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SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED
Õnnitleme teid uue Kobold VB100 akutolmuimeja
ostmise puhul. Puhtust pakkudes saab kerge ja hästi
liikuv Kobold akutolmuimeja teie truuks abiliseks
majapidamises pikaks ajaks. Kobold VB100 akutolmuimeja ja praktiliste lisaseadmetega on teie kodu
puhastamine kerge ja meeldiv.
ENNE ALUSTAMIST
1. Lugege enne Kobold VB100 akutolmuimeja ja
lisaseadmete esmakordset kasutamist käesolev
kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2.

Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise
jaoks alles. See on akutolmuimeja oluliseks
koostisosaks ning peab olema tootega kaasas,
kui te annate selle edasi teistele isikutele.

MÄRGID JA SÜMBOLID
Teksti juures toodud sümbolitel on järgmine tähendus:
Ohusümbol ja hoiatusjuhised on tähistatud selle sümboliga ja hallil taustal
Viide Vorwerki klienditeenindusele/klienditoele
Teave on tähistatud selle sümboliga ja
hallil taustal
Viide Vorwerki internetiesitlusele
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Kobold 2 / 1 düüs
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Tarvikute valik ja kogus võivad erineda. Lisavarustust saab osta valikuliselt. Käesoleva
juhendi illustratsioonid on mõeldud selleks, et näidata Kobold VB100 akutolmuimeja ja tarvikute funktsionaalsust. Joonised võivad tegelikust tootest erineda üksikasjade ja proportsioonide poolest.
Pistikute illustratsioonid on vaid näited. Tegelik toode võib riigiti erineda.
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LISASEADMETE SOBIVUS ERINEVATE PÕRANDATE JAOKS
Vaiba liik

Kobold EBB100

Silmusvaibad
Veluurvaibad

++

Berberi vaibad
Kõrge karusega vaibad
Kerged, lahtised vaibad
Siidvaibad
Sisalist vaibad

+

Karusnahk
Flokati
Nõrgalt kootud vaibad
Pika läbipõimitud karusega (Saxony) vaibad

–

Kõva põrandakatte liik
Pealispinnatöötlusega/lakitud puitpõrandad
(laudpõrand, parkett)
Õlitatud/vahatatud puitpõrandad

++
+

Pealispinnatöötluseta/töötlemata puitpõrandad
Pealispinnatöötlusega korkpõrandad

–
++

Õlitatud/vahatatud korkpõrandad

+

Pealispinnatöötluseta/töötlemata korkpõrandad

–

Laminaat

++

Elastsed põrandad (polüvinüülkloriid, pehmel
alusel vinüül, linoleum)

+

Kivipõrandad (marmor, graniit, Juura paekivi,
kunstkivi)

+

Avatud pooridega/tundlik looduslik kivi (kiltkivi,
klinkerkivist plaadid)

–

Savipõrandad (terrakota, klinker, tellisesavist plaadid)

+

Keraamilised glasuurplaadid ja peenkeraamika

++

Pealispinnatöötluseta keraamilistest plaatidest
põrandad

–

Karedad betoonpõrandad (killustikviimistlusega
betoon)

–

Kasutamine

Kobold 2 / 1 düüs

Põrandaliistud, nurgad ja kõrgemad pinnad

++1

++

suurepäraselt sobiv

–

ei sobi mitte mingil juhul

+

väga hästi sobiv

1

ei sobi mitte mingil juhul läikivate või poleeritud pealispindade jaoks

Juhis!
Järgige järgnevates peatükkides toodud üksikasjalikke
kasutusjuhiseid.
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TEIE TURVALISUSE HUVIDES

Maksimaalselt võimalik turvalisus on üks Vorwerki toodete omadusi. Sealjuures on Kobold
VB100 akutolmuimeja ja lisaseadmete tooteohutus tagatud ainult siis, kui järgite käesolevat
peatükki.

1.1

SIHIPÄRANE KASUTAMINE

Juhis!
Neid seadmeid võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ja
piiratud psüühiliste, 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 VB100 AKUTOLMUIMEJA
Akutolmuimeja on eranditult ette nähtud mustuse eemaldamiseks teie koduses majapidamises.
Selle hulka kuulub ka kasutamine kodusele majapidamisele tüüpiliste tingimustega kauplustes, büroodes ja muudes sarnastes töötingimustes, põllumajanduslikes ettevõtetes, klientide
poolt hotellides, motellides ja muudes korteriga sarnastes ruumides ning samuti hommikusöögiga pansionaatides. Akutolmuimejat on lubatud kasutada vaid koos juurdekuuluvate
Koboldi lisaseadmetega.
•

Tabelis leheküljel Lehekülg 9 on toodud teave, milliste vaipkatete- ja kõva põrandakatte liikide või kõrgemate pindade liikide jaoks lisaseadmed sobivad või mitte.

1.2

OHUTUSJUHISED

Juhis!
• Lugege enne Kobold VB100 akutolmuimeja ja lisaseadmete esmakordset kasutamist käesolev kasutusjuhend
hoolikalt läbi.
• Järgige eelkõige järgnevaid juhiseid.
• Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise jaoks alles.
See on akutolmuimeja oluliseks koostisosaks ning peab
olema tootega kaasas, kui te annate selle edasi teistele
isikutele.
Elektrilöögi oht!
• Kahjustuse korral võtke ühendust lähima Vorwerki klienditeenindusega.
• 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 võrgulaadija on kahjustatud, siis ärge kasutage seda
edasi.
• Ärge lükake elektrikontaktidesse ja muudesse avadesse
(nt väljapuhkevõredesse, akuplokki) teravaid esemeid.
• Ärge muutke elektrikontakte.
• Ärge mitte kunagi liikuge Kobold EBB100 elektriharjaga
üle põrandal asuvate kaablite.
• Ärge mitte kunagi puhastage võrgulaadijat veega või
niiskete puhastusvahenditega.
• Ärge kasutage võrgulaadijat niiskes keskkonnas.
• Ärge mitte kunagi asetage võrgulaadijat vette või muudesse vedelikesse.
• Eemaldage võrgulaadija pistik enne kõiki puhastustöid
pistikupesast.
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Plahvatusoht!
• Ärge imege sisse plahvatusohtlikke või kergestisüttivaid
aineid.
• Ärge mitte kunagi visake akuplokki või Kobold VB100
akutolmuimejat lahtisse tulle.
• Kasutage ainult Vorwerki originaalakuplokki.
• Ärge mitte kunagi proovige akuplokki avada või remontida.
Defektsed akuplokid tuleb asendada uute Vorwerki
VB100 originaalakuplokkidega.
Tuleoht!
• Ärge kasutage Kobold VB100 akutolmuimejat, akuplokki
ja elektrilisi lisaseadmeid, kui need on kukkunud põrandale ja neil on nähtavaid kahjustusi või on tekkinud talitlushäired.
• Ärge imege sisse hõõguvat tuhka või põlevaid sigaretiotsi.
• Kobold VB100 akutolmuimejat ja kõiki lisaseadmeid (eelkõige akuplokki) ei tohi mitte kunagi visata tulle või välise
soojusallikaga kuumutada.
• Jälgige, et toiteallikat ei kaeta kinni.
• Kui akuplokk on kahjustatud, siis ärge kasutage seda
edasi.
• Ärge mitte kunagi puhastage akuplokki veega või niiskete
puhastusvahenditega.
• Ärge mitte kunagi asetage akuplokki vette või muudesse
vedelikesse.
• Kobold VB100 akutolmuimeja selle lisaseadmed ei ühildu
Vorwerki võrgupingel töötavate tolmuimejate seeriate
ning nende lisaseadmetega.
• Ärge mitte kunagi lühistage akuplokki.

