kauem kui neli sekundit vajutatult.

2

WiFi sümbol

Näidu tähendus

...on välja lülitatud.

See robottolmuimeja WiFi funktsioon on välja lülitatud.

...põleb pidevalt.

Robottolmuimeja on ühendatud võrgu ja rakendusega.

...vilgub kiiresti.

Robottolmuimejal on ühendusprobleemid koduvõrguga.
Luuakse Easy Connecti ühendus.
WLAN aktiivne, andmeid edastatakse.

...vilgub aeglaselt.

Robottolmuimeja on kuumkohareziimis ja otsib
ühendusi.

WiFi ja rakendusega juhtimine nutiseadme kaudu*

5.4

Kobold VR300 robottolmuimeja ühendamine nutiseadmega

• Avage oma nutiseadmes oma sisselogimisandmeid kasutades rakendus ja valige
„Add your robot“. Rakenduses on selgitatud kõiki järgmiseid toiminguid.
• Te saate oma rakendusse lisada ka mitu robottolmuimejat.
Kui WiFi sümbol 1 („Joonis 5.1 WiFi ühendus“ leheküljel 40)
põleb pidevalt, on ühendus serveriga ja rakendusega aktiivne.

5.5

Kobold Roboti rakenduse kasutamine

Kobold VR300 robottolmuimeja kaugjuhtimisfunktsiooni saab rakenduse kaudu
juhtida ainult siis, kui teie nutiseade ja robottolmuimeja on ühendatud sama
WLANi kaudu. Kui robottolmuimeja on ooterežiimil, saab seda rakenduse kaudu
aktiveerida.
Üksikasjaliku teabe Kobold Roboti rakenduse kohta leiate Apple App Store’is
või Google Play Store’is.
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5.6
1
VR30
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2

VR300 robottolmuimeja eemaldamine võrgust

Robottolmuimeja eemaldamine võrgust on mõttekas nt siis, kui muudate oma
WLANi parooli, nime või pakkujat või soovite robottolmuimeja anda edasi kolmandatele isikutele.
• Hoidke robottolmuimeja võrgust eemaldamiseks üheaegselt START-nuppu 1
ja eesmise põrkeraua (kaitseraua) paremat nurka 2 vajutatult.
Kui on kuulda klõpsatust, siis vajutatakse kaitserauda nõuetekohaselt.
• Hoidke nii kaua samaaegselt vajutatult, kuni robottolmuimeja kõik lambid kustuvad.
WiFi seadistused on nüüd lähtestatud.
Reaktiveerimiseks viige läbi kõik toimingud nagu on kirjeldatud „5.4 Kobold
VR300 robottolmuimeja ühendamine nutiseadmega“ leheküljel 41.

Joonis 5.2 Robottolmuimeja 			
eemaldamine võrgust

5.7

Kobold VR300 robottolmuimeja juhtimine Amazon Alexaga

Kobold VR300 robottolmuimejat saab käitada ka Amazon Alexa hääljuhtimisega.
Kui soovite selle kohta rohkem teada saada, siis avage www.amazon.de ja kasutage otsingusõna „Kobold Roboter Skill”.
Sealt leiate kõik vajalikud juhised valiku „Kobold Roboter Skill“ aktiveerimiseks.

Hooldus

6

HOOLDUS

Kobold VR300 robottolmuimeja meeldiva käsitsemise ja optimaalse talitluse huvides hooldage palun oma robottolmuimejat. Robottolmuimeja puhastamist ja
hooldust käsitlev teave on toodud järgmises peatükis.
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik laadimisjaama küljest.

