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Tarnekomplektis sisalduvate lisaseadmete ja tarvikute liik ja maht võib erineda. Tarvikuid on võimalik ka eraldi osta. Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised on mõeldud vaid
Kobold VK200 tolmuimeja ja selle lisaseadmete ja tarvikute funktsioonide illustreerimiseks. Kujutised võivad erineda sõltuvalt tegeliku toote üksikasjadest ja mõõtmetest.

SELGITUS
Nr

Kobold VK200 tolmuimeja

Nr

1

Kobold VK200 tolmuimeja

Elektrilised lisaseadmed:

Lisaseadmed

2

Pealüliti

3

Kaablihoidik (kaetud), pööratav

4

Käepide

5

Teleskoopvars

6

Kaablikanal

7

Kaugvabastusnupp lisaseadmete ja muude tarvikute
jaoks

8

Teleskoopvarre lukustushoob

9

Kaablihoidik (pööratav)

10

Nupp – filtrikambri kaane avamiseks

11

Filtrikambri kaas

12

Aas õlarihma kinnitamiseks (mõlemal küljel)

13

Lisaseadme liitmik

14

Vabastusnupp lisaseadmete ja muude tarvikute
jaoks

Nr

15

Kandekäepide

Elektrilised lisaseadmed:

16

Filtri täitetaseme näit

17

Toitejuhe

18

Dovina sahtel klapiga (kaetud)

28

TR15 teleskooptoru

19

Õlarihm

29

VD15 variodüüs puurimisotsiku ja pintsliga

30

FD15 flexodüüs koos pinnaplaadiga

31

SD15 pehme otsik

20

Kobold EB400 automaatne elektrihari
– vaippõrandate ja kõva kattega põrandate imemiseks ja puhastamiseks

21

Kobold SP530 imipesur
– kõva kattega põrandatelt tolmu imemiseks ja
märgpuhastuseks

22

Kobold PB440 elektriline polstrihari

Mehaanilised lisaseadmed:
23
ja
24

Madratsi puhastuskomplekt Kobold MP440
madratsi värskendusotsikuga ja Kobold MR440
madratsi imemisotsikuga Kobold PB440 jaoks
Elektriline polstrihari
– madratsite puhastamiseks

25

Kobold VF200 vaibavärskendushari
– vaippõrandate puhastamiseks

26

Kobold HD60 põrandadüüs
– kõva kattega põrandalt tolmu imemiseks
Täiendavad lisaseadmed

27

Kobold ESS200 elektriline imemisvoolik

Mehaanilised lisaseadmed:

EELMÄRKUS
Õnnitleme uue Kobold VK200 tolmuimeja ostmise puhul.
Täiuslikkust ja puhtust pakkudes saab kerge ja hästi liikuv
Koboldi tolmuimeja teie truuks abiliseks majapidamises
pikaks ajaks. Selle unikaalsete ja praktiliste lisatarvikutega
on teie kodu puhastamine kerge ja meeldiv.

MÄRGID JA SÜMBOLID
Teksti juures toodud sümbolitel on järgmine tähendus:

Ohusümbol

ENNE ALUSTAMIST
• Lugege käesolev kasutusjuhend enne Kobold VK200
tolmuimeja ja tarvikute esmakordset kasutamist hoolikalt
läbi.
• Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise jaoks alles.
See on tolmuimeja oluliseks koostisosaks ning peab olema
tootega kaasas, kui te annate selle edasi teistele isikutele.

Viide Vorwerki klienditeenindusele/
klienditoele

Näpunäidet tähistav sümbol

Viide Vorwerki
internetiesitlusele

•

Tegevusjuhis
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LISASEADMETE SOBIVUS ERINEVATE PÕRANDATE JAOKS
Vaiba liik

• Silmusvaibad • Veluurvaibad
• Berberi vaibad • Kõrge karusega vaibad (> 1,5 cm)
• Kerged, lahtised vaibad • Siidvaibad • Sisalist vaibad
• Karusnahk • Flokati • Nõrgalt kootud vaibad
• Pika läbipõimitud karusega (Saxony) vaibad
Kõva põrandakatte liik
• K aitsekihiga puidust põrandad (nt parkett, pöögi- või
tammelauad)
• Laminaat
• Õlitatud puitpõrandad
(nt laudpõrand, pöögi- või tammeparkett)
• PVC, CV, linoleum
• Looduslikust kivist põrandad (nt marmor, graniit, kiltkivi)
• Savipõrandad (nt terrakota)
• Keraamiline plaat ja peenkeraamika
• Kaitsekihiga korkpõrand
•T
 undlikust looduslikust kivist põrandad
•K
 aredad betoonpõrandad
(nt killustikviimistlusega betoon)
• Pehmest puidust (nt mänd, kuusk) kaitsekihita põrandad
• Kaitsekihita korkpõrand

Kobold EB400
automaatne
elektrihari
++

Kobold VF200
vaibavärskendushari
++

Kobold SP530
imipesur
–

Kobold HD60
kõva põrandakatte
düüs
–

+

–

–

–

–

–

–

–

++

–

++

+

++

–

++

+

+

–

++

+

+

–

++

+

+

–

2

++

+

++
++
–

–
–
–
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++
++2

+
+
+

–

–

–

+

–

–

++1

+

) Sobib ainult kuivpuhastuseks Kobold MF520/530 Dry puhastusriide abil Märgpuhastus on keelatud.
) Puhastage ainult Kobold MF520/530 Universal Soft puhastusriide abil.

1

2

Tabel 1.1

Lisaseadmete sobivus erinevate põrandate jaoks

Juhis!
Järgige järgnevates peatükkides toodud üksikasjalikke kasutusjuhiseid.

++

suurepäraselt sobiv

+

väga hästi sobiv

–

ei sobi mitte mingil
juhul

Teie turvalisuse huvides

1

TEIE TURVALISUSE HUVIDES

Maksimaalselt võimalik turvalisus on üks Vorwerki toodete omadusi. Sealjuures on Kobold VK200 tolmuimeja ja tarvikute
tooteohutus tagatud ainult siis, kui te järgite käesolevat peatükki.

1.1

Sihipärane kasutamine

Juhis!
Neid seadmeid võivad kasutada lapsed alates 8. aastast ning piiratud psüühiliste, sensoorsete
või mentaalsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja/või teadmistega isikud juhul, kui nad
on järelvalve all või neid instrueeriti seadme ohutu kasutamise kohta ning nad said sellest
tulenevatest ohtudest aru. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Järelvalveta lapsed ei tohi
teostada seadme puhastamist ega kasutajahooldust.
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KOBOLD VK200 TOLMUIMEJA
Tolmuimeja on mõeldud eranditult tolmu 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. Tolmuimejat on lubatud kasutada vaid koos juurdekuuluvate Koboldi lisaseadmetega.
• „Tabel 1.1 Lisaseadmete sobivus erinevate põrandate jaoks” leheküljel 6 on toodud teave, milliste vaipkatete- ja kõva
põrandakatte liikide jaoks lisaseadmed sobivad või mitte.
KOBOLD EB400 AUTOMAATNE ELEKTRIHARI
Automaatset elektriharja võib kasutada vaid koos Kobold tolmuimejaga. See on ette nähtud ainult põrandate ja vaipade
puhastamiseks.
Automaatne elektrihari on ette nähtud kasutamiseks vaid „Tabel 1.1 Lisaseadmete sobivus erinevate põrandate jaoks”
leheküljel 6 loetletud vaipkatete- või kõva põrandakatte liikide puhul.
Automaatse elektriharjaga ei tohi mingil juhul puhastada järgnevaid vaibaliike ja põrandakattematerjale: karusnahad,
flokati vaibad, pika läbipõimitud karusega (Saxony) vaibad, nõrgalt sõlmitud või nõrgalt kootud vaibad, väga kõrge
karusega vaibad, kaitsekihita korkpõrandad, pehmest puidust kaitsekihita põrandad, Belgia graniit, tundlikust looduslikust
kivist põrandad, karedad betoonpõrandad (nt killustikviimistlusega betoon).
KOBOLD VF200 VAIBAVÄRSKENDUSHARI
Vaibavärskendusharja võib kasutada vaid koos Kobold tolmuimejaga. See on ette nähtud ainult vaipade puhastamiseks.
Vaibavärskendushari on ette nähtud kasutamiseks vaid „Tabel 1.1 Lisaseadmete sobivus erinevate põrandate jaoks”
leheküljel 6 loetletud vaipkatete puhul.
Vaibavärskendusharjaga ei tohi mingil juhul puhastada järgnevaid vaibaliike: kõrge karusega vaibad >1,5 cm, karusnahad,
flokati vaibad, pika läbipõimitud karusega (Saxony) vaibad, nõrgalt sõlmitud või nõrgalt kootud vaibad, siidvaibad.