Alarõhust tulenev vigastusoht!
• Ärge imege kunagi vastu kehaosi või juukseid.
Ärge imege laste või koduloomade läheduses.
Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke lisaseadmete liikuvatest osadest eemale.
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastusvõi hooldustöid alati välja.
• Eemaldage lisaseade Kobold VB100 akutolmuimeja küljest enne, kui teostate lisaseadme juures ümberseadmestus-, puhastus- või hooldustöid.
Vigastus- ja kukkumisoht!
• Viige Kobold VB100 akutolmuimeja paigaldusasendisse
lisaseadme peal eranditult ainult horisontaalsetel pindadel.
• Ärge mitte kunagi toetuge Kobold VB100 akutolmuimejale.
• Ärge mitte kunagi astuge lisaseadmete peale.
• Enne kui jätate seadme järelevalveta, lülitage seade akutolmuimeja lüliti kaudu välja.
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.
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Plastmaterjalist teravaservalistest tükkidest tulenev
vigastusoht!
• Ärge kasutage seadet, kui plastosad on kukkumiste või
löökide tagajärjel kahjustatud.
Kaitske end teravaservaliste tükkide eest.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kasutage ainult selleks ettenähtud Vorwerki originaaltooteid.
• Kasutage Kobold VB100 akutolmuimejat eranditult koos
Kobold VB100 originaalseadmetega.
• Kasutage Kobold VB100 akutolmuimeja laadimiseks
ainult tarnekomplektis sisalduvat Vorwerki originaalvõrgulaadijat.
• Käitage võrgulaadijat ainult spetsialisti poolt nõuetekohaselt installeeritud elektriühenduse kaudu.
• Kasutage võrgulaadijat ainult tüübisildil antud vahelduvpingel ja võrgusagedusel.
• Ärge mitte kunagi kandke võrgulaadijat toitejuhtmest
hoides.
• Ärge mitte kunagi eemaldage võrgulaadija pistikut pistikupesast toitejuhtmest tõmmates.
• Ärge kasutage akutolmuimejat, kui see on kahjustatud
või ei ole täielikult kokku monteeritud.
• Kobold VB100 akutolmuimeja sobib eranditult kasutamiseks siseruumides.
• Laadige akude süvatühjenemise ja selliselt akude kahjustuse vältimiseks oma Kobold VB100 akutolmuimeja
vähemalt kord aastas täielikult täis.
• Ärge asetage Kobold VB100 akutolmuimejat soojusallika
(pliidi, kütteseadme või kuuma küttekeha) lähedale.
• Laadige ja kasutage Kobold VB100 akutolmuimejat temperatuuridel vahemikus 5 °C ja 35 °C.

• Hoiustage Kobold VB100 akutolmuimejat temperatuuridel vahemikus 5 °C ja 35 °C.
• Ärge laske Kobold VB100 akutolmuimejale või akuplokile
mõjuda tulel, kuumusel või vahetul päikesekiirgusel.
• Kasutage seadet ainult koos paigaldatud Kobold FP100
Premium-originaalfiltrikotiga.
• Kasutage seadet ainult paigaldatud mootorikaitsefiltriga.
• Ärge mitte kunagi imege veel niisketelt jalamattidelt või
vaipadelt vedelikke või niisket mustust.
• Kui filtriruum on muutunud niiskeks, siis kuivatage see
enne edasist kasutamist. Asendage Kobold FB100 Premium-filtrikott ja Kobold VB100 mootori kaitsefilter.
• Ärge mitte kunagi puhastage Kobold VB100 akutolmuimejat ja elektriliselt käitatavaid lisaseadmeid vee või niiskete puhastusvahenditega.
• Ärge mitte kunagi asetage seadet või võrgulaadijat vette
või muudesse vedelikesse. Ärge mitte kunagi valage
seadme peale vett ning ärge mitte kunagi hoidke seadet
voolava vee all.
• Ärge kasutage akuga seadet niisketes keskkondades
(märjas vannitoas, välitingimustes jne) või kohtades, kus
on oht, et seade puutub kokku vedelikega.
• Ärge laske Kobold VB100 akutolmuimejal töötada järelevalveta ja lülitage see iga kord peale kasutamist uuesti
välja.
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• Ärge mitte kunagi blokeerige tolmu imemise ajal õhu
väljavooluavasid.
• Ärge kasutage Kobold VB100 akutolmuimejat Kobosan
active‘i või muude pulberpuhastusvahendite imemiseks.
• Ärge kasutage Kobold kaks ühes düüsi läikivatel või poleeritud pealispindadel.

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.

1.3

OHUTASEMED

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

Märgusõna

Võimalikud ohud

3

Ohusümbol

HOIATUS

– Elektrilöögi oht
– Tuleoht
– Plahvatusoht

2

ETTEVAATUST

– Vigastusoht

1

JUHIS

– Asjatundmatust kasutamisest tulenev
kahjustuste oht
– Asjatundmatust kasutamisest tulenev
materiaalse kahju oht
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ETTEVALMISTAMINE

Selles peatükis saate teada, kuidas te valmistate oma
Kobold VB100 akutolmuimeja kasutamiseks ette. Te
õpite tundma oma akutolmuimeja põhifunktsioone
ja seadme käsitsemist.
Akutolmuimeja tarnitakse paigaldatud aku ja paigaldatud Premium-filtrikotiga. Enne käivitamist
peate paigaldama Kobold EBB100 elektriharja (peatükk “2.1 Lisaseadme kinnitamine või vahetamine“
leheküljel 18) ja aku täielikult laadima (peatükk
“2.3 Kobold VB100 akutolmuimeja laadimine“ leheküljel 21).
Teie seadme tarnimisel on aktiveeritud transpordirežiim. Seadme esmakordseks sisselülitamiseks peate selle esmalt laadima (peatükk “2.3
Kobold VB100 akutolmuimeja laadimine“ leheküljel 21).

2.1

LISASEADME KINNITAMINE
VÕI VAHETAMINE

Põranda puhastamiseks kasutage Kobold VB100
akutolmuimejat koos Kobold EBB100 elektriharjaga.
1. Ühendage akutolmuimeja liitmik
elektriharja
liigendiga .
2. Jälgige, et tolmuimeja liitmik kinnitub kuuldavalt liigendisse.
3. Vajutage all imiotsiku
juures olevat nuppu, et
eemaldada elektrihari uuesti akutolmuimeja
küljest.
Peale vabastamist saate elektriharja akutolmuimeja küljest eemaldada.

