
WIFI חזק ועוצמתי עם חיבור



שלב 1:
הפעילו את יישומון Smart ThinkQ כדי להתחבר לרובוט 

שלכם מבחוץ, כדי לראות מה קורה בתוך הבית. 

שלב 2:
ברגע שהתחברתם תוכלו להפעיל את המכשיר באמצעות 
לחיצה על כפתור ‘CLEAN’ או שתוכלו להנחות את הרובוט 
שלכם תוך שימוש במוט ההיגוי )ג׳ויסטיק( המופיע ביישומון 

הטלפון החכם. 

שלב 3:
ראו מה שהרובוט רואה באמצעות הטלפון החכם שלכם!

התחברו דרך
4G-3 וG

התחברות 
בנגיעה אחת

מצלמה נעה נטול הפרעות

מתאים לאנדרואיד. התחברו לביתכם. 
* אנדרואיד – Jelly Bean( 4.1.2( ומעלה

צפו במתרחש בתוך הבית באמצעות המצלמה
המותקנת על הרובוט

פונקציית ניטור בזמן אמת עם מצלמה המוצבת בחזית המכשיר. 

להיות בחוץ, להרגיש בבית.

Home view צפייה בבית



כוונו למצב בטיחות והרובוט יעבור למיקום המוגדר. 

כשמזוהה תנועה, הרובוט ישלח חמש תמונות אחת אחר 
השניה. לדוגמה, כשהילדים חוזרים, הרובוט שלכם ישלח 

חמש תמונות עוקבות לטלפון החכם שלכם. 

LG של רובוט ’HomeGuard‘ הודות לפונקציית הבטיחות

לאחר חמש שעות ו-30 דקות במצב בטיחות, הרובוט יחזור 
אוטומטית לתחנת הטעינה שלו כדי להיטען מחדש.

Home Guard שמירה על הבית

 ’HomeGuard‘ פונקציית
כל כך שימושית!

אבטחת הבית - מכל מקום ובכל זמן!

קבלת תמונות מתוך הבית היישר אל הטלפון החכם שלכם
הרובוט מזהה תנועות בתוך הבית ושולח צילום לטלפון החכם שלכם.



שלב 3:
נטרו את האזור שנוקה, בדקו את משך הזמן שהמכשיר 
ניקה ואיך הוא ביצע את המשימה באמצעות כפתור השחזור 

.'playback'

שלב 1:
תוכלו לתזמן מתי לנקות ולנטר היכן המכשיר ניקה באמצעות 

הטלפון החכם שלכם.

שלב 2:
תוכלו לבדוק את תוצאות הניקוי של הרובוט דרך הטלפון 

החכם שלכם. 

מעודכנים בניקיון בכל רגע

בודק היכן המכשיר ניקה.
 הרובוט ישרטט פריסה של ביתכם ויראה היכן הוא ניקה

)תוכלו לשחזר את מסלול הניקיון של המכשיר(

יומן ניקיון



Micro 
Com 

10 שנות אחריות
על חלקי מנוע בלבד

מנוע אינוורטר חכםמנוע קונבנציונלי

ללא חיכוךמברשת הפחם נשרפת

שלא כמו מברשת מנוע קונבנציונלי, למנוע אינוורטר יש 
פחות חיכוך לעמידות לאורך זמן 

על השטיח

מצב טורבו
מצב טורבו ממקסם את מספר הסיבובים לדקה של מנועי המברשת והיניקה, 
כדי להגביר את ביצועי הניקוי. המכשיר עובר באופן אוטומטי למצב טורבו 

על שטיח.

מחוץ לשטיח

 
שליטה עצמית בסוללה

מנוע אינוורטר מצוייד במיקרו-CPU  כדי לייעל את תפוקת המתח ולייצב את 
יעילות המנוע. הדבר ימצב את ביצועי הניקיון ויעניק לבטריה חיים ארוכים יותר. 

ביצועי ניקוי טובים יותר עם מנוע אינוורטר חכם
ביצועי השואב הרובוטי לא נופלים מזה של שואב אבק צילינדר רגיל.