Teie turvalisuse huvides
KOBOLD SP530 IMIPESUR
Imipesurit võib kasutada vaid koos Kobold tolmuimejaga. Seda võib kasutada vaid „Tabel 1.1 Lisaseadmete sobivus erinevate
põrandate jaoks” leheküljel 6 loetletud kõva põrandakatte liikide hulka kuuluvatel põrandatel. Järgnevaid põrandakattematerjale ei tohi mingil juhul puhastada niiskelt: pealispinnatöötluseta korkpõrandad, pealispinnatöötluseta keraamilistest plaatidest põrandad, pealispinnatöötluseta pehmetest puitudest põrandad.
KOBOLD PB440 ELEKTRILINE POLSTRIHARI
Elektrilist polstriharja võib kasutada vaid koos Kobold tolmuimejaga ja vastava elektrilise imemisvoolikuga. See on ette
nähtud ainult pehme mööbli puhastamiseks.
KOBOLD MP/MR440 MADRATSIPUHASTUSKOMPLEKT
Madratsipuhastuskomplekti võib kasutada vaid koos Kobold tolmuimejaga ja Kobold elektrilise polstriharjaga. See on ette
nähtud ainult madratsite puhastamiseks.
KOBOLD HD60 PÕRANDADÜÜS
Põrandadüüsi võib kasutada vaid koos Kobold tolmuimejaga. Põrandadüüs on ette nähtud ainult siledate kõva kattega
põrandate puhastamiseks koduses majapidamises.
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1.2

Ohutusjuhised

Juhis!
• Enne Kobold VK200 tolmuimeja ja tarvikute esmakordset kasutamist lugege käesolev
kasutusjuhend hoolikalt läbi.
• Järgige eelkõige järgnevaid juhiseid.
• Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise jaoks alles. See on tolmuimeja oluliseks
koostisosaks ning peab olema tootega kaasas, kui te annate selle edasi teistele isikutele.
Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadistus-, puhastus- ja hooldustöid alati välja ja eemaldage
võrgupistik pistikupesast.
• Enne kui jätate seadme järelvalveta, lülitage seade Kobold VK200 tolmuimeja lüliti kaudu
välja ja eemaldage siis võrgupistik pistikupesast.
• Ärge mitte kunagi tõmmake pistikut pistikupesast välja ühenduskaablist, võtke alati kinni
pistikust.
• Ärge mitte kunagi imege veel niisketelt jalamattidelt või vaipadelt vedelikke või niisket mustust.
• Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas.
• Ärge kunagi kasutage elektrilisi lisaseadmeid märgadel pealispindadel või välitingimustes.
• Ärge mitte kunagi puhastage seadet või elektrilisi lisaseadmeid, eelkõige Kobold ESS200
elektrilise imemisvooliku elektriliitmikke, veega või niiskete puhastusvahenditega.
• Ärge mitte kunagi liikuge mootori abil käitatavate lisaseadmetega, Kobold EB400 automaatse elektriharjaga ja Kobold SP530 imipesuriga üle ühenduskaabli või üle teiste
põrandal asuvate kaablite.

Teie turvalisuse huvides

• Ärge mitte kunagi teostage oma seadme remonte iseseisvalt. Elektriseadmete remonte võib
teostada vaid Vorwerki pädev klienditeenindus.
• Ärge lükake elektrikontaktidesse teravaid esemeid.
• Ärge muutke elektrikontakte.
• Ärge kandke seadet kunagi elektrikaablist kinni hoides.
• Kui elektriliselt käitatavad lisaseadmed või ühenduskaabel on kahjustatud, siis ärge
kasutage neid edasi.
• Kahjustuse korral võtke ühendust lähima Vorwerki klienditeenindusega.
Hoiatus! Kobold ESS200 elektriline imemisvoolik on varustatud elektriliitmikega.
• Ärge kasutage seda vee sisseimemiseks.
• Ärge asetage seda puhastamiseks vette.
• Voolikut tuleb regulaarselt kontrollida ning selle kahjustuse korral on selle kasutamine
keelatud.
Tuleoht!
• Ärge imege sisse hõõguvat tuhka või põlevaid sigaretiotsi.
Plahvatusoht!
• Ärge imege sisse plahvatusohtlikke või kergestisüttivaid aineid.
Alarõhust tulenev vigastusoht!
• Ärge imege kunagi vastu kehaosi. Ärge imege laste või koduloomade läheduses.
• Ärge imege sisse juukseid.
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Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke eemale lisaseadmete liikuvatest osadest.
Lämbumisoht!
• Hoidke väikeseid komponente, nagu Dovina aroomipulki või Kobold HD60 põrandadüüsi
kontrollimisava katet, lastele kättesaamatus kohas.
Allergikutele sobivuse kadumine!
• Kasutage ainult Koboldi originaalfiltreid ja -filterkotte. Ärge taaskasutage filterkotte.
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 Koboldi originaaltooteid.
• Käitage seadet ainult vahelduvvooluga ning spetsialisti poolt nõuetekohaselt installeeritud
elektriühenduse kaudu.
• Kasutage seadet ainult tüübisildil antud vahelduvpingel.
• Kasutage seadet ainult paigaldatud Koboldi mootorikaitsefiltriga.
• Kasutage seadet ainult 3 / 1 Premium originaalfiltrikotiga FP200.
• Ärge kasutage Kobold SP530 imipesurit mitte kunagi ilma puhastusriideta.
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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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

14

Esimesed sammud

2

ESIMESED SAMMUD

Selles peatükis saate teada, kuidas te valmistate oma Kobold VK200 tolmuimeja
kasutamiseks ette. Te õpite tundma oma tolmuimeja põhifunktsioone ja seadme
käsitsemist.

2.1

1

Teleskoopvarre monteerimine

2

I.

3

Tarneolekus ei ole teleskoopvars veel Kobold VK200 tolmuimeja külge monteeritud.
Teleskoopvarre monteerimiseks toimige järgnevalt:
Teleskoopvart on kõige lihtsam monteerida siis, kui kinnitate tolmuimeja
eelnevalt ühe lisaseadme külge. Lisaseadme kinnitamise kohta leiate
teavet peatükis „2.3 Lisaseadme kinnitamine” leheküljel 18.

II.

Joonis 2.1

Teleskoopvarre monteerimine

• Pöörake lukustushoob
täielikult välja ja hoidke seda kinni.
• Lükake teleskoopvars
kuni tõkiseni tolmuimeja avausse , kuni
teleskoopvars tuntavalt kinnitub.
• Sulgege lukustushoob .
Teleskoopvars on nüüd jäigalt tolmuimeja külge ühendatud ning seda ei saa
enam tolmuimeja küljest eemaldada

Esimesed sammud

2.2

1.

Toitejuhe

TOITEJUHTME PAIGALDAMINE
2

Teie Kobold VK200 tolmuimeja tarnekomplekti kuulub kollane paigaldusabi. See on mõeldud toitejuhtme nõuetekohaseks paigaldamiseks teie
tolmuimeja sisse.

1
3

2.

4

3.

Enne tolmuimeja esmakordset kasutamist paigaldage toitejuhe järgmiselt:
1. Pöörake lukustushoob
täielikult välja.
Tõmmake teleskoopvars
veidi välja.
Fikseerige klemmhoob
siis uuesti.
vasakule suunatud lukustiga läbi tolmuimeja käepidemes
2. Lükake toitejuhe
oleva ava.
Lükake toitejuhe veidi sisse.
Toitejuhe on nüüd teleskoopvarre küljel nähtav.
3. Kinnitage kollane paigaldusabi
üleval pool toitejuhet
teleskoopvarre
külge.
Kollase paigaldusabi peal olev nool on suunatud allapoole.

3

Kuidas läheb edasi, seda saate teada järgmisel leheküljel.
Joonis 2.2

Toitejuhtme paigaldamine

15
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4. P
 öörake lukustushoob
uuesti täielikult välja.
Võtke tolmuimeja käepidemest kinni.
Nihutage käepideme abil kollane paigaldusabi
allapoole tolmuimeja juurde.
Suruge tugevalt allapoole kuni kuulete klõpsatust.
Toitejuhe kinnitub kuuldava klõpsatusega tolmuimeja sees.

4.

click

4

5. Eemaldage kollane paigaldusabi
1

.

6. Lükake teleskoopvars täielikult tolmuimeja sisse.
Toitejuhe on nüüd täielikult monteeritud ja tolmuimeja on kasutusvalmis.

5.

4

Jätke toitejuhe peale paigaldamist seadmega pidevalt ühendatuks.
Eemaldage toitejuhe alles siis, kui peate selle välja vahetama (vaata
peatükk „4.2.3 Kobold VK200 tolmuimeja toitejuhtme eemaldamine”
leheküljel 76).
TOITEJUHTME MONTAAŽI VIDEO

6.

		Skannige nutitelefoni või tahvelarvuti abil QR-kood.
Teid suunatakse siis automaatselt edasi videole.
Või külastage aadressi www.kobold-worldwide.com/vk200/

Joonis 2.3

Toitejuhtme paigaldamine

Esimesed sammud
TOITEJUHTME KOKKU JA LAHTIKERIMINE
I.

2

1

2

3

Joonis 2.4

Toitejuhtme pealekerimine

Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Enne toitejuhtme kokkukerimist eemaldage võrgupistik pistikupesast!
Ettevaatust! Elektriliste osade kahjustamise oht!
• Jälgige, et ei kahjusta kokkukerimise juures seadet ja toitejuhet.
Kui te tolmuimejat ei kasuta, siis kerige toitejuhe kokku.
• Kerige toitejuhe
tolmuimeja kaablihoidiku
ja käepideme kaablihoidiku
ümber.
Kui te kasutate tolmuimejat uuesti, siis kerige toitejuhe lahti.
• Toitejuhtme lahtikerimiseks keerake kaablihoidik
küljele (I.).
Toitejuhtme saab lahti kerida.
• Keerake seejärel kaablihoidik
uuesti tagasi vertikaalsesse asendisse.
TOITEJUHTME ÜHENDAMINE
• Ühendage võrgupistik pistikupessa.

17
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Esimesed sammud

2.3

Põranda puhastamiseks võite kasutada ühte järgnevatest lisaseadmetest:
-- Kobold EB400 automaatne elektrihari
-- Kobold VF200 vaibavärskendushari
-- Kobold SP530 imipesur
-- Kobold HD60 põrandadüüs

1
2

Joonis 2.5

Lisaseadmete kinnitamine
(siin kujutatud: automaatne
elektrihari)

Kõigi nelja lisaseadmete puhul toimub kinnitamine sarnasel viisil:
• Ühendage tolmuimeja liitmik
lisaseadme liigendiga .
• Jälgige, et lisaseadme liitmik kinnitub kuuldavalt liigendisse.