2.2

PAIGALDUSASEND JA
TÖÖASEND

2.2.1

PAIGALDUSASENDISSE SEADMINE

ETTEVAATUST
Vigastus- ja kukkumisoht!
Paigaldusasend on mõeldud seadme paigaldamiseks peale imemistööde lõpetamist või nende
katkestuse ajal.
• Viige Kobold VB100 akutolmuimeja paigaldusasendisse lisaseadme peal eranditult ainult horisontaalsetel pindadel.
• Ärge mitte kunagi toetuge Kobold VB100 akutolmuimejale.
• Ärge mitte kunagi astuge lisaseadmete peale.

JUHIS
Seadme iseseisvast käivitumisest tulenev kahjustuste oht!
• Pidage silmas, et Kobold EBB100 elektrihari käivitub iseseisvalt, kui võtate Kobold VB100 akutolmuimeja paigaldusasendist ning seda ei lülitatud
eelnevalt pealülitist välja.
Paigaldusasend on mõeldud akutolmuimeja hoidmiseks, kui seda ei kasutata või kui soovite seda laadida. Lisaks sellele võite tolmuimeja sellesse asendisse „ajutiselt parkida“ juhul, kui soovite töötsükli
lühiajaliselt katkestada. Paigaldusasendis seisab
seade püstises asendis ja kindlalt põrandal.

20

21

Ettevalmistamine

Te saate paigaldusasendi seadistada ainult siis, kui
akutolmuimeja on suunatud sirgelt ettepoole.
1. Keerake akutolmuimeja üle liigendi selliselt, et
akutolmuimeja ja lisaseade on suunatud täpselt
ettepoole .
Nüüd on võimalik seada paigaldusasendisse.
2. Lükake käepide selliselt ettepoole , et see
seisab püstiselt ja kinnitub kuuldavalt liigendisse
.
Kui viite Kobold VB100 akutolmuimeja koos
Kobold EBB100 elektriharjaga paigaldusasendisse
ja ei ole pealüliti kaudu välja lülitanud, töötab
Kobold VB100 akutolmuimeja edasi ja Kobold
EBB100 elektrihari lülitub välja.

2.2.2 TÖÖASENDISSE SEADMINE
Tööasendis on tolmuimeja vabalt liikuv ning seadet
saab põrandal igas suunas liigutada.
1. Hoidke lisaseadet jalaga kinni
ja kallutage
vars selliselt tahapoole , et akutolmuimeja
liigub paigaldusasendist kuuldavalt välja.
Lisaseadet saab nüüd uuesti igas suunas liigutada.
2

1

2.3

KOBOLD VB100
AKUTOLMUIMEJA
LAADIMINE

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Laadige ja kasutage Kobold VB100
akutolmuimejat temperatuuridel vahemikus
5 °C ja 35 °C.
• Äärmuslikult kõrged ja madalad temperatuurid
pikendavad laadimiskestust ja/või võivad
põhjustada akude kahjustust.
• Laadige Kobold VB100 akutolmuimejat ainult
kaasasoleva võrgulaadija kaudu.
Kobold VB100 akutolmuimeja ei ole tarneolekus täielikult laetud. Laadige selle tõttu akutolmuimejat enne esmast kasutuselevõtmist. See võib
kesta umbes kolm tundi.
2.3.1
AKU TÄITETASEME LED-INDIKAATOR
LED-indikaator näitab akutolmuimeja aktuaalset
täitetaset. Selleks peab akutolmuimeja olema sisse
lülitatud (vaata peatükk “3.1 Kobold VB100 akutolmuimeja sisse- ja väljalülitamine“ leheküljel 24).
LED-indikaator

Aku täitetase

Kõik LEDi
read
põlevad.

Aku on täielikult laetud.

4 LEDi rida Aku on umbes 2/3 ulatuses laetud.
põlevad.
2 LEDi rida Aku on umbes 1/3 ulatuses laetud.
põlevad.
2 LEDi rida Aku täitetase on madal.
põlevad.
Palun laadige akut.
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2.3.2
LAADIMINE
Akutolmuimeja laadimiseks toimige järgnevalt:
1. Seadke akutolmuimeja paigaldusasendisse (vaata peatükk “2.2 Paigaldusasend ja tööasend“ leheküljel 19).
2. Ühendage võrgulaadija

vooluvarustusega.

3. Järgige nõuetele vastavat pinget 220 V–240 V.
4. Ühendage võrgulaadija akutolmuimeja laadimispessa
.
5. Jälgige, et pistik on täielikult sisse lükatud.
Akuplokki on võimalik laadida ka eraldi. Vaadake selle kohta lisateavet peatükis “Eemaldatud
akuploki laadimine“ leheküljel 41.

2.3.3

LAADIMISE LED-INDIKAATOR

LED-i
ndikaator

Aku täitetase

LEDid
vilguvad
järjest.

Akuplokki laetakse.
Aku on hetkel laadimisolekus, selleks ajaks ei ole aku veel täielikult
laetud.
Laadimisaeg võib olla kuni kolm
tundi.

Kõik LEDid Akuplokk on täielikult laetud.
on
kustunud. Akuplokk on laetud ja akutolmuimeja on täielikult töövalmis.

2.4

PREMIUM-FILTRIKOTT,
MOOTORI KAITSEFILTER JA
AKUPLOKK

Tarneolekus on Premium-filtrikott, mootori kaitsefilter ja akuplokk juba akutolmuimejasse paigaldatud.
Kui sisselülitatud akutolmuimeja LED-indikaator
põleb kollaselt, siis kontrollige, kas P
remium-filtrikott on täis või imikanalid on ummistunud.
Peatükis “5 Hooldus“ leheküljel 33 saate teada,
kuidas te Premium-filtrikotti vahetate (peatükk
5.2.1 leheküljel 35), mootori kaitsefiltrit vahetate
või puhastate (peatükk 5.2.2 leheküljel 38) ja
akuplokki vahetate (peatükk “5.2.3 Kobold VB100
akutolmuimeja akuploki väljavahetamine“ leheküljel 40).

JUHIS
Filtrikaane jõuga sulgemisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge sulgege filtrikaant jõudu kasutades.
• Kasutage seadet ainult paigaldatud Kobold
FP100 Premium-originaalfiltrikotiga.
• Ärge mitte kunagi kasutage akuploki juures
jõudu.

!
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3

KÄSITSEMINE

3.1

KOBOLD VB100
AKUTOLMUIMEJA SISSE- JA
VÄLJALÜLITAMINE

1. Lülitage Kobold VB100 akutolmuimeja sisse, vajutage selleks pealülitit
.
2. Akutolmuimeja väljalülitamiseks vajutage pealülitit uuesti.

3.2

VÕIMSUSASTME
REGULEERIMINE

Seadistage hõbedase lüliti
abil imivõimsuse astmed manuaalselt järgneval viisil:
LED-indikaator
käepidemes

Võimsusaste

Käepidemes põleb soft – minimaalne imivõimüks valge LED.
sus
Käepidemes
põlevad kaks
valget LEDi.

med – keskmine imivõimsus

Käepidemes
põlevad kolm
valget LEDi.

max – maksimaalne imivõimsus

Sisselülitamisel käivitub akutolmuimeja iga
kord automaatselt võimsusastmelt „med“, elektrihari on tavareziimil (vaata peatükk “3.3 Kobold
EBB100 elektriharjaga puhastamine“ leheküljel 25).