3

VR30
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Joonis 6.1 Tolmumahuti puhtaksimemine

6.1

Tolmumahuti tühjendamine ja filtri puhastamine

6.1.1

Tolmumahuti tühjendamine

Optimaalsete tulemuste saamiseks tühjendage ja puhastage tolmumahuti iga
kord peale kasutamist:
• Vajutage tolmukambri kaane 2 vabastusnuppu 1 ja avage robottolmuimeja
tolmukamber.
• Asetage tolmuimeja vastu imiava 3 ja lülitage sisse. Tolmukambri ja filtri
sisu imetakse välja. Parima puhastustulemuse saate, kui käitate tolmuimejat
maksimaalsel võimsusastmel.
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Hooldus
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Joonis 6.2 Tolmumahuti eemaldamine

Tolmumahutit võite puhastada ka manuaalselt:
• Eemaldage tolmumahuti 5 robottolmuimeja tolmukambri 6 seest. Tõmmake selleks tolmumahuti rohelise plaadi 4 abil välja.
• Tolmumahuti avamiseks eemaldage selle lühemal küljel filter. Tõmmake selleks filter selle filtriraami 7 rohelisest kõrvast 8 hoides tolmumahuti seest
välja.
• Eemaldage harja abil tolmumahuti sisu või imege see tavalise tolmuimejaga
välja.

6.1.2
7

8

Joonis 6.3 Filtri väljavõtmine

9

Joonis 6.4 Filtri puhastamine

Filtri puhastamine

Volditud filtrimaterjali kaitsmiseks suure mustuse ja kahjustuste eest on see kaetud eelfiltriga. Samas võivad teatud aja möödudes koguneda peentolm ja kiud
eelfiltri ja volditud filtrimaterjali vahele. Sellepärast soovitame filtrit tolmuimeja
abil regulaarsete ajavahemike tagant puhastada.
• Eemaldage filter tõmmates see filtriraami rohelisest ninast 8 hoides tolmukambri seest välja.
• Imege filtri mõlemad küljed puhtaks 9 ja/või puhastage filtrit pehme kuiva
riidelapiga.
Eelfiltri alla jäävad kiud ei mõjuta tervikfiltri jõudlust. Optimaalse puhastusjõudluse säilitamiseks soovitame me filtri üks kord aastas välja vahetada.

Hooldus
6.1.3

Tolmumahuti ja filtri paigaldamine

• Paigaldage filter uuesti tolmumahuti sisse 1 .
• Asetage tolmumahuti koos filtriga 2 Kobold VR300 robottolmuimeja sisse.
• Suruge tolmukambri kaas alla 3 ja veenduge, et see on nõuetekohaselt
suletud.

1

Tolmukambri kaant saab lihtsalt sulgeda, kui vajutate seestpoolt vastu
keskmist liigendit 8 .
2

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge mitte kunagi käitage Kobold VR300 robottolmuimejat ilma filtrita.
3
4

Joonis 6.5 Tolmumahuti ja filtri tagasipanek tolmukambrisse
1
2

Joonis 6.6 Küljeharja eemaldamine

6.2

Küljeharja puhastamine
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik laadimisjaama küljest.

Küljeharja saab lihtsalt kinnituspunkti küljest lahti tõmmata.
• Hoidke rohelistest harjadest 2 kahe käega kinni ja tõmmake küljehari 1 ajamitelje küljest ära.
• Eemaldage küljeharjalt tolm ja mustus.
• Eemaldage ajamiteljelt niidiotsad, juuksed ja muu mustus.
• Vajadusel eemaldage selleks harja kate (vaata peatükk „6.3 Rullharja puhastamine“ leheküljel 46).
• Küljeharja monteerimiseks suruge see kinnituspunktis 1 asendisse.
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6.3

1

2

2

Rullharja puhastamine
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik laadimisjaama küljest.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge puhastage rullharja kunagi niiskelt. Rullharja ei tohi pesta nõudepesumasinas või veega.

3

Puhastage rullhari, kui kiud või juuksed on keerdunud selle ümber.