2.4

1

Lisaseadme eemaldamine ja vahetamine

Lisaseadme uueks eemaldamiseks Kobold VK200 tolmuimeja küljest saate
kasutada kahte võimalust:
• Vabastage lisaseade lükates üleval teleskoopvarrel lülitit
ülespoole.
või
• Lisaseadme
vabastamiseks vajutage all imiotsiku
juures lüliti üles.
Peale vabastamist saate lisaseadme tolmuimeja küljest eemaldada.

2

3

Joonis 2.6

Lisaseadme kinnitamine

Lisaseadme uuesti
eemaldamine (siin kujutatud:
automaatne elektrihari)

Esimesed sammud

2.5

Paigaldusasend ja tööasend

Koos lisaseadmega saate Kobold VK200 tolmuimejat kasutada kas tööasendis või
seada paigaldusasendisse.
PAIGALDUSASENDISSE SEADMINE
Ettevaatust! Ümberkukkuvast seadmest tulenev vigastusoht!
Paigaldusasend on mõeldud seadme paigaldamiseks peale imemistööde
lõpetamist või nende katkestuse ajal.
• Viige Kobold VK200 tolmuimeja paigaldusasendisse koos lisaseadmega
eranditult ainult horisontaalsetel pindadel.

1

Juhis! Seadme iseseisvast käivitumisest tulenev kahjustuste oht.
• Pidage silmas, et Kobold VK200 tolmuimeja käivitub iseseisvalt, kui
võtate selle paigaldusasendist ning seda eelnevalt pealülitist välja ei
lülitanud.
2

3

Joonis 2.7

Paigaldusasend

Paigaldusasend on mõeldud teie tolmuimeja hoiustamiseks juhul, kui te seda ei
kasuta. Lisaks sellele võite te tolmuimeja sellesse asendisse „ajutiselt parkida”
juhul, kui soovite puhastustoimingu lühiajaliselt katkestada. Paigaldusasendis
seisab seade püstises asendis ja kindlalt põrandal.
Te saate paigaldusasendi seadistada ainult siis, kui tolmuimeja on suunatud
sirgelt ettepoole.
• Keerake selleks tolmuimeja üle liigendi selliselt, et tolmuimeja ja lisaseade, nt
automaatne elektrihari , oleksid suunatud täpselt ettepoole.
Nüüd on võimalik seada paigaldusasendisse.
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Esimesed sammud

2

1

Kui seate Kobold VK200 tolmuimeja koos Kobold EB400 automaatse
elektriharjaga või Kobold VF200 vaibavärskendusharjaga paigaldusasendisse ja ei ole pealüliti kaudu välja lülitanud, siis lülitab tolmuimeja
ventilaatori automaatselt välja ning EB400/VF200 hari seisatakse. Filtri
täitetaseme näit ja lisaseadme kontrolltuli põlevad sealjuures edasi.
3

Joonis 2.8

Tolmuimeja veeretamine

2

1

Joonis 2.9

• Lükake teleskoopvars selliselt ettepoole , et see seisab püstiselt ja kinnitub
kuuldavalt liigendisse .
• Kui te oma tolmuimejat pikema aja jooksul ei kasuta, siis eemaldage
võrgupistik pistikupesast ning paigaldage seade nõuetekohaselt.

Tööasendi seadistamine

KOBOLD VK200 TOLMUIMEJA VEERETAMINE
Erinevatesse kohtadesse liigutamiseks saate seadet paigaldusasendis
mugavalt veeretades transportida:
• Kallutage selleks seade paigaldusasendis selliselt tahapoole , et see seisab
rullidel.
• Liigutage seda rullidel soovitud suunas .
TÖÖASENDISSE SEADMINE
Tööasendis on tolmuimeja vabalt liikuv ning seadet saab põrandal igas suunas
liigutada.
• Hoidke lisaseadet jalaga kinni
ja kallutage teleskoopvars selliselt tahapoole
, et see liigub paigaldusasendist kuuldavalt välja.
Lisaseadet saab nüüd uuesti igas suunas liigutada.

Esimesed sammud
SEINA KÜLGE KINNITAMINE
Tolmuimeja hoiustamiseks võite selle riputada seinale.
• Jätke selleks seade tööasendisse.
• Kinnitage seade kaablihoidiku
ülemise ava kaudu seina külge.
Lisaseade ripub seejuures allapoole .

2.6

3

Kõrguse seadmine (teleskoopvarre reguleerimine)
Ettevaatust! Elektriliste osade kahjustamise oht!
• Veenduge, et teleskoopvarre reguleerimise ajal on toitejuhe kaablikanalis
vabalt liikuv.
• Ärge hoidke teleskoopvarre reguleerimise ajal toitejuhtmest kinni.
• Veenduge, et toitejuhe ei ole teleskoopvarre kaablikanalis kokku
surutud.

2

Joonis 2.10 Seinale kinnitamine

Selliselt reguleerite oma tolmuimeja teleskoopvarre soovitud kõrgusele:
• Pöörake lukustushoob
täielikult välja ja hoidke sellest kinni.
• Reguleerige teleskoopvars
soovitud kõrgusele.
• Teleskoopvarre
fikseerimiseks sulgege lukustushoob .
• Suruge või vajutage teleskoopvart , kuni kuulete klõpsatust.
Teleskoopvars on nüüd jäigalt fikseeritud ja kasutusvalmis.
• Tolmuimeja hoiustamiseks (või puhastustööde teostamiseks põrandast
kõrgemal) reguleerige teleskoopvars uuesti täiesti alla.

2

1

Joonis 2.11 Teleskoopvarre reguleerimine
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2.7

Kobold VK200 tolmuimeja kandmine
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Ärge mitte kunagi kandke Kobold VK200 tolmuimejat toitejuhtmest.

• Lükake teleskoopvars enne kandmist täielikult seadme sisse.
KANDMINE KANDEKÄEPIDEMEST HOIDES

1

2

Joonis 2.12 Kandekäepidemest kandmine

Ettevaatust! Fikseerimata kandekäepidemest tulenev vigastusoht!
Kui kandekäepide ei fikseeru õigesti kandeasendisse, võib see teie sõrmed
kinni kiiluda.
• Jälgige, et kandekäepide fikseerub õigesti enne, kui te tolmuimejat
kannate.
Tolmuimeja kandmiseks kandekäepidemest toimige järgnevalt:
• Pöörake integreeritud kandekäepide
kuni tõkiseni
väljapoole.
• Tõmmake kandekäepide
ülespoole, kuni see fikseerub.
• Kui te vabastate käepideme uuesti, suunab vedru selle tagasi algasendisse.

Esimesed sammud
ÕLARIHMAGA KANDMINE
1
2

3

Joonis 2.13 Õlarihma kinnitamine

Juhis! Mahakukkumisest tulenev kahjustuste oht!
Kanderihm võib lahti tulla, selliselt võib Kobold VK200 tolmuimeja maha
kukkuda.
• Jälgige, et kanderihm oleks kindlalt tolmuimeja ja käepideme aasa
külge kinnitatud.
Tolmuimeja kasutamiseks põrandast kõrgemal võite seda kanda õlarihma abil:
• Kinnitage õlarihma ots
käepideme riputusaasa
külge.
• Kinnitage õlarihma teine ots ühte tolmuimeja kahest külgmisest aasast .
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2.8
2
1

3

Sisse- ja väljalülitamine, võimsusastme reguleerimine

SISSELÜLITAMINE
• Kobold VK200 tolmuimeja sisselülitamiseks lükake pealülitit
ettepoole .

asendist

VÕIMSUSASTME REGULEERIMINE
Üldjuhul soovitame me võimsusastet auto (automaatne imivõimsus).
Kobold EB400 automaatse elektriharja kasutamisel toimub imivõimsuse
reguleerimine automaatsel juhul, kui te seadistasite pealüliti
kaudu
võimsusastme auto.
•
-----

Joonis 2.14 Sisselülitamine ja
võimsustaseme reguleerimine

Seadistage pealüliti
abil imivõimsuse astmed manuaalselt järgneval viisil:
auto – automaatne imivõimsus (soovitatav)
soft – minimaalne võimsus
med – keskmine võimsus
max – maksimaalne võimsus
Me soovitame kõikide lisaseadmete puhul kasutada võimsusastet auto.
Täiendavad võimsusastmed on mõeldud spetsiaalselt vastavate rakenduste
jaoks. Leiate need lisaseadmeid käsitlevates peatükkides.

Esimesed sammud
FUNKTSIOONINUPP (AINULT KOOS KOBOLD EB400 AUTOMAATSE
ELEKTRIHARJAGA)
Funktsiooninupp
on aktiivne ainult kasutamisel koos Kobold EB400
automaatse elektriharjaga.

1

Teie automaatne elektrihari tuvastab põranda liigi ja seadistub vastavalt sellele
iseseisvalt. Lisaks sellele saate funktsiooninupu
abil manuaalselt kõva kattega
põranda ja vaipkatte vahel ümber lülitada:
• Vajutage selleks funktsiooninuppu .
Selliselt deaktiveeritakse põranda intelligentne tuvastamine. Alles tolmuimeja välja- ja uuesti sisselülitamine aktiveerib uuesti põranda tuvastamise.
Funktsiooninupu uue vajutamisega saab põrandaseadistust manuaalselt
muuta.

Joonis 2.15 Funktsiooninupp

VÄLJALÜLITAMINE
• Tolmuimeja väljalülitamiseks lükake pealüliti lõpuni tahapoole.