2

3

4

5

3.3

KOBOLD EBB100
ELEKTRIHARJAGA
PUHASTAMINE

Elektrihari imeb ühesuguse võimsusega vaippõrandatelt ja kõva kattega põrandatelt.
Tänu oma mitmekülgsele funktsionaalsusele sobib
automaatne elektrihari kasutamiseks enamusel
põrandatel. Soovitame teil siiski enne elektriharja
kasutamist veenduda, et seade on teie põranda jaoks
sobiv (vaata tabel Lehekülg 9).

HOIATUS
Elektrilöögi oht!
• Ärge mitte kunagi liikuge Kobold EBB100 elektriharjaga üle põrandal asuvate kaablite.

ETTEVAATUST
Sisseimetavate eseme väljapaiskumisest tulenev vigastusoht!
• Vältige seadme äkilist asetamist suurtele lahtistele osakestele (nt klaasikildudele), seda eelkõige silmade kõrgusel.
• Enne Kobold EBB100 elektriharja ülestõstmist
lülitage Kobold VB100 akutolmuimeja välja.

ETTEVAATUST
Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke eemale Kobold EBB100 automaatse
elektriharja liikuvatest osadest.

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Vältige seadme kasutamist pikemat aega ühe
koha peal.
• Vältige lahtiste vaibaosade/narmaste sisseimemist.

Ülevaade
Harjarežiimi jalglüliti
LED-indikaator
Küljeplaadid (vasakul ja paremal)
Tüübitähis
Rullharjad
Ümberlülitus (flex/fine)
Kontrollimisluuk
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3.3.1

KOBOLD EBB100 ELEKTRIHARJA
HARJAREŽIIM
Põranda puhastamiseks Kobold EBB100 elektriharja
abil saate kasutada kolme töörežiimi. Valitud töörežiimi kuvatakse iga kord elektriharja peal:
Harjarežiim

LED-indikaator

Tavareziim
Valge LED põleb.
Harjad töötavad tavalisel
pöörlemissagedusel. See
on käivitusrežiim.
Sobib eelkõige kõva kattega põrandate jaoks ja harjaga imemisel.
Turborežiim
Kaks valget LEDi
Harjad töötavad kõrgenda- põlevad.
tud pöörlemissagedusel.
Sobib eelkõige vaipadele ja
tugeva määrdumuse korral.
Harjad inaktiveeritud
LEDid on kustuHarjad ei pöörle.
nud.
Sobib eelkõige tihedatele ja
kõrge karusega vaipadele.
Tõrge, harjad on blokeerunud.

Mõlemad LEDid
vilguvad punaselt.

Vaadake lisateavet peatükis
“6 Rikete kõrvaldamine“
leheküljel 45.
Kõva kattega põrandate jaoks soovitame me
tavarežiimi.
Eriti põhjaliku puhastamise jaoks ja loomakarvade eemaldamiseks soovitame me turborežiimi.

HARJAREŽIIMI SEADISTAMINE
Kobold EBB100 elektrihari käivitub tavareziimil.
Töörežiimi saate seadistada jalglülitiga
elektriharja peal.
1. Valige Lehekülg 28 toodud tabeli järgi oma põranda jaoks õige võimsusaste.
2. Harjarežiimi muutmiseks vajutage lühidalt jalglülitit .
Elektriharja LEDid näitavad, milline harjarežiim
on sisse lülitatud.
3. Harja inaktiveerimiseks vajutage jalglülitit
umbes 2 sekundit.
Elektriharja LEDid kustuvad.
4. Harja uuesti aktiveerimiseks vajutage uuesti
jalglülitit .

Vaadake režiimi „Harja inaktiveerimine“ kohta
lisateavet peatükis “6 Rikete kõrvaldamine“ leheküljel 45.
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SOOVITUSED HARJAREŽIIMI KOHTA
Kobold VB100
võimsusaste

Harjarežiim Normal

Harjarežiim Turbo

soft

tundlikud põrandad

tihedate vaipade pealispinna puhastamine

med

kergelt määrdunud, tundlikud põ- kõik põrandad vastavalt tabelile
randad või väga tihedad vaibad
Lehekülg 9

max

väga tugevalt määrdunud tundlikud põrandad

3.3.2
KASUTUSJUHISED
1. Kasutage võimsusastet „max“ ainult väga tugevalt määrdunud põrandate ja vaiba puhul.
2. Liigutage seadet alati ühtlaselt edasi ja tagasi.
3. Ärge laske seadmel mitte kunagi ühe koha peal
pikemat aega töötada, see võib põrandat kahjustada.
4. Pöörlevad rullharjad võivad vaibanarmaid mehaaniliselt kahjustada ja lahti harutada. Tõmmake elektriharja vaibast eemale üle narmaste ainult tagasisuunas.
5. Imege vaibaääri ainult servaga paralleelselt.

v äga tugevalt määrdunud põrandad ja vaibad (nt loomakarvadega)

3.3.3
ÜMBERSEADMINE FLEX/FINE
Seadistusvõimalustega „flex“ ja „fine“ Kobold
EBB100 elektriharja alumisel küljel kohandate seadet vastavalt soovitud puhastamisega.
Igapäevase, mugava ja tavalise puhastamise
jaoks soovitame me alati seadistust „flex“. Seadistust „fine“ soovitame me eriti intensiivse puhastamise jaoks (nt peentolm pragudest või vaipadelt).
Seadistus flex

Elektrihari on seadistusega
„flex“ eelseadistatud igapäevase
puhastamise jaoks.

Seadistus fine

Spetsiaalselt peene mustuse
imemiseks vuukidest ja pragudest on võimalik elektriharja
ümber seadistada.
Seadistuses „fine“ saavutatakse
parim tolmu sisseimemine, nt
paljude vuukide ja pragudega
laudpõrandate või vaipade seest.

ETTEVAATUST
Pöörlevast harjast tulenev vigastusoht!
• Eemaldage Kobold EBB100 elektrihari alati
Kobold EBB100 tolmuimeja küljest enne, kui
teostate Kobold EBB100 elektriharja alumisel
küljel ümberseadistamise.
Erinevaid seadistusi saate valida järgnevalt:
1. Lülitage akutolmuimeja pealüliti kaudu välja.
2. Lükake liugur
Koboldi elektriharja alumisel
küljel asendisse
(fine) kui soovite imeda
peentolmu pragudest ja teostada vaipade põhjalikku puhastamist või asendisse
(flex) kui
soovite imeda jämedateralist mustust.
Liugur fikseerub tuntavalt ja eesmine tihendusriba
on välja liikunud.
3

1
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KOBOLD KAKS ÜHES
DÜÜSIGA PUHASTAMINE

Kobold kaks ühes düüsi saab mitmekülgselt kasutada. Sellel on kaks harjaste seadistust, mida saab
kasutada erinevalt.