5
4

6

Joonis 6.7 Rullharja eemaldamine

RULLHARJA EEMALDAMINE
• Asetage robottolmuimeja ümberpööratult aluspinnale.
• Eemaldage küljehari 1 (vaata peatükk „6.2 Küljeharja puhastamine“ leheküljel 45).
• Kinnituse vabastamiseks suruge kahe käega üheaegselt harja katte mõlemal
küljel kinnitusklambrid 2 ettepoole.
• Eemaldage harja kate 3 .
• Rullharja eemaldamiseks tõstke esmalt rullharja vasak ots robottolmuimeja
4 seest välja ja tõmmake seejärel parem ots teljest 5 välja.
RULLHARJA PUHASTAMINE
• Eemaldage rullharja küljest niidiotsad, juuksed ja muu mustus.
• Jälgige, et roheline laager ja selle all asuv metallist sfääriline rull-laager
tule rullharja vasaku otsa küljest lahti.

6
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Hooldus

klick
click
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RULLHARJA JA HARJA KATTE TAGASIPANEK
• Rullharja ja harja katte tagasipanekuks järgige rullharja eemaldamise kirjeldust vastupidises järjestuses.
• Jälgige, et lukustus kinnitub harja katte paigaldamisel kuuldavalt 7 .

7

7

6.4

Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik laadimisjaama küljest.

Joonis 6.8 Harjakatte kuuldav
kinnitumine
1

2
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Joonis 6.9 Andurite puhastamine

Andurite puhastamine

Juhis! Talitlushäire oht!
• Puhastage andureid regulaarselt, soovitatavalt tolmumahuti iga puhastamise juures.
• Puhastage Kobold VR300 robottolmuimeja alaküljel olevaid põrandaandureid
1 vatitiku või pehme puhta riidelapiga, mitte kunagi teravaotsaliste või teravate esemetega.
Vajadusel võib suurema mustuse andurite piirkonnas ka tolmuimejaga ära
imeda.
• Puhastage seinaandurit 2 paremalt küljel vatitiku või pehme, puhta riidelapiga.
• Puhastage Kobold VR300 robottolmuimeja esiküljel olevaid ultraheliandureid
3 vatitiku või pehme, puhta riidelapiga, mitte kunagi teravaotsaliste või teravate esemetega.
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Hooldus

6.5

VR300

Joonis 6.10 Robottolmuimeja ja laadimisjaama puhastamine

Robottolmuimeja ja laadimisjaama puhastamine
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge mitte kunagi asetage VR300 robottolmuimejat ja laadimisjaama
vette.
• Vältige kindlasti kriimustusi laadimisjaama infrapunaekraanil ja ärge
katke seda kleebiste või esemetega kinni.
• Ärge kasutage robottolmuimeja puhastamiseks abrasiivseid käsnasid ja
-vahendeid või agressiivseid vedelikke, nt bensiini või atsetooni.
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik laadimisjaama küljest.

• Puhastage robottolmuimejat ja laadimisjaama pehme puhta riidelapiga.

Tarkvara värskendus

7

TARKVARA VÄRSKENDUS

Kobold VR300 robottolmuimeja tarkvara arendatakse pidevalt edasi ja optimeeritakse. Selleks, et ka teie saaksite nendest uuendustest kasu, on uusimad tarkvara versioonid meie kodulehel saadaval.
Lisaks sellele on võimalik ka tarkvaravärskenduse manuaalne installimine. Selleks on vajalikud kvaliteetne USB-mälupulk ja USB adapter, mis on saadaval lisatarvikutena. Värskeima tarkvaraversiooni leiate rakenduse lehelt
www.kobold.vorwerk.de
Uudiskirja tellijana saate regulaarselt teavet uuenduste ja värskenduste kohta.
Loomulikult võite uusi tarkvara versioone lasta installida ka meie teeninduskeskustes. Teabe teeninduskeskuste asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta leiate internetis või infoliinile helistades (vaata peatükk „11 Klienditeenindus“ leheküljel 58).
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Rikete kõrvaldamine

8

RIKETE KÕRVALDAMINE
Hoiatus! Elektrilöögi- ja vigastusoht!
• Ärge mitte kunagi teostage oma seadme remonte iseseisvalt. Ohtude vältimiseks võib elektriseadmete remonte originaalvaruosi kasutades teostada ainult Vorwerki klienditeenindus, Vorwerki poolt volitatud töökoda või sarnase
kvalifikatsiooniga isik.