2.9

Filtri täitetaseme näit, filtrikotid, mootori kaitsefilter

FILTRIKOTT JA MOOTORI KAITSEFILTER
Tarneolekus on teie tolmuimejasse juba paigaldatud 3 / 1 Premium filtrikott
FP200 ja mootori kaitsefilter. Peatükis „4 Hooldus” leheküljel 70 saate teada,
kuidas te vahetate või puhastate filtrikotti (4.2.1 leheküljel 72) ja mootori kaitsefiltrit (4.2.2 leheküljel 74).
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Tolmuimeja filtrikaas
on varustatud kaaneblokaatoriga. Filtrikoti
puudumisel ei ole seda võimalik sulgeda.
1

Juhis! Filtrikambri kaane jõuga sulgemisest tulenev vigastusoht.
• Ärge sulgege filtrikambri kaant jõudu kasutades.
• Kasutage seadet ainult koos nõuetekohaselt paigaldatud, Vorwerki
3 / 1 Premium originaalfiltrikotiga FP200.

Joonis 2.16 Filtrikambri kaas

1

Joonis 2.17 Filtri täitetaseme näit

FILTRI TÄITETASEME NÄIT
6 indikaatorireaga varustatud filtri täitetaseme näit
teavitab teid, millal te
peate filtrikoti välja vahetama või kas tegemist on rikkega:
Filtri täitetaseme näit

3 / 1 Premium filtrikoti
FP200 olek/seisund

Kõik read põlevad roheliselt

Filtrikott on tühi

4 või 2 rida põlevad roheliselt

Filtrikott täitub
(vahetamine ei ole veel nõutav)

Kõik read põlevad kollaselt

Filtrikott tuleb välja vahetada

Kõik read vilguvad punaselt

Rike (vt peatükk „5 Rikete kõrvaldamine”
leheküljel 85)

Esimesed sammud
1

2

2.10

Dovina aroomipulgad
Ettevaatust! Väikeste osade allaneelamisest tulenev lämbumisoht!
• Hoidke väikeseid osi, nagu Dovina aroomipulki, lastele kättesaamatus
kohas.

3
2

DOVINA AROOMIPULGA PAIGALDAMINE
• Võtke Dovina aroomipulk pakendist välja.
• Avage tolmuimeja Dovina sahtli klapp .
• Lükake Dovina aroomipulk
pika küljega vastu klapi sisekülge kuni tõkiseni
sisse.
• Veenduge, et Dovina aroomipulk
asub ääriku
taga.
• Sulgege klapp .
DOVINA AROOMIPULGA EEMALDAMINE
• Avage tolmuimeja Dovina sahtli klapp .
• Dovina aroomipulga väljatõmbamiseks võtke sellest vasakult ja paremalt
poolt kinni.
• Kasutatud Dovina aroomipulgad võite jäätmekäidelda olmeprügi hulgas.

Joonis 2.18 Dovina aroomipulga
paigaldamine
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Käsitsemine

3
1

KÄSITSEMINE

Kasutatavast lisaseadmest või tarvikust sõltuvalt lugege edasi ühes järgnevatest
peatükkidest:

2

Lisaseade

Kasutusviis

Kobold EB400 automaatne
elektrihari

Vaippõrandate ja kõva kattega 3.1 leheküljel 29
põrandate puhastamine ja
tolmu imemine

Kobold VF200
vaibavärskendushari

Vaipade puhastamine
Kobosaniga

3.2 leheküljel 35

Kobold SP530 imipesur

Kõva kattega põrandatelt
tolmu imemine ja
märgpuhastus

3.3 leheküljel 42

Kobold PB440 elektriline
polstrihari

Polstripindadelt ja polstrivahedest tolmu imemine

3.4 leheküljel 53

VF

200

3

4

5a
5b
6

Joonis 3.1

HD

60

Kobold VK200 tolmuimeja ja
lisaseadmed

Peatükk/lehekülg

Kobold PB440
Lavenia abil madratsite
elektriline polstrihari
puhastamine ja tolmu
kombineerituna koos
imemine
Kobold MP/MR440 madratsi
puhastuskomplektiga

3.4 leheküljel 53

Kobold HD60 põrandadüüs

Siledatelt kõva kattega
põrandatelt tolmu imemine

3.5 leheküljel 60

Täiendavad lisaseadmed

Tolmu imemine
mööblipindadelt, nurkadest,
vuukidest jm

3.7 leheküljel 62

Käsitsemine

3.1

1

Kobold EB400 automaatne elektrihari

Automaatne elektrihari imeb ühesuguse võimsusega vaippõrandatelt ja kõva
kattega põrandatelt. Vaipade eriti põhjaliku puhastamise jaoks on automaatne
elektrihari varustatud eraldi mootoriga, mis käitab integreeritud rullharja.
Joonisel 3.2 on toodud automaatne elektrihari ja selle juhtelemendid.

2

11
10

3

9
4

8
7

5
6

Joonis 3.2

Automaatne elektrihari

Selgitus
Liigend
Töörežiimi näit vaipkate/kõva
kattega põrand
Kontrollimisluuk
Ultraheliandur
Tagumine tihendusriba
Eesmine tihendusriba
Rullhari
Alusplaat
Tugirullik
10

Ümberlülitus (flex/fine)

11

Tüübitähis

Tänu oma mitmekülgsele funktsionaalsusele sobib automaatne elektrihari kasutamiseks enamusel põrandatel.
• Soovitame teil siiski enne automaatse elektriharja kasutamist veenduda, et
seade on teie põranda jaoks sobiv (tabel 1.1 Lehekülg 6).
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Ärge mitte kunagi liikuge Kobold EB400 automaatse elektriharjaga üle
ühenduskaabli või üle teiste põrandal asuvate kaablite.
Ettevaatust! Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke eemale Kobold EB400 automaatse elektriharja liikuvatest
osadest.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Vältige seadme kasutamist ühe koha peal pikemat aega.
• Vältige lahtiste vaibaosade/narmaste sisseimemist.

29
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Käsitsemine
3.1.1

Põranda puhastamiseks automaatse elektriharja abil saate kasutada nelja töörežiimi. Valitud töörežiimi kuvatakse iga kord töörežiimi näidul:

1

LED-indikaator

2

3

4

Joonis 3.3

Töörežiimi näit ja põrandarežiim

Töörežiimi näit ja põrandarežiim

Töörežiim

riba põleb pidevalt

Automaatne kõva kattega põranda režiim
Automaatne elektrihari tegi tänu põrandaliigi intelligentsele tuvastamisele kindlaks
kõva kattega põranda ja imeb automaatselt
kõva kattega põranda režiimis.

narmad põlevad pidevalt

Automaatne vaippõranda režiim
Automaatne elektrihari tegi tänu põrandaliigi
intelligentsele tuvastamisele kindlaks vaippõranda ja imeb automaatselt vaippõranda
režiimis.

riba vilgub aeglaselt

Manuaalne kõva kattega põranda režiim
Te lülitasite tolmuimeja käepideme talitlusnupu abil manuaalselt kõva kattega põranda
režiimi.

narmad vilguvad aeglaselt

Manuaalne vaippõranda režiim
Te lülitasite tolmuimeja käepideme talitlusnupu abil manuaalselt vaippõranda režiimi.

PÕRANDALIIGI INTELLIGENTNE TUVASTAMINE
Automaatne elektrihari on varustatud põrandaliigi intelligentse tuvastamisega.
Automaatne elektrihari tuvastab anduri abil puhastatava põranda liigi ja seadistub
iseseisvalt imemistoimingu jaoks erinevatel põrandaliikidel: kõva kattega põrand
või vaippõrand.
Automaatne elektrihari käivitab põrandaliigi intelligentse tuvastamise kohe, kui
lülitate tolmuimeja pealüliti kaudu sisse.

Käsitsemine
KÕVA KATTEGA PÕRANDA-/VAIPPÕRANDA REŽIIMI MANUAALNE
ÜMBERLÜLITAMINE
Te saate põrandarežiimi manuaalselt seadistada ka tolmuimeja käepideme
funktsiooninupu
kaudu.
• Valige „Tabel 3.1 Seaded eri põrandakatte liikidele” leheküljel 33 järgi oma
põranda jaoks vastavalt vajalik võimsusaste.
• Kõva kattega põranda režiimi ja vaippõranda režiimi vahel vahetamiseks
vajutage tolmuimeja pealüliti funktsiooninuppu .
Töörežiimi näit (Joonis 3.3) vilgub nii kaua, kuni on seatud režiim manuaalne.

1

Joonis 3.4

Kõva kattega põranda
režiimi/vaippõranda režiimi
manuaalne ümberlülitamine

PÕRANDALIIGI INTELLIGENTSE TUVASTAMISE TAASAKTIVEERIMINE
Kui te muutsite käitusrežiimi üks kord manuaalselt, siis on põrandaliigi intelligentne tuvastamine deaktiveeritud.
• Aktiveerige automaatfunktsioon uuesti lülitades tolmuimeja välja ja uuesti
sisse.

3.1.2

Põranda puhastamine
Ettevaatust! Sisseimetavate eseme väljapaiskumisest tulenev vigastusoht!
• Vältige seadme äkilist asetamist suurtele lahtistele osakestele (nt klaasikildudele), seda eelkõige silmade kõrgusel.
• Enne Kobold EB400 automaatse elektriharja ülestõstmist lülitage
VK200 tolmuimeja välja.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Vältige seadme kasutamist pikemat aega ühe koha peal.
• Vältige lahtiste vaibaosade/narmaste sisseimemist.
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ÜMBERSEADMINE FLEX/FINE
-- Seadistus flex: Automaatne elektrihari on seadistusega flex optimaalselt
eelseadistatud igapäevase imemise jaoks.
-- Seadistus fine: Spetsiaalselt peene mustuse imemiseks vuukidest ja pragudest on võimalik automaatset elektriharja ümber seadistada. Seadistuses
fine saavutatakse parim tolmu sisseimemine, nt paljude vuukidega laudpõranda puhul.
Ettevaatust! Pöörlevast harjast tulenev vigastusoht!
• Lülitage Kobold VK200 tolmuimeja alati pealüliti kaudu välja enne, kui
teostate Kobold EB400 automaatse elektriharja alumisel küljel ümberseadmise.