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge kasutage Kobold kaks ühes düüsi läikivatel
või poleeritud pealispindadel.
1. Kinnitage Kobold kaks ühes düüsi otsak
bold VB100 akutolmuimeja külge.

Ko-

2. Kerge tolmu või õrnade pealispindade puhul reguleerige harjased pikemaks. Vajutage selleks rohelist nuppu
ja nihutage harjastega otsikut ettepoole kuni roheline nupp fikseerub.
3. Sügaval asuva mustuse korral eemaldage harjastega otsik. Hoidke selleks rohelist nuppu
vajutatult ja eemaldage harjastega otsik.

2

4. Kobold kaks ühes düüsi eemaldamiseks vajutage
Kobold VB100 akutolmuimeja imiotsiku peal
nuppu ja tõmmake kogu düüs ettepoole küljest
ära.

2

3.5

KOBOLD VB100
AKUTOLMUIMEJA
HOIUSTAMINE

1. Kui te oma akutolmuimejat ei kasuta, siis lülitage akutolmuimeja välja ja paigaldage seade
nõuetekohaselt.
2. Kui ladustate oma akutolmuimeja pikemaks
ajaks, siis eemaldage seadmest akuplokk
(”Akuploki eemaldamine“ leheküljel 40l).
3. Kui akkuplokke ei kasutata, siis laadige need vähemalt üks kord aastas täielikult täis.

3.6

KOBOLD VB100
AKUTOLMUIMEJA
TRANSPORTIMINE

Kobold VB100 akutolmuimeja on varustatud transpordirežiimiga, nii saab akutolmuimejat turvaliselt
transportida ning soovimatu sisselülitamine on
välistatud.
1. Ühendage akutolmuimeja vooluvarustusega peatükis “2.3 Kobold VB100 akutolmuimeja laadimine“
leheküljel 21 kirjeldatud viisil.
2. Vajutage käepideme mõlemat nuppu üheaegselt
vähemalt 5 sekundit.
Transportimisrežiimi kinnitatakse 2 LED-rea vilkumisega.
3. Inaktiveerige transpordirežiim, ühendage selleks
akutolmuimeja uuesti vooluvarustusega peatükis “2.3 Kobold VB100 akutolmuimeja laadimine“ leheküljel 21 kirjeldatud viisil.

5 sec.
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4

Töörežiimid ja tööajad

TÖÖREŽIIMID JA
TÖÖAJAD

Akutolmuimeja tööajad sõltuvad sellest, millisel
võimsusastmel te oma Kobold VB100 akutolmuimejat ja millisel harjarežiimil Kobold EBB100 elektriharja kasutate.
Kobold EBB100
elektriharja
harjarežiim

Võimsusaste soft

Võimsusaste med

Võimsusaste max

Turbo

u 40 minutit

u 25 minutit

u 11 minutit

Normaalne

u 52 minutit

u 30 minutit

u 12 minutit

Kobold EBB100 hari
inaktiveeritud või
Kobold 2 / 1 düüs
kõrgemate pindade
jaoks

u 80 minutit

u 41 minutit

u 13 minutit

Loetletud tööajad on keskmised tööajad. Need tehti kindlaks uue akuploki puhul ruumitemperatuuril. Tegelikud tööajad võivad nendest kõrvale kalduda.
Loetletud tööaegade puhul on tegemist eeldatavate andmetega, mis sõltuvad kasutamise
viisist ja ümbritseva keskkonna tingimustest. Näiteks võivad madalad ja kõrged temperatuurid aku tööaega lühendada.

5
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Hooldage oma Kobold VB100 akutolmuimejat
pideva optimaalse talitluse tagamiseks regulaarselt.
Selles peatükis saate teada, kuidas te erinevaid seadmeid ja tarvikuid hooldate või kuidas te osasid vahetate.
Seade/lisaseade

Toiming

Aeg/sagedus

Kobold VB100
akutolmuimeja

Kobold FP100 Premiumfiltrikoti vahetamine

kui sisselülitatud akutolmuimeja puhul
põleb kollane LED-indikaator või kui
imivõimsus väheneb

Mootori kaitsefiltri
puhastamine

määrdumise korral

Mootori kaitsefiltri
vahetamine

tugeva määrdumise korral

Akuploki vahetamine

vajadusel

Akuploki laadimine

vähemalt üks kord aastas

Kontrollimine ja puhastamine

kord kuus või kui harja külge on jäänud
palju kuidusid

Harja vahetamine

kulumisel või kiudude halva
eemaldamise korral

puhastamine

määrdumise korral

Kobold EBB100
elektrihari

Täiendavad lisaseadmed

34
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VARUOSAD JA
KULUMATERJALID

Te ostsite Vorwerki kvaliteetse toote. Selleks, et
oleksite ka tulevikus oma Vorwerki seadmega sama
rahul nagu esimesel päeval, soovitame me teil õigeaegselt kasutada meie originaalhooldusvahendite ja
originaalkulumaterjalide järeltellimise võimalust.
Nii saate kiiresti ja lihtsalt esitada järeltellimuse:
Isiklikult oma müügiesindaja kaudu ja meie
Vorwerki edasimüüjate kaudu. (vaata peatükk
“9 Klienditeenindus“ leheküljel 52).
Meie internetipoest www.vorwerk-kobold.ee

ORIGINAL
Q UA LITY

5.2

KOBOLD VB100
AKUTOLMUIMEJA HOOLDUS

HOIATUS
Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-,
puhastus- või hooldustöid alati välja.
• Kui Kobold VB100 akutolmuimeja on ühendatud
võrgulaadija külge, siis katkestage ühendus
enne, kui teostate akutolmuimeja juures ümberseadmestus-, puhastus- või hooldustöid.

ETTEVAATUST
Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke eemale lisaseadmete liikuvatest osadest.
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-,
puhastus- või hooldustöid alati välja.
• Eemaldage lisaseade Kobold VB100 akutolmuimeja küljest enne, kui teostate lisaseadme juures ümberseadmestus-, puhastus- või hooldustöid.
5.2.1

KOBOLD FP100 PREMIUM-FILTRIKOTI
VÄLJAVAHETAMINE
Kui sisselülitatud akutolmuimeja LED-indikaator
põleb kollaselt , siis peate Premium-filtrikoti välja
vahetama. Selles peatükis saate teada, kuidas te
seda teete.

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
Niiskuse korral filtriruumis võib seade saada kahjustada.
• Kui filtriruum on niiske, siis kuivatage see enne
edasist kasutamist.
• Asendage Kobold FP100 Premium-filtrikott ja
Kobold VB100 mootori kaitsefilter.

!
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Kobold FP100 Premium filtrikotte saate tellida
oma müügiesindaja käest ja Vorwerki edasimüüjate käest(vaata peatükk “9 Klienditeenindus“ leheküljel 52).
Kobold FP100 Premium filtrikotte saate osta
ka meie internetipoest
www.vorwerk-kobold.ee

FILTRIKAMBRI KAANE AVAMINE
1. Filtrikambri kaane
avamiseks tõmmake hooba
allapoole.
TÄITUNUD PREMIUM-FILTRIKOTI FP100
EEMALDAMINE
1. Eemaldage Premium-filtrikott , tõmmake selleks hoob kinnitusest välja ja jäätmekäidelge filtrikott majapidamisjäätmena.