Kui teie seade ei talitle õigesti, siis võivad sellel olla järgnevad põhjused:
LED-INDIKAATOR...

VÕIMALIKUD PÕHJUSED JA KÕRVALDAMINE

...vilgub roheliselt (u 5 sekundit).

...vilgub oranžilt.

Soovite töötsükli käivitada ja aku ei ole täielikult laetud.
• Töötsükli käivitamiseks sellest hoolimata vajutage 30 sekundi jooksul veelkord STARTnuppu. Jälgige, akust ei piisa kogu töötsükli jaoks ja robottolmuimeja katkestab vahepeal laadimise jaoks töötsükli.
• Laadige teise võimalusena robottolmuimeja enne töötsükli käivitamist täis.
Tolmumahuti kaas ei ole õigesti suletud.
• Sulgege tolmumahuti kaas nii, et klõps on kuuldav.
Filter ja/või tolmumahuti puuduvad.
• Asetage tolmumahuti koos filtriga uuesti robottolmuimeja sisse.

...põleb oranžilt.

Tolmumahuti on täis.
• Tühjendage tolmumahuti, puhastage filter ja paigaldage tolmumahuti koos filtriga
uuesti robottolmuimeja sisse.
• Puhastage põrandaandurid pehme, puhta riidelapi, vatitiku või tavalise tolmuimejaga.
• Tolmumahutit ja põrandaandureid võite puhastada käsitsi või tavalise tolmuimejaga.

Rikete kõrvaldamine
LED-INDIKAATOR...

VÕIMALIKUD PÕHJUSED JA KÕRVALDAMINE
...vilgub punaselt.

Rullhari või küljehari on kinni kiilunud.
• Eemaldage harja küljest niidiotsad, juuksed ja muu mustus.
• Eemaldage hari ja paigaldage seejärel uuesti (vaata peatükk „6.3 Rullharja puhastamine“ leheküljel 46).
Põrkeraud/kaitseraud on kinni kiilunud.
• Selle vabastamiseks raputage kaitserauda.

...põleb punaselt.

RIKE

• Võtke ühendust Vorwerki klienditeenindusega (vaata peatükk „11 Klienditeenindus“
leheküljel 58).

VÕIMALIK PÕHJUS JA KÕRVALDAMINE

Robottolmuimeja puhastusjõudlus
on vähenenud.

Tõenäoliselt on tolmumahuti täis.
• Tühjendage tolmumahuti ja puhastage filter.
Harjad on määrdunud.
• Puhastage rull- ja küljehari (vaata peatükk „6.2 Küljeharja puhastamine“ leheküljel 45 ja peatükk „6.3 Rullharja puhastamine“ leheküljel 46).

Robottolmuimeja ei reageeri.

Ilmselt on akud tühjad.
• Laadige robottolmuimeja laadimisjaamas täis (vaata peatükk „2.4 Laadimisjaama seadistamine“ leheküljel 21).
• Veenduge, et ühenduspistik on õigesti laadimisjaama liidesesse ühendatud.
• Lisaks sellele veenduge, et võrgupistik on pistikupessa õigesti ühendatud.
Robottolmuimeja tühjeneb toiteühenduseta laadimisjaamas seismise ajal.
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VÕIMALIK PÕHJUS JA KÕRVALDAMINE
Robottolmuimeja ei lae.

Ilmselt ei ole laadimisjaam või robottolmuimeja nõuetekohaselt vooluvarustusega
ühendatud.
• Veenduge, et ühenduspistik on õigesti laadimisjaama liidesesse ühendatud.
• Lisaks sellele veenduge, et võrgupistik on pistikupessa õigesti ühendatud.
Kui te ei laadi robottolmuimejat laadimisjaamas ja ei lülitanud robottolmuimejat menüüpunkti „Roboti väljalülitamine“ kaudu välja (vaata peatükk „4.4 Robottolmuimeja väljalülitamine“ leheküljel 34), siis tühjeneb see mõne päeva möödudes.

Robottolmuimeja katkestab äkki
puhastamise.