Joonis 3.5

Ümberseadmine flex/fine

• Lülitage tolmuimeja pealüliti kaudu välja.
Automaatne elektrihari lülitub sealjuures automaatselt vaippõranda režiimile.
• Nihutage liugur
seadme alumisel küljel vuukidest peentolmu imemiseks
asendisse
(fine) ja jämedateralise mustuse imemiseks siledatelt põrandatelt asendisse
(flex).
Üldjuhul soovitame me seadistust flex. Valige seadistus fine ainult suurte
vuukide või pragudega põrandate puhul (nagu nt laudpõrandad).
Kui Kobold EB400 automaatne elektrihari on kõva kattega põrandate
režiimis, siis ei saa liuguri asendit enam muuta. Automaatse elektriharja
seadmiseks vaippõranda režiimile lülitage sellisel juhul Kobold VK200
tolmuimeja pealüliti kaudu sisse ja uuesti välja.
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NÕUANDED HARJA IMEMISFUNKTSIOONI KASUTAMISEKS
Me soovitame üldjuhul imeda võimsusastmel auto. Täiendavad võimsusastmed
on spetsiaalselt mõeldud vastavate vaibaliikide jaoks:
Võimsusaste

-- kerged, lahtised vaibad, jalamatid
-- siidivaibad,
-- narmastega vaibad,
-- tundlikud kõrge karusega vaibad
-- kõrge karusega vaibad
-- eriti tihedad veluurvaibad

soft
(50 W)

auto või med,
max
Tabel 3.1

tavalise funktsiooniga järgnevate põrandaliikide puhul:

-- kõva kattega põrandad
-- trepid
-- sisalist vaipkatted

Seaded eri põrandakatte liikidele

• Kasutage võimsusastet max väga tugevalt peentolmuga määrdunud vaippõrandate puhul.
• Kasutage automaatset elektriharja põhimõtteliselt koos aktiveeritud põranda
tuvastamisega.
• Seadke õige võimsusaste vastavalt „Tabel 3.1 Seaded eri põrandakatte liikidele“
toodud andmetele.
• Kui soovite tundlikult põrandalt harja kasutades veelgi ettevaatlikumalt
tolmu imeda, siis aktiveerige kõva kattega põranda režiim funktsiooninupu
abil juba enne põrandapinnale liikumist.
• Kui soovite kõva kattega põranda režiimil jätkata, siis lülitage see iga kord
peale tolmuimeja sisselülitamist uuesti sisse, kuna kõva kattega põranda
režiim deaktiveeritakse peale tolmuimeja väljalülitamist automaatselt.
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• Liigutage seadet ühtlaselt edasi ja tagasi.
Madala mööbli alt tolmu imemiseks lülitage automaatne elektrihari
tööasendisse ja asetage tolmuimeja pikali põrandale.
Kui te seate Kobold VK200 tolmuimeja vahepeal paigaldusasendisse, siis
lülitub pöörlev hari automaatselt välja.

Joonis 3.6

Imemine vaiba servaga
paralleelselt

VAIPADE JA TEKSTIILIST PÕRANDAKATETE PUHUL
• Ärge laske seadmel mitte kunagi ühe koha peal pikemat aega töötada, see võib
vaipa kahjustada.
• Liigutage seadet käituse ajal pidevalt edasi ja tagasi.
• Veenduge, et automaatne elektrihari imeb eespool ja külgedel kuni servani.
• Selleks imege vaibaääri ainult servaga paralleelselt.
Pöörlev rullhari saab narmaid mehaaniliselt töödelda ja kammida ka kõva
kattega põrandate funktsiooniga. Tõmmake automaatset elektriharja
vaibast eemale üle narmaste ainult tagasisuunas.

3.1.3

Joonis 3.7

Narmaste imemine ainult
tagasisuunas

Kombineerimine tolmuimeja vanemate mudelitega
Kui te kasutate Kobold EB400 automaatset elektriharja kombinatsioonis
Kobold VK150 tolmuimejaga või vanemate mudelitega, siis ei saa kasutada
režiimi manuaalset ümberlülitamist ning imivõimsuse kohandamist
astmel auto.

Käsitsemine
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Joonis 3.8

Vaibavärskendushari

Selgitus
Kate
Liigend
Jalglüliti (Kobosan doseeringu
aktiveerimine/deaktiveerimine)
Kobold VF200
vaibavärskendushari
Külgmine dosaatorratas
Dosaatorvalts
Dosaatormahuti
Harja kate
Rullhari

Kobold VF200 vaibavärskendushari

Kobold VF200 vaibavärskendusharjaga puhastate oma vaipa nõuetekohaselt.
Selles peatükis saate teada, kuidas te seda teete.
• Enne kui te käivitate vaibavärskendusharja, puhastage vaip automaatse elektriharja imemisfunktsiooni kasutades tavalisel viisil (vaata peatükk „3.1 Kobold
EB400 automaatne elektrihari” leheküljel 29).
• Eemaldage seejärel automaatne elektrihari tolmuimeja küljest (vaata peatükk
„2.4 Lisaseadme eemaldamine ja vahetamine” leheküljel 18).
• Kinnitage nüüd vaibavärskendushari oma tolmuimeja külge (vaata peatükk
„2.4 Lisaseadme eemaldamine ja vahetamine” leheküljel 18).

3.2.1

Vaiba puhastamine Kobold VF200 vaibavärskendusharjaga
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Ärge mitte kunagi liikuge VF200 vaibavärskendusharjaga üle toitejuhtme
või üle teiste põrandal asuvate kaablite.
Me soovitame vaiba kasutusintensiivsusest sõltuvalt teostada vaiba puhastus
iga 1 – 4 kuu järel.
Võimalusel: Eemaldage enne puhastamise alustamist kõik liikuvad
mööbliesemed.
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Vaipade ja vaippõrandate puhastamiseks ja hoolduseks soovitame teile
Kobosan active’i. See sisaldab niinimetatud „Anti-Soil”-vormelit. Tänu
sellele vormelile ei kogu teie vaibad enam nii kiiresti kuiva mustust ja jäävad
kauem puhtaks. Kobosan active on pälvinud TÜV NORD sertifikaadi
„Sobiv allergikutele”.
Ühest Kobosan active’i pakist jätkub sõltuvalt määrdumusastmest 3,5 – 7 m2
vaibapinna puhastamiseks.

Joonis 3.9

Kobosan active

Kobosan active’i saab soetada tellija esindaja käest või klienditeeninduskeskuses (vaata peatükk ”8 Klienditeenindus” leheküljel 100).
Kobosan active’i saate osta ka meie internetipoest www.homeyard.ee

Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Ärge mitte kunagi kasutage Kobold VF200 vaibavärskendusharja koos
vedelate, vahuste või niiskete puhastusvahenditega.
• Kasutage eranditult kuivpuhastuspulbrit nagu Kobosan active.
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.
• Ärge mitte kunagi tõmmake pistikut pistikupesast välja ühenduskaablist,
võtke alati kinni pistikust.

Käsitsemine
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Joonis 3.10 Dosaatormahuti paigaldamine

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kontrollige enne kasutamist silmatorkamatus kohas vaiba värvikindlust
Kobosan active’i suhtes.
• Ärge töödelge narmaid Kobold VF200 vaibavärskendusharjaga, kuna
need võivad kahjustada saada.
• Ärge töödelge vaibavärskendusharjaga järgnevaid põrandaid:
- vaibad karusega üle > 1,5 cm
- nõelvilt ja nõelvildile sarnased põrandad
- kookospalmi kiust või sisalist põrandavaibad
• Pidage silmas, et nõrgalt kootud villaste vaipade või Berberi stiilis
karvavaipade puhul võib tekkida suurem villakiu eraldumine.
DOSAATORMAHUTI TÄITMINE
Vaibavärskendusharja sees asub eemaldatav dosaatormahuti.
• Paigaldage dosaatormahuti
vaibavärskendusharja
sisse. Veenduge, et
doseerimine on eelnevalt deaktiveeritud (lüliti
on üleval).
• Avage dosaatormahuti
kaas
selliselt, et nihutate seda veidi ettepoole ja
eemaldate siis ülespoole.
• Valage soovitud kogus Kobosan active’i (maksimaalselt 500 g) ühtlaselt dosaatormahutisse .
• Sulgege dosaatormahuti
(paigaldage ja nihutage kinni).
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Joonis 3.11 Kobosan active doseeringu
aktiveerimine/
deaktiveerimine

KOBOSAN ACTIVE DOSEERIMINE
• Aktiveerige jalglülitiga
Kobosan active’i doseerimine.
- Lüliti üleval: Kobosan active’i doseerimine = deaktiveeritud .
- Lüliti all: doseerimine = aktiveeritud .
• Lülitage tolmuimeja võimsusastmel auto sisse.
Imimootor käivitub ja aktiveerib vaibavärskendusharja,
Kobosan active harjatakse vahetult vaiba sisse.
• Liigutage vaibavärskendusharja üksteise kõrval asetsevate ridadena edasi ja
tagasi.
• Tavalise määrdumuse korral katke vaiba pind ühekordsel üleliikumisel
optimaalse koguse Kobosaniga.
• Deaktiveerige peale puhastatavast pinnast ühekordselt üleliikumist dosaatormahuti jalglüliti
vajutamise teel.
Kui mahuti on tühi, siis ei ole vaja dosaatormahutit deaktiveerida.