1

2

3

UUE KOBOLD FP100 PREMIUM-FILTRIKOTI
PAIGALDAMINE

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Vältige Kobold FP100 Premium-filtrikoti paigaldamisel jõu kasutamist.
1. Paigaldage uus Premium-filtrikott
oma
Kobold VB100 akutolmuimeja filtrikambri kaane
sisse.
2. Veenduge, et Premium-filtrikott on lükatud kuni
tõkiseni filtrikambri kaane sisse.
FILTRIKAMBRI KAANE SULGEMINE
Kui Premium-filtrikotti ei ole veel või ei ole
õigesti paigaldatud, siis ei saa akutolmuimeja filtrikambri kaant sulgeda.
1. Tõmmake filtrikambri kaane hooba
üles, kuni see fikseerub.

täiesti

2. Paigaldage filtrikambri kaas allpool akutolmuimeja külge .
3. Vajutage filtrikambri kaas kinni
ja vajutage
filtrikambri kaane täielikuks ja nõuetekohaseks
sulgemiseks hoob alla.
4. Jälgige paigaldamise juures, et filtrikott ei jää
kaane ja tihendi vahele.
5. Kui filtrikambri kaant saab sulgeda ainult
raskelt, siis ärge kasutage jõudu.
Veenduge, et Premium-filtrikott on õigesti
paigaldatud ja filtrikambri kaane hoob on välja
pööratud.

3

4
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KOBOLD VB100 AKUTOLMUIMEJA
MOOTORI KAITSEFILTRI PUHASTAMINE
JA/VÕI VÄLJAVAHETAMINE

Mootori kaitsefilter kaitseb teie akutolmuimejat mustuse eest.
Teie akutolmuimeja pika kasutusea tagamiseks on
mootori kaitsefiltri regulaarne visuaalne kontrollimine ja hooldus eriti tähtis.
Mootori kaitsefiltrit saab alati uuesti puhastada. See
tuleb välja vahetada ainult siis, kui Premium-filtrikott on kahjustatud või mootori kaitsefilter on äärmiselt tugevalt määrdunud või kokku kleepunud.

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kasutage Kobold VB100 akutolmuimejat ainult
koos paigaldatud mootorikaitsefiltriga.
MOOTORI KAITSEFILTRI EEMALDAMINE JA
PAIGALDAMINE
Mootori kaitsefilter
kinnitub akutolmuimeja filtrikambri kaane kahe juhiku
külge.
1. Suruge mootori kaitsefilter
külgsuunas kokku
ja tõmmake see ettevaatlikult juhikutest ülespoole välja.
2. Uueks paigaldamiseks nihutage puhastatud või
uus mootori kaitsefilter uuesti juhikutele. Roheline plastmaterjalist võre on sealjuures suunatud
Premium-filtrikoti poole.

MOOTORI KAITSEFILTRI PUHASTAMINE

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge puhastage Kobold VB100 mootori kaitsefiltrit veega või vedelate puhastusvahenditega.
1. Puhastage mootori kaitsefiltrit mõlemalt poolt,
selleks kloppige või imege see ettevaatlikult puhtaks.
MOOTORI KAITSEFILTRI VAHETAMINE
1. Kui mootori kaitsefilter on kahjustatud või äärmiselt määrdunud, siis paigaldage uus.
Mootori kaitsefiltrit saate tellida oma müügiesindaja käest ja Vorwerki edasimüüjatelt
(vaata peatükk “9 Klienditeenindus“ leheküljel 52).
Mootori kaitsefiltrit saate osta ka meie internetipoest aadressil www.vorwerk-kobold.ee
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5.2.3

KOBOLD VB100 AKUTOLMUIMEJA
AKUPLOKI VÄLJAVAHETAMINE
Integreeritud liitium-ioon-akud sisaldavad aineid,
mis võivad ohustada ümbritsevat keskkonda.

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.

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Tagage, et akuplokk ei puutu mitte mingil juhul
kokku tugevate magnetite või metalliga.
1. Järgige peatükis “7 Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse“ leheküljel 50 toodud jäätmekäitlusjuhiseid.
AKUPLOKI EEMALDAMINE
Akuploki eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Lülitage Kobold VB100 akutolmuimeja pealüliti
kaudu välja.
2. Eemaldage akutolmuimeja küljest võrgulaadija.
3. Paigaldage filtrikambri kaas peatükis “Filtrikambri kaane avamine“ leheküljel 36 kirjeldatud viisil.
4. Pange käsi avatud akutolmuimejasse, võtke
akuploki rohelisest plaadist
kinni ja tõmmake
akuplokk allapoole välja.

EEMALDATUD AKUPLOKI LAADIMINE
Akuplokki on võimalik laadida ka eraldi. See on
soovitav juhul, kui töötate näiteks täiendava
akuplokiga.
Akuploki laadimiseks toimige järgnevalt:

JUHIS
Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Laadige ja kasutage akuplokki temperatuuridel
vahemikus 5 °C ja 35 °C.
• Hoiustage akuplokki temperatuuridel vahemikus
5 °C ja 35 °C.
• Äärmuslikult kõrged ja madalad temperatuurid
pikendavad laadimiskestust ja/või võivad põhjustada akuploki kahjustust.
• Laadige Kobold VB100 akutolmuimeja akuplokki
ainult kaasasoleva võrgulaadija kaudu.

1. Ühendage võrgulaadija

vooluvarustusega.

2. Järgige nõuetele vastavat pinget 220 V–240 V.
3. Ühendage võrgulaadija akuploki
laadimispessa .
4. Jälgige, et pistik on täielikult sisse lükatud.
Laadimisprotsessi ajal soojeneb akuplokk
vähesel määral.
LED-indikaator

Aku täitetase

LED
vilgub.

Akuplokki laetakse.

LED ei
põle.

Akuplokk on täielikult laetud ja käitusvalmis.

Laadimisaeg võib olla kuni kolm
tundi.
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AKU PAIGALDAMINE
Aku paigaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Eemaldage akutolmuimeja küljest võrgulaadija.
2. Paigaldage filtrikambri kaas peatükis “Filtrikambri kaane avamine“ leheküljel 36 kirjeldatud viisil.
3. Nihutage akuplokk altpoolt avatud akutolmuimeja sisse kuni akuplokk kuuldavalt fikseerub.
Jälgige sealjuures akkuploki õiget suunda. Metallist liitmikud
on suunatud üles, roheline
käepide allapoole.
4. Ärge lükake akuplokki mitte kunagi jõuga akutolmuimeja sisse.
5. Asetage sisse paigaldatud mootori kaitsefiltri ja
Premium-filtrikotiga filtrikambri kaas ja sulgege
see.
Kõik akud on piiratud kasutuskestusega, selle
aja jooksul lüheneb aku jõudlus vähesel määral,
kuid pidevalt. Selle tõttu võivad sagedasel kasutamisel koristusajad ühe akulaadimise kohta aja
jooksul lüheneda.