Te valisite SPOT-töörežiimi. Selles režiimis seiskub robottolmuimeja peale seadistatud
piirkonna puhastamist.
• Kui soovite ülejäänud ruumi puhastada, siis valige tavaline tööreziim (vaata peatükk „4
Käsitsemine“ leheküljel 29).
Ilmselt on andurid kinni kaetud või määrdunud.
• Veenduge, et andureid ei kaeta kinni.
• Kui andurid on määrdunud, puhastage andureid pehme, puhta riidelapi või vatitikuga
(vaata peatükk „6.4 Andurite puhastamine“ leheküljel 47).
Suurtes, tühjades ruumides võib navigeerimine olla häiritud, kui 2 – 3 meetri raadiuses
ei ole mööbliesemeid või seinu.
Pikkade narmastega vaipadel võivad robottolmuimeja rattad libisema hakata ja põhjustada navigeerimise tõrke.
• Piirake vaip magnetribaga.
Määrdunud andurite korral võib robottolmuimeja interpreteerida tumedaid ja tihedaid
vaipu süvendina. Klaasist põrandaid interpreteeritakse alati kui süvendeid.
• Puhastage põrandaandureid regulaarselt.

Robottolmuimeja talitleb teisiti kui
tavaliselt.

Te muutsite rakenduse kaudu oma robottolmuimeja individuaalseid seadistusi
(nt SPOT-pinna suurust).
• Kontrollige rakenduses, milliseid seadistusi te seal tegite.

Rikete kõrvaldamine
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VÕIMALIK PÕHJUS JA KÕRVALDAMINE

Robottolmuimeja ei pöördu peale puhastamist tagasi laadimisjaama.

• Kontrollige, kas eemaldasite laadimisjaama infrapunaekraani kaitsekile.
Ilmselt alustasite puhastamist tavalisel töörežiimil laadimisjaama asemel mõnest teisest
kohast.
Kui käivitate robottolmuimeja ruumis mõnest teisest kohast, siis pöördub robottolmuimeja peale puhastamist sinna kohta tagasi.
Ilmselt katkestati töötsükkel ja robottolmuimeja lülitati uuesti sisse ruumis mõnes teises
kohas.
Ilmselt on laadimisjaama andurid või robottolmuimeja mitu andurit kinni kaetud või
määrdunud (vaata peatükk „6.5 Robottolmuimeja ja laadimisjaama puhastamine“
leheküljel 48).
• Eemaldage objektid, mis katavad robottolmuimeja andurid kinni või puhastage
andurid.

Kui rikkeid ei ole võimalik
kõrvaldada, siis pöörduge
oma Vorwerki klienditeeninduse poole (vaata peatükk „11
Klienditeenindus“ leheküljel 58).
Lisateavet leiate aadressil:
www.homeyard.ee

Ilmselt asub laadimisjaam seina või mõne muu takistuse taga, mis blokeerib signaali.
• Paigaldage laadimisjaam mõnesse muusse kohta.
• Veenduge, et laadimisjaama mõlemal küljel 0,5 meetri suuruses piirkonnas ja 0,3 meetri
kõrgusel laadimisjaama kohal ei asu takistusi.
Ilmselt puhastasite piirkonda SPOT-töörežiimil.
Peale piirkonna puhastamist seiskub robottolmuimeja automaatselt algasendis. Tavalises töörežiimis pöördub robottolmuimeja automaatselt tagasi laadimisjaama.
Ilmselt ei ole laadimisjaam optimaalselt paigaldatud.
Testige, kas laadimisjaam on paigaldatud optimaalselt:
• Käivitage SPOT-puhastamine laadimisjaamast. Kui robottolmuimeja laadimisjaama
hiljem ei leia, siis on see ebasobivalt paigaldatud. Palun proovige mõnes teises kohas
uuesti.
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JÄÄTMEKÄITLUS JA KESKKONNAKAITSE