KOBOSAN ACTIVE’I SISSETÖÖTLEMINE
• Veenduge, et dosaatormahuti on deaktiveeritud .
• Juhtige vaibavärskendushari seejärel senise töösuunaga risti üle Kobosan
active’iga kaetud pinna.
• Töödelge Kobosan active määrdumusastmest sõltuvalt kuni kolme minuti
jooksul ühe ruutmeetri kohta kõigis neljas suunas sisse.
• Laske sellel seejärel avatud aknaga kuivada. Kuivamisaeg ei tohiks vaiba
liigist ja toatemperatuurist sõltuvalt olla pikem kui 30 minutit.

Käsitsemine
Peale Kobosan active’i sissetöötlemist ei vaja te rohkem vaibavärskendusharja. Vaibavärskendusharja tuleb puhastada iga kord vahetult pärast
kasutamist (vaata peatükk „3.2.2 Kobold VF200 vaibavärskendusharja
puhastamine kasutamise järel” leheküljel 40).
LISASEADME VAHETAMINE
• Veenduge, et tolmuimeja on välja lülitatud ja võrgupistik ei ole pistikupesas.
• Eemaldage vaibavärskendushari oma tolmuimeja küljest (vaata peatükk
„2.4 Lisaseadme eemaldamine ja vahetamine” leheküljel 18) ja kinnitage
selle asemele automaatne elektrihari.
KOBOSAN ACTIVE’I VÄLJAIMEMINE
• Imege kuivanud Kobosan active automaatse elektriharja abil vaiba seest välja.
Teatud juhtudel vaiba sisse jäänud jäägid ei ole kahjulikud. Aja jooksul
imetakse need jäägid igapäevase puhastuse käigus välja.
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3.2.2

Kobold VF200 vaibavärskendusharja puhastamine
kasutamise järel
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Eemaldage Kobold VF200 vaibavärskendushari enne puhastamist igal
juhul oma Kobold VK200 tolmuimeja küljest.
Juhis! Asjatundmatust puhastamisest tulenev seadme kahjustuste oht!
• Ärge mitte kunagi kasutage Kobold VF200 vaibavärskendusharja
puhastamiseks puhastusvahendeid, lahusteid või alkoholi.
• Eemaldage vaibavärskendushari enne puhastamist oma Kobold VK200
tolmuimeja küljest.
• Ärge mitte kunagi puhastage kogu seadet voolava vee all, kuna vesi võib
jääda seadmesse.
• Ärge kuivatage vaibavärskendusharja küttekehade lähedal või otsese
päikesevalguse käes, kuna plastmaterjal võib tõmbuda kõveraks.

2

1

Vaibavärskendusharja puhastamine peab toimuma vahetult peale
igakordset kasutamist.

3
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Joonis 3.12 Dosaatormahuti eemaldamine
puhastamiseks

DOSAATORMAHUTI PUHASTAMINE
• Eemaldage Kobosan active’i jäägid dosaatormahuti juurest nt flexodüüsi või
elektrilise imemisvooliku abil.
• Suurema mustuse korral puhastage dosaatormahutit voolava külma või leige
vee all.
• Võtke selleks dosaatormahuti
vaibavärskendusharja
seest välja.
• Eemaldage kaas .

Käsitsemine
 osaatormahutit on võimalik eemaldada ainult siis, kui doseerimine on
D
deaktiveeritud (vaata „Joonis 3.10 Dosaatormahuti paigaldamine”
leheküljel 37).
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• Eemaldage dosaatorvalts
mahutist. Samas on see nõutav ainult tugeva
määrdumuse korral (vaata peatükk „4 Hooldus” leheküljel 70).
• Kuivatage dosaatormahuti ja kaas.
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Joonis 3.13 Vaibavärskendusharja
ümarharja eemaldamine

1

HARJA PUHASTAMINE
• Avage seadme alumisel küljel harja kate
sellele külgsuunas vajutades .
• Eemaldage hari
ja hoidke sellest tornipoolsest otsast kinni .
• Loputage harja kohe peale igakordset kasutamist voolava külma või leige vee
all. Jälgige sealjuures, et torn ei puutuks kokku veega.
• Vee eemaldamiseks raputage harja.
• Paigaldage hari peale kuivatamist uuesti vaibavärskendusharja sisse (asetage
tornile ja kallutage sisse) ja sulgege seade harja kattega.
VANADE PLEKKIDE EEMALDAMINE
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kontrollige enne kasutamist varjatud kohas vaiba värvikindlust
Kobotex’i suhtes.
On võimalik, et puhastatud vaibal tulevad nähtavale vanad plekid või need
muutuvad eelnevaga võrreldes tunduvalt silmatorkavamaks. Neid saab peaaegu
alati Kobotex’i abil eemaldada.
• Eemaldage plekid Kobotex’i
abil vastavalt pudelil toodud kasutusjuhendile.

Joonis 3.14 Kobotex’i kasutamine
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3.3

Kobold SP530 imipesur

1

Kobold SP530 imipesur võimaldab kõva kattega põrandate imemist ja märgpuhastust ühe töövõttena – võimaldades sealjuures märgatavat aja ja töömahu
kokkuhoidu. Imipesur pakub samuti võimalust kuivalt puhastada.

2

5

3

Imipesur puhastab põrandaid eriti intensiivselt. Eriti põhjaliku puhastamise
jaoks on imipesur varustatud eraldi mootoriga, mis käitab puhastusriide kinnitusplaati. Joonisel 3.15 on kujutatud imipesurit ja selle juhtelemente.

4
6

Joonis 3.15 Imipesur
Selgitus
Liigend
Lisaõhuklapp
Hoidemagnet
Küljekate
LED-indikaatorid
Riide kinnitusplaat koos riidega

Imipesurit saab kasutada peaaegu kõikidel kõva kattega põrandatel.
• Soovitame teil siiski enne imipesuri kasutamist veenduda, et seade on teie
põranda jaoks sobiv („Tabel 1.1 Lisaseadmete sobivus erinevate põrandate
jaoks” leheküljel 6).
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Ärge mitte kunagi liikuge Kobold SP530 imipesuriga üle toitejuhtme või
üle teiste põrandal asuvate kaablite.
• Ärge imege sisse vedelikke.
Ettevaatust! Pöörlevatest osadest tulenev vigastusoht!
• Hoidke Kobold SP530 imipesuri liikuvatest osadest eemale.

Käsitsemine
3.3.1

Joonis 3.16 Koboclean

Kobold SP530 imipesuri tarvikud

KOBOCLEAN
Puhastusvahend sobib erinevate pealispinnatöötlusega kõva kattega põrandate
puhastamiseks. Tänu oma suurele puhastusvõimele eemaldab see ka kõige tugevama mustuse. Koboclean vastab kõigile ökopüsivuse ja biolagundatavuse seadusjärgsetele direktiividele.
Puhastusvahendit pakutakse erinevate sortidena nagu Koboclean Parkett, mis on
spetsiaalselt välja töötatud puidust pealispindade (kork, parkett, laminaat) puhastamiseks, ja Koboclean Universal muude niiskelt puhastatavate pealispindade
jaoks (nt keraamilised plaadid, PVC). Puhastusvahendit tuleb enne kasutamist
lahjendada. Seda ei ole lubatud kasutada kontsentraadina.
KOBOLD MF530 PUHASTUSRIIE
Puhastusriided on spetsiaalselt välja töötatud imipesuri jaoks.
Puhastusriie on saadaval neljas variandis:
-- Kobold MF530 puhastusriie Universal kõikide pealispindade jaoks, mida
võib puhastada niiskelt (nt keraamilised plaadid, PVC, sobib ka karedatele
pealispindadele).
-- Kobold MF530 puhastusriie Universal Soft sobib eriti hästi kasutamiseks
avatud pooridega põrandatel (terrakota, graniit, kiltkivi).
-- Kobold MF530 puhastusriie Parkett puitpõrandate (kork, parkett, laminaat)
märgpuhastuseks.
-- Kobold MF530 puhastusriie Dry kõva kattega põrandate kuivpuhastuseks
(vaata „Tabel 3.2 Puhastusriiete sobivus” leheküljel 44).

Joonis 3.17 Puhastusriie

Puhastusriided Universal Soft, Parkett ja Dry ei ole põhikomplekti tarnekomplektis.
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KOBOLD MF530 PUHASTUSRIIETE SOBIVUS ERINEVATE KÕVA PÕRANDAKATTE LIIKIDE JAOKS
Kõva põrandakatte liik
Niisutamine (ml)
• Pindtöödeldud puitpõrandad/ kork (nt parkett, laudpõrand)
•Õ
 litatud, vahatatud puitpõrandad/korkpõrand (nt parkett,
laudpõrand)
• Pindtöötlemata puitpõrandad/kork
• Laminaat
•K
 ivipõrandad (nt marmor, graniit, Juura paekivi,
kunstkivi)
•A
 vatud pooridega looduslik kivi (kiltkivi, klinkerkivist
plaadid)
• Savipõrandad (nt terrakota, klinker, tellisesavist plaadid)
• Keraamilised plaadid, glasuuriga
• Elastsed põrandad
• Karedad betoonplaadid
* Järgige tootjapoolseid puhastus- ja hooldusjuhiseid.
1
) Riided sisaldavad mikrokiude; järgige tootjapoolseid puhastus- ja hooldusjuhiseid.
2
) Karedatel põrandatel võib tekkida suurem kulumine.

