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ATUALIZE O SEU KOBOLD
ROBÔ ASPIRADOR VR100

Desenvolva e optimize o seu Robô Aspirador Kobold VR100 com o uptade de firmware da Vorwerk. 
Retire vantagens das novas  funcionalidades através do download do novo “Kobold VR100 Updater”. Uma vez
instalado, o “Kobold VR100 Updater” irá automáticamente atualizar o seu equipamento para a última versão.

O que necessita para a instalação e uptade

• Sistema Operativo Windows Vista (32 bit), Windows XP or Windows 7 (32 ou 64 bit)
• 20 MB de espaço livre no disco
• Uma ligação à internet;
• O seu computador deverá ter uma porta USB livre;
• Cabo USB VR100

Como funciona

Passo 1: Intale o Software

1. Primeiro, abra o ficheiro executável do qual fez download.
2. Prima “Next”.
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3. Seleccione a pasta onde quer que este seja instalado e prima “Next”.

4. Pruima “Next” novamente para iniciar a instalação.
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5. O “Kobold VR Updater” irá iniciar a sua instalação.

6. Após a conclusão da instalação prima “Close”. Poderá agora encontrar o atalho para o so�ware no seu  
computador ou no menu e inical.
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Passo 2: Como fazer os Updates

1. Certifique-se que o seu Robô está devidamente carregado.
2. Inicie o programa “Kobold VR-Updater” (do Ambiente de Trabalho ou Menu Inicial).
3. Prima “Next”.

4. Ligue o Robô Aspirador VR100 ao seu computador (utilizando o cabo USB). A porta de entrada USB
encontra-se na junto ao local onde o Robô se liga à estação de carregamento.
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5. Assim que a ligação seja detectada prima “Next” (o driver de acesso será instalado automáticamente).

6. Se possui uma ligação à Internet, poderá selecionar a opção “Automatic Update”. Se não possui ligação
à internet mas já realizou o download da última versão do firmware para o seu computador poderá 
selecionar a opção “select the file to update” e escolher o ficheiro que tenciona utilizar. Prima “Next”
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7. O “Kobold VR Updater” irá agora procurar o novo ficheiro para update. Se for bem sucedido, irá
aparecer a mensagem “Start Update!”. Conseguirá visualizar também informação sobre o equipamento 
e a sua versão. Comece o processo de update primindo “Next”.

8. O so�ware irá agora fazer a atualização do seu Robô Aspirador Kobold VR100.
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9. Deverá visualizar a mensagem que aparece na imagem abaixo. Prima “Next”.

10. Retire o cabo USB cable do Robô Aspirador e volte a colocar a capa da porta USB. Feche o programa
Primindo “Close”.

O seu Robô  Aspirador Kobold VR100 está agora actualizado!

Para qualquer esclarecimento adicional contacte a Aposento Real.