9.1

Seadme jäätmekäitlus

Teil kui kasutatud elektri- või elektroonikaseadme omanikul ei ole (vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIVILE 2012/19/EÜ, 4.07.2012
elektri- ja elektroonikaromude kohta ning samuti 20. oktoobri 2015.a. elektri- ja
elektroonikaseadmete seaduse aktuaalse sõnastuse alusel) seadusjärgselt lubatud seda seadet või selle elektrilisi/elektroonilisi lisatarvikuid sorteerimata olmeprügi hulgas jäätmekäidelda.
• Selle asemel kasutage selleks ettenähtud tasuta tagastusvõimalusi.
• Informeerige end selles osas oma linna- või vallavalitsuses.
• Te võite seadme anda ka Vorwerki klienditeenindusse.
Palun jälgige, et romuseadme pakend on nõuetekohane ja takistab purunemist
ning mehaaniline kokkusurumine või murdumine on välistatud.
Romuseadmete vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui mustusest tulenevalt on
oht inimeste tervisele ja turvalisusele.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

9.2

Juhised akude jäätmekäitluseks
Järgnevad juhised ei ole mõeldud teile kui kasutajale, vaid teie Kobold
VR300 robottolmuimeja jäätmekäitlusfirmale!

Integreeritud liitium-ioon-akud sisaldavad aineid, mis võivad ohustada ümbritsevat keskkonda. Enne robottolmuimeja utiliseerimist tuleb akud robottolmuimejast eemaldada ja anda patareide kogumiskohta.
• Eemaldage akud alles siis, kui need on täielikult tühjenenud. Akud ei tohi mitte mingil juhul puutuda kokku metalliga.
Ettevaatust! Lekkivatest akudest tulenev vigastusoht!
Lekkivad akud ei tohi puutuda kokku silmade ja limaskestadega.
• Peske oma käsi ja loputage silmi puhta veega. Kaebuste püsimisel pöörduge arsti poole.

AKUDE EEMALDAMINE KOBOLD VR300 ROBOTTOLMUIMEJAST
Järgnevad juhised ei ole mõeldud teile kui kasutajale, vaid teie robottolmuimeja jäätmekäitlusfirmale!
Eemaldage akud alles siis, kui need on täielikult tühjenenud.
Akud ei tohi mitte mingil juhul puutuda kokku metalliga.
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Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse
Akud tuleb seadmest eemaldada järgmiselt:
• Laske robottolmuimejal kuni seismajäämiseni töötada.
• Kontrollige, kas akud on tõesti täielikult tühjenenud, proovige selleks seadet
uuesti sisse lülitada. Kui mootor käivitub, siis korrake kogu toimingut.
• Eemaldage patareipesa kaane 2 kruvi.
• Eemaldage patareipesa kaas.
• Võtke akud välja ja eemaldage sealjuures akude küljest pistikud.

9.3

Pakendi jäätmekäitlus

Pakend on meie toote oluline osa: See kaitseb meie seadmeid transpordil kahjustuste eest ning vähendab seadme talitlushäirete ohtu. Sellest tulenevalt ei saa me
pakendist loobuda. Juhul, kui teil on vaja oma seade anda või saata garantiiajal
või ka peale seda teenindusse või klienditeenindusse, siis on originaalpakend
kõige turvalisem kaitse transportkahjustuste eest.
Kui te siiski soovite pakendi jäätmekäidelda, siis saate seda igal ajal ja piiranguteta teha oma kohalike ettevõtete kaudu (vanapaberi konteiner, plastjäätmete
konteiner, kasusjäätmete kogumiskoht, vanapaberi kogumiskoht jne). Selleks
sõlmib Vorwerk lepinguid seadusjärgselt autoriseeritud litsentside väljastajatega.
Küsimuste korral pöörduge palun oma vastavasse teeninduskeskusse (vaata peatükk „11 Klienditeenindus“ leheküljel 58).