Tabel 3.2

Puhastusriiete sobivus

Kobold MF
Universal
100
+¹
+¹

Kobold MF
Universal Soft
80
+1
+1

Kobold
MF Dry
–
++¹
++¹

Kobold MF
Parkett
60-80*
++
++

–
+
++

–
++
++2

+
++
++

++
–

+

++2

++

–

+
++
++
–

++2
+2
++
–

++
++
++
–

–
–
–
–

++

suurepäraselt sobiv

+

hästi sobiv

–

ei sobi

Käsitsemine
3.3.2

Kobold SP530 imipesuri sisse- ja väljalülitamine
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Ärge imege sisse vedelikke.
Ettevaatust! Pöörlevatest osadest tulenev vigastusoht!
• Hoidke Kobold SP530 imipesuri liikuvatest osadest eemale.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Veenduge enne sisselülitamist, et puhastusriide all ei ole väikeseid
kivikesi, graanuleid nagu nt kassiliiva terad või muid teravaid või teravaservalisi esemeid.
• Ärge kunagi töötage ühe koha peal kauem kui 10 sekundit.
• Ärge kunagi jätke niiske riidega seadet pikemaks ajaks (kauemaks kui
30 sekundit) põrandale seisma, vastasel juhul võivad tundlikele põrandatele tekkida kahjustused.
• Ärge mitte kunagi kasutage imipesurit ilma puhastusriideta.
• Ärge mitte kunagi paigaldage niiske puhastusriidega imipesurit eriti
niiskustundlikele põrandatele.
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SISSELÜLITAMINE
Imipesuri sisselülitamiseks peate esmalt tolmuimeja sisse lülitama:
• Lülitage käsitolmuimeja võimsusastmele auto.
Imipesuri „ON” märgisega LED-indikaatoris
põleb roheline tuli, imipesur on
kasutusvalmis.
• Viige tolmuimeja tööasendisse.
• Sulgege nüüd imipesuri lisaõhuklapp .
Klapi sulgemisega käivitatakse imipesur.

2
3

1

Joonis 3.18 Imipesuri sisselülitamine

1

Joonis 3.19 Imipesuri väljalülitamine

VÄLJALÜLITAMINE
Kobold SP530 imipesuri väljalülitamiseks peate tolmuimeja välja lülitama:
• Lülitage tolmuimeja välja.
Lisaõhuklapp
avaneb automaatselt.
Kui tolmuimeja on välja lülitatud, jääb lisaõhuklapp alati avatuks.
Kui soovite imipesuri seisata ainult lühikeseks katkestuseks (vähem kui
30 sekundit), siis piisab tolmuimeja seadmisest paigaldusasendisse.
• Seadke tolmuimeja paigaldusasendisse (vaata peatükk „2.5 Paigaldusasend ja
tööasend” leheküljel 19) ja jätke tolmuimeja sisselülitatuks.
Imipesur lülitub automaatselt välja.
• Seadke tolmuimeja uuesti tööasendisse.
Imipesur lülitub automaatselt uuesti sisse.

Käsitsemine
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge töötage Kobold SP530 imipesuriga mitte kunagi ilma puhastusriideta.
• Ärge mitte kunagi kasutage Kobold SP530 imipesuriga töötades happelisi puhastusvahendeid (nt äädikapõhiseid puhastusvahendeid) või
tugevalt leeliselisi puhastusvahendeid (nt klooripõhist valgendit).

A

B

Juhis!
• Palun järgige ka põranda tootjapoolseid hooldusjuhiseid.
RIIDE KINNITUSPLAADI SP530 EEMALDAMINE SEADMELT

1

C
2

3

D

Joonis 3.20 Riide kinnitusplaadi
eemaldamine seadmest

Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Teie ohutuse huvides lülitage Kobold VK200 tolmuimeja puhastusriide
igakordsel vahetamisel pealüliti kaudu välja ja eemaldage täiendavalt
võrgupistik pistikupesast.
Puhastusriide kinnitamiseks riide kinnitusplaadile peate riide kinnitusplaadi
seadmest välja võtma.
• Seadke tolmuimeja paigaldusasendisse.
• Hoidke tolmuimejat käepidemest kinni ja kallutage tolmuimejat külgsuunas
vasakule (A).
• Küljekatte
avamiseks pöörake see ülespoole (B).
• Riide kinnitusplaadi
vabastamiseks tõmmake seda rohelisest käepidemest
hoides viltu allapoole seadmest eemale (C).
Riide kinnitusplaadi saab nüüd ilma vaevata seadmest välja tõmmata (D).
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Käsitsemine
KOBOLD MF530 PUHASTUSRIIDE NIISUTAMINE
Juhis! Materiaalsed kahjustused selleks mittesobivatel põrandatel!
• Põranda kahjustuste ennetamiseks on tundlikel põrandatel, nt püsiva
pealispinnatöötluseta põrandatel (õlitatud kork, õlitatud parkett, kattekihiga, õlitatud kivipõrand), soovitav eelnevalt seadet varjatud kohas
proovida.
• Järgige ka põranda tootjapoolseid puhastus- ja hooldusjuhiseid.
		 Juhis! Püsivast niiskusest tulenevad materiaalsed kahjustused!
• Pühkige eriti niiskustundlikke põrandaid kuiva Kobold MF530 puhastusriidega Parkett ja töödelge seejärel veelkord Kobold VK200 tolmuimeja täisvõimsusel.
• Kui põrand on liiga niiske, nt kui te eksisite veekogusega, siis pühkige
samuti kuiva Kobold MF530 puhastusriidega Parkett ja töödelge seejärel
veelkord Kobold VK200 tolmuimeja täisvõimsusel.
Optimaalse puhastustulemuse saamiseks soovitame me puhastusriideid
enne esmakordset kasutamist pesta.
Imipesuri erilisest puhastusjõudlusest tulenevalt on võimalik, et seadme
esmakordsel kasutamisel on sügavale tunginud mustuse eemaldamiseks
vajalik põrandat mitu korda puhastada. Seejärel annab imipesur iga
kasutuskorraga suurepärase tulemuse.

Käsitsemine
Märg puhastuse jaoks tuleb teil esmalt puhastusriie niisutada.
Puhastusriiete lihtsaks, kiireks ja hügieeniliseks niisutamiseks ettenähtud spetsiaalne doseerimispudel SP530 võimaldab teil vee ja puhastusvahendi Koboclean
täpse doseerimise.

2

500 ml

5 ml

.
max

5 ml

1

Joonis 3.21 Doseerimispudeli täitmine

1

m

A

.
ax

max.

B

3

Joonis 3.22 Puhastusriide niisutamine

PUHASTUSRIIDE NIISUTAMINE
Pealispinnatöötlusega puitpindade (nt õlitatud/vahatatud kork, parkett, laminaat)
jaoks kasutage puhastusriiet Parkett ja Koboclean Parkett.
Kõikide teiste põrandate jaoks, mis on märgpuhastuse jaoks sobivad (nt keraamilised plaadid, PVC), kasutage puhastusriiet Universal või Universal Soft ja
Koboclean Universal.
• Keerake doseerimispudel SP530
lahti.
• Võtke doseerimispudeli alumine osa ja hoidke seda nii kaldu, et 5 ml märgis
oleks kõige alumine punkt.
• Valage sisse 5 ml Kobocleani
(kuni 5 ml märgiseni).
• Lisage doseerimispudelisse kuni „max” märgiseni vett ja keerake doseerimispudel uuesti kinni.
• Suruge pudel kokku ja pumbake selliselt soovitud kogus vedelikku doseerimisotsikusse (60–80 ml Koboclean Parketti või 100 ml Koboclean Universali
puhul).
• Jaotage veelkordsel vajutamisel puhastusvedelik doseerimisotsikust puhastusriide tagumisele küljele
(B).
Puhastusprotsessi käigus kantakse nõutav niiskus puhastusriidelt ühtlaselt
põrandale.
Ärge mitte kunagi niisutage puhastusriide esikülge/puhastuskülge!
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Käsitsemine
KOBOLD MF530 PUHASTUSRIIDE FIKSEERIMINE KINNITUSPLAADI KÜLGE
1

3

A

2

B

4

Joonis 3.23 Puhastusriide kinnitamine
kinnitusplaadi külge

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Jälgige puhastusriide kinnitamisel kinnitusplaadi peale alati seda, et
paigaldate riide sirgelt. Vältige kindlasti riide liiga viltust asendit
kinnitusplaadi peal.
• Puhastusriide fikseerimiseks kinnitusplaadi peale lükake esmalt riide kinnitusplaat
puhastusriide taskusse
(A).
• Asetage seejärel puhastusriide pael
üle riide kinnitusplaadi rohelise käepideme
ja fikseerige pael käepideme juures selleks ettenähtud takjaribaga (B).
RIIDE KINNITUSPLAADI PAIGALDAMINE SEADMESSE
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Teie ohutuse huvides lülitage Kobold VK200 tolmuimeja puhastusriide
igakordsel vahetamisel käepideme juurest välja ja eemaldage täiendavalt
võrgupistik pistikupesast.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Vältige riide kinnitusplaadi paigaldamisel ja eemaldamisel jõu
kasutamist.

Käsitsemine
2
1

A

B

• Hoidke tolmuimejat käepidemest kinni ja kallutage tolmuimejat külgsuunas
vasakule.
• Hoidke riide kinnitusplaadi rohelisest käepidemest
kinni ja lükake kinnitusplaat avatud küljekatte
korral kuni lõppasendini seadmesse (A).
• Fikseerige riide kinnitusplaat tõmmates käepidet ülespoole.
• Sulgege nüüd küljekate lükates seda alla ja fikseerige kuuldavalt (B).
KOBOLD SP530 IMIPESURIGA PUHASTAMINE

Joonis 3.24 Riide kinnitusplaadi
paigaldamine seadmesse

Ettevaatust! Sisseimetavate eseme väljapaiskumisest tulenev
vigastusoht!
• Vältige Kobold SP530 imipesuri külgsuunas liikumist vastu lahtist
jämedateralist mustust (nt klaasikillud).
• Ärge puhastage Kobold SP530 imipesuriga silmade kõrgusel
(nt treppidel või podestidel).
• Lülitage Kobold SP530 imipesur enne ülestõstmist välja.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kui seade jääb esemete külge või vahele kinni, siis lülitage Kobold
VK200 tolmuimeja kahjustuste vältimiseks koheselt välja.
Me soovitame tolmuimejat koos imipesuriga kasutada alati võimsusastmel auto.
• Liigutage imipesurit ühtlaste ridadena.
• Jälgige, et imipesur oleks kogu aeg liikumises.
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Käsitsemine
KOBOLD MF530 PUHASTUSRIIDE VAHETAMINE
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge jätke Kobold SP530 imipesuri hoiustamisel mitte kunagi niisket
puhastusriiet seadmesse.
• Kui puhastusriie on liiga kuiv või liiga määrdunud, siis eemaldage see
imipesurist ja paigaldage värske puhastusriie.
Puhastusriide kasutusiga sõltub põranda määrdumusest ja põranda
tüübist.
• Peske kasutatud puhastusriideid pesumasinas temperatuuril 60 C loputusvahendit kasutamata.