5.3

KOBOLD EBB100
ELEKTRIHARJA HOOLDUS

HOIATUS
Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-,
puhastus- ja hooldustöid alati välja ja eemaldage
Kobold EBB100 elektrihari Kobold VB100 akutolmuimeja küljest.

ETTEVAATUST
Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke eemale lisaseadmete liikuvatest osadest.
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-,
puhastus- või hooldustöid alati välja.
• Eemaldage Kobold EBB100 elektrihari alati
Kobold EBB100 akutolmuimeja küljest enne, kui
teostate Kobold EBB100 elektriharja ümberseadistamis, puhastus- või hooldustöid.
5.3.1

KONTROLLIMINE JA PUHASTAMINE

ALUMINE KÜLG
1. Seadme ja põranda kahjustuste vältimiseks kontrollige aeg-ajalt alumist külge.
2. Kahjustatud kohtade või tugevalt määrdunud
piirkondade tuvastamiseks teostage aeg-ajalt visuaalne kontrollimine.
3. Eemaldage mustus. Eemaldage eesmiste väikeste
rullide küljest ümberkeerdunud juuksed ja kiud
ning kontrollige, kas rulle saab kergelt pöörata.
RULLHARJAD
1. Kui rullharjade ümber on keerdunud kiud, siis
võite need kiud lihtsalt kääridega läbi lõigata
ja eemaldada.
2. Kui rullharjade ümber on keerdunud rohkem
kiudusid, siis eemaldage harjad (peatükk “5.3.2
Rullharjade vahetamine“ leheküljel 44) ja eemaldage siis kiud.
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5.3.2
RULLHARJADE VAHETAMINE
1. Eemaldage vasakul ja paremal küljeplaadid
2. Eemaldage rullharjad

ja

.

ajamivõlli pealt.

mustusest. Kontrollige
3. Puhastage ajamivõll
ka sisemist keskmist piirkonda.
4. Puhastage rullharjad
ja
mustusest peatükis “5.3.1 Kontrollimine ja puhastamine“ leheküljel 43 kirjeldatud viisil.
5. Paigaldage rohelise otsaga rullhari
ja halli otsaga rullhari
paremale.

vasakule

6. Suruge rullharjad kergelt keerates ajamivõllile
kuni need on täielikult sisse lükatud.
7. Kontrollige harjade asetust ajamivõllil.
8. Paigaldage küljeplaadid
uuesti. Jälgige, et
kolmnurkne kõrgendus
fikseerub elektriharja
vastavas pilus . Metall on sealjuures suunatud
sissepoole.
Rullharja saate tellida oma müügiesindaja
käest ja meie Vorwerki edasimüüjatelt (vaata
peatükk “9 Klienditeenindus“ leheküljel 52).

2

3

Rullharja saate osta ka meie internetipoest
www.vorwerk-kobold.ee

1

1
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RIKETE KÕRVALDAMINE
HOIATUS

Elektrilöögi- ja vigastusoht!
• Kahjustuse korral võtke ühendust lähima Vorwerki klienditeenindusega.
• Ärge mitte kunagi teostage oma seadme remonte iseseisvalt. Elektriseadmete remonte
võib teostada vaid Vorwerki pädev klienditeenindus.
• Kui võrgulaadija on kahjustatud, siis ärge kasutage seda edasi.
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- või hooldustöid alati välja.
• Eemaldage lisaseade akutolmuimeja küljest enne, kui teostate lisaseadme juures ümberseadmestus-, puhastus- või hooldustöid.
Kui teie seade ei talitle õigesti, siis võivad sellel olla järgnevad põhjused:

6.1
Rike

KOBOLD VB100 AKUTOLMUIMEJA
Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Akutolmuimejat ei saa sisse lülitada. Ilmselt on akutolmuimeja veel transpordirežiimis (tarneolek).
• Laadige akutolmuimeja täis.
Ilmselt on akuplokk tühi.
• Laadige akutolmuimeja täis.
Ilmselt ei laaditud akutolmuimejat nõuetekohaselt täis.
• Laadige tolmuimeja täis (nõuetekohaselt ühendatud
laadimisseadme puhul vilgub olekunäit ja näitab, et
akutolmuimejat laaditakse).
Ilmselt ei ole akuplokk paigaldatud või ei ole õigesti
paigaldatud.
• Paigaldage akuplokk peatükis “5.2.3 Kobold VB100
akutolmuimeja akuploki väljavahetamine“ leheküljel 40 kirjeldatud viisil.
Ilmselt ei ole laadimisseade ühendatud.
• Eemaldage tolmuimeja küljest võrgulaadija. Tolmuimeja ei käivitu, kui laadimisseade on ühendatud.

46

47

Rikete kõrvaldamine

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Sisselülitatud akutolmuimeja LED-in- Ilmselt on Premium-filtrikott täis.
dikaator põleb kollaselt.
• Paigaldage uus Premium-filtrikott peatükis “5.2.1 Kobold FP100 Premium-filtrikoti väljavahetamine“ leheküljel 35 kirjeldatud viisil.
Ilmselt on vaip liiga tihe.
• Imege mõnel muul põrandal edasi ja kontrollige
uuesti LED-indikaatorit.
• Alandage võimsusastet.
Ilmselt on imikanalid ummistunud.
• Kontrollige ja puhastage imikanalid.
Akutolmuimeja LED-indikaator vilgub • Pöörduge oma Vorwerki klienditeeninduse poole
punaselt.
(peatükk “9 Klienditeenindus“ leheküljel 52).
Laadimisprotsess kestab liiga kaua
või akutolmuimejat ei saa lühiajalise
laadimise järel enam käivitada.

Kõrged temperatuurid võivad laadimisprotsessi aeglustada.
• Ärge laadige seadet või eemaldatud akuplokki
päikese käes.
Peale akutolmuimeja intensiivset kasutamist või
kõrgetel temperatuuridel võib laadimisprotsess
pikeneda. Laadimisprotsessi saab kiirendada, kui
akuplokk eemaldatakse seadmest ja seda laaditakse
otse võrgulaadija kaudu.

Transpordirežiimi ei saa aktiveerida.

Ilmselt on akutolmuimeja juba ühendatud vooluvarustusega või on täielikult laetud. Sellisel juhul ei põle
LEDid enam.
• Katkestage akutolmuimeja vooluvarustus.
• Toimige seejärel peatükis “3.6 Kobold VB100 akutolmuimeja transportimine“ leheküljel 31 kirjeldatud
viisil.

6.2

KOBOLD EBB100 ELEKTRIHARI

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Koboldi elektrihari teeb liiga palju
müra.

Ilmselt ei ole rullharjad õigesti paigaldatud.
• Kontrollige, kas rullharjad on õigesti paigaldatud.
• Vahetage alati välja mõlemad harjad.
Ilmselt ei kasutatud Koboldi originaallisaseadmeid, see
võib põhjustada laagri- ja mootorikahjustusi.
• Kasutage eranditult Kobold originaalrullharju.
Ilmselt on rullharjade piirkonda jäänud kinni mingi ese.
• Eemaldage nimetatud ese.
Kõva kattega põrandatel võib tekkida valju müra.
• Lülitage sisse harjarežiim „normal“.