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

9.4

Keskkonnakaitsealane teave

Säilita loodust ja kaitse keskkonda: Vorwerk on seadnud keskkonnakaitse oma
ettevõtte oluliseks eesmärgiks.
VÄHEM PAKKEMATERJALI
Me kasutame eranditult keskkonnasõbralikku materjali, mida on nõuetekohase
jäätmekäitluse korral võimalik taaskasutada. Me aitame juba väljatöötamise ajal
vähendada pakendijäätmeid ning osaleme nende jäätmekäitluses ja taasringlusse võtmises.
ENERGIA KOKKUHOID
Vorwerki tooted säästavad keskkonda: need tarbivad suure imivõimsuse juures
vähe energiat.
KESKKONNASÄÄSTLIK TOOTMINE
Me omistame oma toodete valmistamise juures suurt tähtsust keskkonnakaitsele. Me kasutame taaskäitluseks sobivaid plastmaterjale ja värve. Me loobusime
teadlikult keskkonda saastavatest leekisummutavatest materjalidest.
Meie kasutusjuhendid valmistatakse jätkusuutlikult majandatavatest metsavarudest ning valgendatakse kloorivabalt.
TAASKÄIDELDAV MATERJAL
Meie toodete materjali on peaaegu täies ulatuses võimalik taastöödelda.
Üldjoontes väldime me PVC kasutamist.
Meie toodete konstruktsiooni juures järgime me „sordipuhast“ materjali:
Kasutatavaid materjale on hiljem võimalik moodsate seadmete abil ilma suure
energiakuluta eraldada. Nende veelgi lihtsamaks taaskasutuseks oleme me oma
plastmaterjalist detailid suuremas osas märgistanud.
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GARANTII

Garantiiteenuseid vaadake palun oma lepingudokumentides.

11

KLIENDITEENINDUS

	Pöörduge otse oma kliendinõustaja poole
või teeninduskeskusse.
www.vorwerk-kobold.ee

Tehnilised andmed

12
KOBOLD VR300
ROBOTTOLMUIMEJA
JA LAADIMISJAAM
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TEHNILISED ANDMED

Kobold VR300 robottolmuimeja
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne, taaskasutatav plastmaterjal

Mootor

hooldusvaba DC-mootor

Ventilaator

üheastmeline ventilaator

Laadimisjaama
sisendpinge

100 - 240 volti vahelduvpinge, 50/60 hertsi

Mahuvooluhulk

12 – 13 l/s

Võimsustarve

kokku umbes 85 vatti (sõltuvalt põranda kattematerjalist) /
umbes 65 vatti (ECO-režiim)
- ventilaator: 50 vatti (ECO-režiim 30 vatti)
- hari: u 30 vatti
- ooterežiim u 0,5 vatti

Aku mahtuvus

max 60 minutit või 90 minutit (sõltuvalt töörežiimist, põranda
kattematerjalist ja korteri olukorrast)

Kaal

u 5 kg (seade ja laadimisjaam)

Müraemissioon

70 dBA (mõõdetud vaba levi tingimustes vaiba peal)

Akuplokk

liitium-ioon 14,4 V; u 84 Wh, nominaalne

Aku laadimisajad

max 1 tunni möödumisel: uus töötsükkel on võimalik.
3,5 – 4 tunni möödumisel: täies mahus laadimine täielikult tühjenenud aku puhul.

Aku laadimistsüklid
/ aku kasutusiga

u 70 % mahtuvus umbes 800 täistsükli järel

Laadimisjaam

tüüp B-VR300

IEC/EN režiimid

Avatav Kobold Roboti rakenduses 5-kordsel klõpsamisel roboti
ikoonile menüüs „Seadme teave“ valikus „Roboti seadistused“

60

Vastavusdeklaratsioon

13

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, et Kobold
VR300 robottolmuimeja raadioseadme tüüp vastab raadioseadmeid ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid käsitleva direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.
EÜ vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
https://corporate.vorwerk.de/eg-konformitaetserklaerung/
või https://corporate.vorwerk.com/en/ec-declaration-of-conformity/

VR300 ROBOTTOLMUIMEJA

Hinda kvaliteeti.
Vorwerki kvaliteeti
Homeyard OÜ, Estonia
T: 621 7504
info@homeyard.ee
www.homeyard.ee

89078-02 VR300 EE 0119
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