הביצועים  רמות 
כמעט זהות לאלה 
של שואבי האבק 
המחוברים בכבל 

לחשמל

89.2%88.6% VS

שואבי אבק רגילים
עם חוט חשמל

89.2%88.6% VS 89.2%88.6% VS

 השוואת ביצועי ניקיון

ניקוי רב-עוצמה ועמידות לאורך זמן

מנוע אינוורטור חכם



VS

89%
שיפור

1234

מצלמה תחתית

מצלמה קדמית
מצלמה עליונה

אשף הפינות מאפשר ניקוי יסודי של הפינות, הודות לעיצובו הייחודי בצורת 
ריבוע ומברשות צד ארוכות ב-1.5 ס״מ, המגיעות לפינות ולקירות - קרוב יותר 
משואבי אבק רובוטיים עגולים. ביצוע ניקוי הפינות השתפר ב-89% ויעילות 

.LG הניקוי של המכשיר עלתה ב-94%, בהשוואה למודל הרגיל של

Triple Eye מערכת
מצלמה קדמית פועלת כמצלמת אבטחה.  .1

מצלמה עליונה יוצרת מפה של הבית - לתכנון דרך יעילה לניקוי, אפילו בחושך.  .2
מצלמה תחתית קוראת את מבנה הרצפה ומנקה בחכמה את המקומות   .3

החשוכים, כמו מתחת לרהיטים.

עיצוב מרובע
בשל צורתו הריבועית, המברשות 
הצידיות ממוקמות קרוב יותר לפינות.

מברשות צידיות ארוכות
בשל צורתו הריבועית, המברשות 
הצידיות ממוקמות קרוב יותר לפינות.

מערכת זיהוי פינות
השואב הרובוטי נע בצורה חלקה לאורך הקיר, ומאתר בחכמה את הפינות 

- מבלי להתנגש בהן.

הודות לעיצוב הצד 
השטוח של השואב 
הרובוטי, הוא עובד 

בצמוד לקיר.

בהפעלת מערכת 
איתור פינות, המכשיר 

יכול לנקות ביעילות רבה 
יותר ב-89% בהשוואה 

למכשירים אחרים.

המכשיר מבצע 
ניקיון אחורי, על מנת 
לסיים ביסודיות את 

ניקוי הפינות.

המכשיר ימשיך 
לנקות את המקטע 
הבא, מבלי להתנגש.

ניקיון יסודי
המצלמה העליונה יוצרת מפה של הבית, לתכנון דרך יעילה לניקוי אפילו 
בחושך. שואבי אבק רובוטיים קונבנציונליים יכולים בקלות להסתובב סיבובי 
סרק בחושך, מפני שקשה לצלם תמונה ללא תאורה. באמצעות טכנולוגיית 
II-SLAM שודרג המכשיר הדו-עיני )Dual Eye 2.0tm(, וכעת הוא מחשב 
באופן אוטומטי את עוצמת האור וסורק את התקרה. בין אם המקום מואר 
או חשוך - המכשיר יכול לצלם תמונה ברורה של החדר ולהפחית את 

סיבובי הסרק.
המצלמה התחתית קוראת את מבנה הרצפה ומנקה בחכמה את המקומות 
החשוכים, כמו למשל מתחת לספה או למיטה. חיישן אופטי קורא את 
הרצפה לצורך מדידת מרחק התנועה, ומבחין אפילו בשינויים הקלים ביותר. 

בהירבהירבהיר

חשוך חשוך חשוך

ללא מצלמה

מצלמה יחידהקונבנציונלי

מצלמה יחידה

מגיע לכל מקום ולכל פינה

אשף הפינות



10° spin

Sensing Backward Spin Move

10° spin

Sensing Backward Spin Move

10° rotation 
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עצמת רעש נמוכה
עצמת רעש נמוכה של 60 דציבלים )A(, ניקוי שקט ונוח

יציאה חכמה
מצב ‘היציאה החכמה’ מעניקה לרובוט עצמאות רבה. במקרה שהמכשיר 
נתקל במכשולים ולא יכול לנוע בקלות במצב הניקוי הרגיל, מגוון תנועות 
יציאה מסייעות לרובוט לחמוק, כמו למשל הפעלה/כיבוי של המברשת, 

סיבובים ותנועה קדימה ואחורה.

יציאה ממכשול עגול
בעזרת מערכת שאיבה בהפעלה עצמית - חיישני מכשולים, הרובוט נע 

מעבר למכשול מבלי לעצור.

יציאה ממסגרת חלון
בעזרת ‘יציאה חכמה’ - הרובוט מזהה מסגרות של חלונות. הדבר מונע 

מהמכשיר להיתקע, ומאפשר לרובוט לנוע קדימה.

10° spin

Sensing Backward Spin Move

10° spin

Sensing Backward Spin Move

10° rotation 

קונבנציונלי

יציאה מחלל סגור
ברגע שהרובוט נתקל בפתח, הוא יבצע את כל סדרת התנועות על מנת 

להיחלץ, לאחר פרק זמן מסוים בו היה המכשיר תקוע.

פגוש דיגיטלי
חיישנים מרובים מזהים מכשולים בסביבה ומורידים למינימום את מספר 
ההתנגשויות. הרובוט של LG מחשב מראש את מרחק המכשולים הניצבים בפניו.