Akutolmuimeja LED-indikaator põleb Ilmselt on elektriharja imikanal ummistunud.
kollaselt.
• Avage elektriharja alumisel küljel kontrollimisluuk .
• Eemaldage ummistus.
• Vajadusel kasutage selleks sobivat eset (nt heegelnõela).
• Paigaldage kontrollimisluuk
uuesti.
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Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Elektrihari ei ime õigesti.

Ilmselt on elektriharja imikanal ummistunud.
• Avage elektriharja alumisel küljel kontrollimisluuk .
• Eemaldage ummistus.
• Vajadusel kasutage selleks sobivat eset (nt kruvikeerajat, heegelnõela).
• Paigaldage kontrollimisluuk
uuesti.

Koboldi elektrihari lülitub iseseisvalt
välja, LEDid vilguvad punaselt.

Ilmselt blokeerib sisseimetud objekt elektriharja harjaseid.
• Lülitage akutolmuimeja välja.
• Eemaldage elektrihari akutolmuimeja küljest.
• Eemaldage sisseimetud objekt.
Ilmselt blokeerivad kiud elektriharja harjaseid.
• Lõigake riidekiud lahti ja eemaldage peatükis “Rullharjad“ leheküljel 43 kirjeldatud viisil.
Ilmselt on vaip liiga tihe.
• Tõstke elektrihari lühiajaliselt vaiba pealt üles ja asetage kõva kattega põrandale.
• Lülitage elektrihari režiimile „Hari välja lülitatud“ peatükis “Harjarežiimi seadistamine“ leheküljel 27
kirjeldatud viisil ja jätkake vaiba puhastamist.
• Lülitage akutolmuimeja valikuliselt astmele soft ja
liikuge puhastataval vaibal edasi.

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Rullharjade ümber on mähkunud riidekiud.

Ilmselt blokeerivad kiud elektriharja harjaseid.

Elektriharja on raske nihutada.

Ilmselt seadistasite akutolmuimeja liiga kõrge võimsusastme.

• Lõigake riidekiud lahti ja eemaldage peatükis “Rullharjad“ leheküljel 43 kirjeldatud viisil.
• Vajadusel eemaldage metallvõlli ümbert niidid,
juuksed või kiud.

• Seadistage akutolmuimeja käepidemel hõbedase
lüliti abil madalam võimsusaste.
Ilmselt on seadistatud fine.
• Seadistage „fine“ astmele „flex“ peatükis “3.3.3
Ümberseadmine flex/fine“ leheküljel 29 kirjeldatud
viisil.
Seade ei talitle enam peale rullharja
vahetamist.

Ilmselt ei ole rullharjad õigesti paigaldatud.
• Paigaldage rullharjad täpselt ajamivõllidele peatükis
“5.3.2 Rullharjade vahetamine“ leheküljel 44 kirjeldatud viisil.
Ilmselt ei ole elektrihari õigesti akutolmuimejaga ühendatud.
• Kontrollige, kas pistikühendus elektriharja ja akutolmuimeja vahel on õigesti fikseerunud.
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7

JÄÄTMEKÄITLUS JA KESKKONNAKAITSE

7.1

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 elektrilist/elektroonilist lisavarustust sorteerimata olmeprügi
hulgas jäätmekäidelda.

•
•

7.2

Selle asemel kasutage selleks ettenähtud tasuta tagastusvõimalusi.
Informeerige end selles osas oma linna- või vallavalitsuses.

JUHISED AKUDE JÄÄTMEKÄITLUSEKS

Liitium-ioon-akuplokk sisaldab aineid, mis võivad ohustada ümbritsevat keskkonda.
Enne seadme utiliseerimist tuleb akuplokk seadme seest eemaldada ja anda patareide kogumiskohta.
Jäätmekäidelge ainult täielikult tühjenenud akuplokke. Akuploki kontaktid ei tohi mitte mingil juhul puutuda kokku metalliga.

7.3

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 pädevasse
teeninduskeskusse (vaata peatükk ”9 Klienditeenindus“ leheküljel 52).

7.4

KESKKONNAKAITSEALANE TEAVE

Säilita loodust ja kaitse keskkonda: Vorwerk on seadnud keskkonnakaitse oma ettevõtte oluliseks eesmärgiks.

7.4.1
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.
7.4.2
ENERGIA KOKKUHOID
Vorwerki tooted säästavad keskkonda: need tarbivad suure imivõimsuse juures vähe energiat.
7.4.3
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.
Me kasutame oma filtrikottide jaoks lahustivaba liimi, valgendamata paberit või ohutut plastmaterjali. Meie kasutusjuhendid valmistatakse jätkusuutlikult majandatavatest metsavarudest ning valgendatakse kloorivabalt.
7.4.4
TAASKÄIDELDAV MATERJAL
Meie toodete materjali on peaaegu täies ulatuses võimalik taastöödelda. Üldjoontes väldime
me polüvinüülkloriidi 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

GARANTII

Garantiiteenuseid vaadake palun oma lepingudokumentides.

9

KLIENDITEENINDUS

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

10

TEHNILISED ANDMED

Kobold VB100 akutolmuimeja
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne, taaskasutatav, termovormitud plastmaterjal

Ventilaator

hooldusvaba BLDC-mootor u 85 000 p/min

Nimivõimsus

Võimsusastmetel: soft 30 W, med 80 W, max 230 W

Võrgulaadija sisendpinge
Max alarõhk

220 - 240 volti vahelduvpinge, 50/60 Hz

Max mahuvooluhulk

21,0 l/s

Premium-filtrikoti
maht

0,8 l

Kaal

u 2,1 kg, u 3,3 kg koos Kobold EBB100 elektriharjaga

Mõõtmed

u 100 cm x 11 cm x 11 cm

Helivõimsuse tase
(EBB100-ga)

Vaip: 78 dB (A) re 1 pW
Kõva kattega põrand: 79 dB (A) re 1 pW

Võrgulaadija

34 V 1.2 A mudel S040...

Aku

VB-8s1p...

Aku laadimisajad

u 3 tundi

88 hPa

Kaitsejuhi ühendus selles seadmes on ainult funktsionaalne.

Kobold EBB100 elektrihari
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne, taaskasutatav, termovormitud plastmaterjal

Mootor

hooldusvaba DC-mootor u 17 000 p/min

Nimivõimsus
Pinge

50 vatti
28,8 V

Kaal

u 1,2 kg

Harjad

2 vahetatavat rotatsioonharja

Töölaius

u 25 cm

Pöörlemissagedus

Normal 1800 p/min Turbo 3800 p/min

Mõõtmed

u 25 cm x 31 cm x 7 cm

Helivõimsuse tase
(VB100-ga)

Vaip: 78 dB (A) re 1 pW
Kõva kattega põrand: 79 dB (A) re 1 pW

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

89078-01 VB100 EBB100 EE 1218
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