
• Adaptador Kobold USB  

(incluído no equipamento) 
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O QUE VAI PRECISAR PARA FAZER A ACTUALIZAÇÃO DO SEU SOFTWARE: 

ACTUALIZAÇÃO PARA ROBÔ ASPIRADOR VR200  (RobotData_2-1-4) 

• Pen USB  
(não incluída no equipamento) 

Nós na Vorwerk, esforçamo-nos sempre para desenvolver ainda mais os produtos Kobold. 
É por isso que as actualizações de software são regularmente desenvolvidas para o Robô VR200. 
Optimize continuamente o seu Robô Aspirador.  
Beneficie da experiência e tire partido do melhor que o equipamento tem para oferecer. 
 
Abaixo estão descritas as várias etapas para instalar a versão actual do software para seu robô 
aspirador VR200. 

1. Antes de iniciar a actualização ao software, desligue o VR200 através do menu 
e reinicie o robô. 
 

2. Faça download do ficheiro "RobotData_Update-2-1-4.zip" para o seu 
computador. 
 

3. Utilize uma flash memory USB pen vazia ou formatada  
(a pen USB deve ser formatado como FAT32) . 
 

4. Após fazer a extracção (unzip) para o seu computador, copie o ficheiro 
"RobotData" que vai encontrar dentro da pasta para a sua pen USB. Confirme 
que dentro da pasta “RobotData” estão os 2 ficheiros: SW_2_1_4_10 e 
SW_PROD 



1. Antes de iniciar a actualização ao software, desligue o 
VR200 através do menu e reinicie o robô. 
 

2. Faça download do ficheiro "RobotData_Update-2-1-
4.zip" para o seu computador. 
 

3. Utilize uma flash memory USB pen vazia ou formatada  
(o stick USB deve ser formatado como FAT32) . 
 

4. Após fazer a extracção (unzip) para o seu computador, 
copie o ficheiro "RobotData" que vai encontrar dentro 
da pasta para a sua pen USB. Confirme que dentro da 
pasta “RobotData” estão os 2 ficheiros: SW_2_1_4_10 e 
SW_PROD 
 

5. Encontra a entrada USB levantando a tampa do seu Robô e 
removendo a protecção de borracha. 
 

6. Coloque o cabo micro-USB na ranhura e conecte a sua pen 
USB na extremidade oposta. Se a informação "USB foi 
removida" ou "no USB" aparecer no visor, verifique a 
conexão entre a sua pen drive USB e o adaptador USB e o 
VR200.  
 

7. Espere que a sua pen USB conecte com o Robô, este 
processo poderá demorar alguns segundos. Confirme as 
informações . A actualização do software pode levar até 3 
minutos.  
 

8. Em “MENU PRINCIPAL”, escolha “Definições/ Software 
Update/” 
 

9. Espere pelo reinício. Com o botão" OK ". O VR200 irá 
reiniciar automaticamente. Se o robô não reiniciar, entre 
no menu “Configurações” recuando os passos  e tente a 
actualização de software novamente. 
 

10. Depois de reiniciar o robô, verifique a versão do software: 
Navegue no "Menu principal" com as teclas de seta vai ao 
menu “Sobre" e confirme com o botão "OK". De seguida, e 
também com as teclas de seta, entre no menu "Revisão" e 
confirme com o botão "OK". 
A sua versão agora deverá ser "2.1.4". 
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