שואבי אבק רובוטיים קונבנציונליים 
משתמשים רק בחיישני אינפרא-

אדום, ויש להם טווח חישה צר. 

החיישן העל-קולי של השואב הרובוטי 
חש טווח רחב יותר, ובדיוק רב יותר.

SensingBackwardSpinMove

10° spin

Brush onBrush on Brush off

10° spin

SensingBackwardSpinMove

Brush onBrush on Brush off

10° spin

SensingBackwardSpinMove

Brush onBrush on Brush off

10° spin

יציאה מתפרים ומחוטים של שטיחים
הדבר מונע מהשואב הרובוטי להיתקע במקומות סגורים, על תפרי שטיחים 

ועל חוטים, ומסייע לו לנקות בעצמו.

מברשת מופעלתמברשת כבויהמברשת מופעלת

שליפה קלה של מיכל האבק
מיכל האבק של השואב הרובוטי מתוכנן לשליפה מלמעלה. הוא נוח יותר 
לשימוש מאשר המיכלים של שואבים רובוטיים רגילים, הנשלפים בהחלקה. 

הדבר מקטין את חוסר הנוחות, הנגרם 
כתוצאה משאריות אבק המתפזרות 
בנוסף,  האבק.  מיכל  חריץ  סביב 
 לשואב הרובוטי יש תכולה גדולה יותר
)0.6 ליטר( לאחסון כמות גדולה יותר 
של אבק, עובדה המקלה על המאמץ 
לפינוי מיכל האבק. מיכל אבק מהסוג 
הנשלף כלפי מעלה, מונע מהאבק 

להתפזר באוויר בעת ריקונו. 
קונבנציונלי

מצב ניקוי מיוחד

הנוחות שבניקיון מושלם

עם השואב הרובוטי של LG  - הניקוי הופך קל ונוח

לשואב הרובוטי של LG מגוון תכניות ניקוי,
העונות על הצרכים שלכם.

ניקוי נוח
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הרובוט של LG מטפל גם בפרטים הקטנים, ומציע לכם מגוון 
פונקציות המעשירות את חייכם.

מצב פעולה ארוך

ניווט מתוחכם יותר, באמצעות סיום תא במצב זיגזג ואחר תנועה לתא הבא. 
יעיל לאזורים מורכבים עם מכשולים.

תא אחר תא

תנועה קדימה ואחורה, עד שהרובוט פוגש במכשול. יעיל לאזור גדול עם 
מעט מכשולים. 

מצב זיגזג

המכשיר נע בצורת ספיראלה רחבה, לניקוי מעולה. התנועה כלפי חוץ 
ל-1.5 מטר.

מצב ספיראלי

התוכנית הייחודית של LG , המאפשרת מצב זיגזג - ניקוי יעיל של חללים 
נבחרים בשימוש במצב זיגזג

החלל שלי

מצב זיגזג עם מיפוימצב רנדומאלי ללא מיפוי

רובוט של LGמכשירים אחרים

כל יוםיום אחד

סוללה חלשהטעינה מתחילה

ניקוי הסתיים

מצב זיגזג

ניקוי מתוזמן
בעזרת המתזמן, ינקה הרובוט את הבית בזמן הרצוי לכם.

הדרכה קולית
עם יותר מ-90 התראות קוליות בעברית, רוסית, אנגלית וערבית המכשיר 

מודיע על מצבו הנוכחי ועל תנועותיו של הרובוט.

!חסרה תמונה !

ארבעה מצבי ניקוי אוטומטיים ומצב ניקוי ידני אחד,
מאפשרים ניקוי יעיל ביותר בהתאם לנסיבות.

העשירו את חייכם ניקיון יסודי

100
דקות



עיצוב ריבועי ומברשות צידיות ארוכות יותר
העיצוב הריבועי והמברשות הצידיות המוארכות, 

מאפשרים גישה קרובה יותר לפינות.

HomeView/HomeGuard
מבט בזמן אמיתי וניטור עם זיהוי תנועה.

RoboNavi TM

מיפוי חכם של הבית לניקוי אופטימאלי.

ניקוי טורבו
מזהה שטיח ועובר באופן אוטומטי 
למצב ניקוי עוצמתי.

מנוע אינוורטר חכם
שאיבה רבת-עצמה ועיצוב עמיד לאורך זמן. 

פגושים דיגיטלים
מפחיתים את ההיתקלויות ומונעים נפילה 
במדרגות, באמצעות מידע המתקבל ממספר 

חיישנים. 



VR6480VMNC

צפייה בבית

מברשת 
לשטיח

מטלית לניקוי 
רצפות

אשף הפינותשמירה על הבית

סוג: שואב אבק רובוטי
איסוף אבק, ללא שקית

זמן ניקוי: 3 שעות
Lithium-ion :סוג סוללה

עצמת רעש )IEC( 60 דציבל
גודל: )ר'xע'xג'(: 340x340x89 )מ"מ(

HomeGuard / HomeView / יומן ניקוי
שדרוג חכם / אשף הפינות / אשף השטיחים

פגוש דיגיטלי / מיפוי / פונקצית למידה
זיגזג / ספיראלי / תא אחר תא / חזור / החלל שלי

ניקוי טורבו / ניקוי טורבו חכם
שליפה קלה של מיכל האבק / אבחון חכם

מצב ניקוי

כן נקודתי )ספירלי(
כן החלל שלי

כן טורבו
כן טורבו חכם

כן חזרה

)IEC( עצמת רעש
IEC69dB טורבו
IEC60dB רגיל

ניווט

Robonavi 10.0מערכת
Absolute/SLAM/Kidnap שיטה

Vision/Gyro/OFS חיישני מיקום
כןפונקציות למידה

ניקוי

96%פינה )10ס"מ על 10ס"מ(
93%קצה 1מ' על 1מ'

95%רצפה קשיחה
42%שטיח

99%אבק גדול

חיישן מכשולים

כןOFS מצלמה תחתית
כן ג'יירו

כן USS )חיישן אולטרה סוני(
PDS )חיישן רגיש למיקום( 

כן)כמות(

כן צוק
כןמד תאוצה

התראה קולית
כןמדריך
כן השתק

כן שלט רחוק
פונקציה

כןלחיסכון בחשמל

ממשק משתמש
כןתצוגה
כןכפתור

אביזרים

מברשת חיות מחמד 
)אופציונאלי(

כן 

כןמברשת שטיח )ראשי(
2מטלית

כן לוחית למטלית
כן מסנן נוסף

2מברשת צידית נוספת
כן מברשת ניקוי

כןכלי ניקוי

 VR6480VMNC דגם
כסף מטאליצבע

תכונות

89  340  340 )עומק/רוחב/גובה( מ״מ
3 ק"גמשקל נטו

15 וואטהספק צריכה
100 דקותזמן פעולה
3 שעותזמן טעינה
כןאבחון חכם

 M1 שטח ניקוי
 150)ללא טעינה מחדש(

מצלמה
כן קדמית
כן עליונה
כן תחתית

כןאבחון חכם

סוללה
Li-Ion סוג

14.4V / 2330mAh קיבולת
17.1V /1.1A/23W דירוג חשמלמטען

פעולות חכמות
)WIFI(

שמירה על הבית 
Home Guardכן

Home View כןצפייה בבית
כןיומן ניקוי

כןשדרוג חכם

מצב ניקוי
7מספר מצבי ניקוי

כן זיגזג
כן תא אחר תא



טורבו
משמש לכוון ל’מצב טורבו’.

התחל/הפסק
משמש להדלקה, להתחלת 
ניקוי ולהפסקת ניקוי. 

מצב
משמש לשינוי 
הגדרת מצב הניקוי.

בית
גורם למכשיר לחזור לתחנת 
הבית, לצורך טעינה מחדש 
של הרובוט

נעילת מקשים הפעל/הפסק
הקישו על מקשי ‘טורבו’ ו’מצב’ במשך 
3 שניות, להפעלה או להפסקת הפעלת 
‘נעילת מקשים’. 

התחל
מתחיל ניקוי.

מצב
משנה את 
מצב הניקוי.

מקש כיוון
מאפשר פעולה ידנית 
ובחירת אזור במצב ניקוי 
‘החלל שלי’.

חזור
מפעיל או מפסיק 
הפעלת מצב ניקוי ‘חזור’.

תזמון
מתחיל ניקוי לפי תזמון. הקישו 
על כפתור זה במשך 3 שניות, 
כדי לבטל את הניקוי המתוזמן.

שעון
מאפשר לתכנת את הזמן 
הנוכחי המופיע על הרובוט.

בית
גורם למכשיר לחזור 
לתחנת הבית, לצורך 
טעינה מחדש של 
הרובוט.

טורבו
מפעיל או מפסיק את 
מצב ‘טורבו’.

הפסק
מפסיק את הרובוט / 
מבטל תזמון ניקוי או 
הגדרת זמן.

החלל שלי
מתכנת את הרובוט 
במצב ניקוי ‘החלל שלי’.

השתק
מפעיל או מפסיק 
הפעלה של
מצב ‘השתק’.

אבחנה
מפעיל ‘אבחנה חכמה’, 
זמין אך ורק כשהמכשיר 
נמצא בטעינה.

שלט רחוק

מדריך למשתמש



רשימותרשימות