Käsitsemine

1

Kobold PB440 elektriline polstrihari

Kobold PB440 elektriline polstrihari puhastab teie pehme mööbli tolmust.
See puhastab polstri sealjuures nii puhtaks, mida ei tee ükski teine seade, kuna
imeb ja harjab samaaegselt. Lisaks sellele saate oma elektrilise polstriharja tarvikuga, Kobold MP/MR440 madratsi puhastuskomplektiga, ka oma madratseid
professionaalselt puhastada. Selles peatükis saate teada, kuidas te oma elektrilise
polstriharjaga töötate.

5

2
3

4

3.4

Joonis 3.25 Elektriline polstrihari
Selgitus

3.4.1

Polstri puhastamine Kobold PB440 elektrilise polstriharjaga

KOBOLD PB440 ELEKTRILISE POLSTRIHARJA ÜHENDAMINE
• Ühendage elektriline imemisvoolik tolmuimeja külge (vaata peatükk „3.6 Kobold
ESS200 elektriline imemisvoolik” leheküljel 61).
• Ühendage elektriline polstrihari elektrilise imemisvooliku külge.
• Lükake selleks elektrilise imemisvooliku käepide elektrilise polstriharja
ühendusliitmikusse .

Lisaseadme liitmik
Käesüvendid
Imemisplaat
Imemisplaadi ava vuukidest
imemiseks
Liugur

Ettevaatust! Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Ärge imege kunagi vastu kehaosi. Ärge imege laste või koduloomade
läheduses.
• Ärge imege Kobold PB440 elektrilise polstriharjaga juukseid.
• Ärge kasutage Kobold PB440 elektrilist polstriharja mitte kunagi ilma
imemisplaadi või madratsi puhastuskomplektita.
Ettevaatust! Sisseimetavate eseme väljapaiskumisest tulenev vigastusoht!
• Vältige seadme äkilist asetamist suurtele lahtistele osakestele (nt klaasikildudele), seda eelkõige silmade kõrgusel.
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Käsitsemine
• Lülitage tolmuimeja sisse.
Elektriline polstrihari lülitatakse automaatselt koos sisse.
IMEMISVÕIMSUSE REGULEERIMINE
• Imemisvõimsust reguleerite harjumuspärasel viisil tolmuimejal.
• Valige oma tolmuimejal üldjuhul võimsusaste med.
• Lahtiste või tundlike materjalide puhul valige oma tolmuimejal võimsusaste
soft.
PINDADELT IMEMINE
• Nihutage roheline liugur
asendisse „Pinnalt imemine” .
• Töötamise juures asetage elektriline polstrihari imemisavaga täielikult vastu
polstririiet.
• Lükake seadet kergelt ja ilma surveta üle polstri.

1

2
3

Joonis 3.26 Imemisfunktsiooni
ümberlülitamine

VUUKIDEST IMEMINE
• Nihutage roheline liugur asendisse „Vuugist imemine” .
• Mustuse jääkide eemaldamiseks raskesti ligipääsetavatest vuukidest, soontest
ja muudest sarnastest kohtadest valige maksimaalne imemisvõimsus (auto).

Käsitsemine
3.4.2
1

2

Madratsi puhastamine Kobold PB440 elektrilise polstriharja
ja Kobold MP/MR440 madratsi puhastuskomplektiga

Madratsite puhastamiseks kasutage imemisplaadi asemel Kobold PB440 elektrilist
polstriharja
koos Kobold MP440 madratsi värskendusotsikuga
ja Kobold
MR440 madratsi imemisotsikuga . Sagedaseks ja regulaarseks puhastamiseks
soovitatakse madratsite imemist madratsi imemisotsikuga.

3

Joonis 3.27 Elektriline polstrihari,
madratsi värskendusotsik ja
madratsi imemisotsik

Madratsite puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame teile Laveniat.
Lavenia mitte ainult ei eemalda tolmu, vaid hävitab ka suures osas
bakterid, lestade väljaheited ja hallitusseente spoorid. Lavenia on pälvinud
TÜV NORD sertifikaadi „Sobiv allergikutele”.
Lavenia ei ole ette nähtud plekkide eemaldamiseks. Sellel eesmärgil
kasutage palun Kobotex’i. Järgige selleks Lavenia ja Kobotex’i kaasasolevaid
juhendeid.
Laveniat saab kasutada kõikide tekstiilist ja jäigalt pingutatud madratsite
pealispindadel.
Ühest kotist Laveniast piisab madratsi 1 x 2 m suuruse pealispinna
puhastamiseks.
Laveniat saab soetada tellija esindaja käest või klienditeeninduskeskuses
(vaata peatükk „8 Klienditeenindus” leheküljel 100).

Joonis 3.28 Lavenia koos
kontrollmärgisega
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Käsitsemine
Laveniat saate osta ka meie internetipoest www.homeyard.ee

Juhis! Omavahel sobimatutest puhastusvahenditest tulenev kahjustuste
oht!
• Kontrollige enne kasutamist varjatud kohas madratsi värvikindlust
Lavenia suhtes.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Vältige pikemaajalist töötamist (maksimaalselt 5 sekundit) ühel kohal.
• Madratsite kahjustuste vältimiseks ärge imege madratseid mitte elektrilise
polstriharja imemisplaadiga, vaid kasutage selleks eranditult MR440
madratsi imemisotsikut.
• Kasutage Laveniat, MP440 madratsi värskendusotsikut ja MR440
madratsi imemisotsikut eranditult ainult madratsitel. Madratsi puhastuskomplekt ei sobi kasutamiseks teistel polstrimaterjalidel või mööblil
ning võib põhjustada tundlike materjalide kahjustusi.
• Kasutage MP440 madratsi värskendusotsikut madratsite puhastamiseks
eranditult koos juurdekuuluva nupuplaadiga.

1

2

Joonis 3.29 Imemisplaadi eemaldamine

KOBOLD PB440 ELEKTRILISE POLSTRIHARJA IMEMISPLAADI
EEMALDAMINE
• Tõmmake imemisplaat
rihveldatud kohtadest
hoides allapoole elektrilise
polstriharja küljest ära.

Käsitsemine

4
2

3

1
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Joonis 3.30 Madratsi imemisotsik ja
madratsi värskendusotsik

MADRATSITE PUHASTAMINE
• Kinnitage madratsi imemisotsik
elektrilise polstriharja külge.
• Selleks asetage madratsi imemisotsik kinnitustega vastu elektrilist polstriharja
ja suruge üles liikudes
elektrilise polstriharja külge.
• Lülitage tolmuimeja võimsusastmel auto sisse.
Elektrilise polstriharja nihklüliti peab sealjuures olema pinnaasendis.
• Asetage elektriline polstrihari madratsi imemisotsiku alumise küljega ja
tasapinnaliselt madratsi peale.
Kummist koputusliistud hakkavad kuuldavalt vibreerima.
• Imege madrats madratsi imemisotsikuga puhtaks.
• Lülitage tolmuimeja uuesti välja.
• Puistage Lavenia koti sisu (120 g) ühtlaselt madratsi peale.
• Asendage madratsi imemisotsik madratsi värskendusotsikuga. Blokeeringu
vabastamiseks nihutage roheline vabastusnupp
väljapoole ja asetage
madratsi värskendusotsik kinnitustega vastu elektrilist polstriharja ja suruge
üles liikudes
elektrilise polstriharja külge.
• Lülitage tolmuimeja võimsusastmel auto sisse.
Nupuplaat hakkab pöörlema.
Elektrilise polstriharja kasutamisel koos madratsi värskendusotsikuga
lülitatakse Kobold VK200 tolmuimeja imemisfuktsioon automaatselt välja.
Sellel ajal, kui te kannate Laveniat madratsile, töötab ainult elektrilise
polstriharja mootor madratsi värskendusotsiku nupuplaadi ajamina.
Elektrilise polstriharja vanemate mudelite kasutamisel (varem: Polsterboy)
töötab Kobold VK200 tolmuimeja muutumatult edasi. Sellisel juhul soovitame võimsusastet soft.
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Käsitsemine
• Lavenia ühtlaseks kandmiseks kogu pealispinnale asetage nupuplaadiga
madratsi värskendusotsik madratsile tasaselt ja ainult kergelt, ilma sealjuures
suurt survet avaldamata.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge suruge Kobold PB440 elektrilist polstriharja koos MP440 madratsi
värskendusotsikuga mõlema käega tugevalt vastu madratsit. See võib
põhjustada teie madratsi puhastuskomplekti ja madratsi kahjustusi.

Joonis 3.31

Lavenia ühtlane pealekandmine
ja sissetöötamine

1

Joonis 3.32 Lavenia väljaimemine

• Kandke Lavenia madratsi värskendusotsikut kasutades 2–3 minuti jooksul
umbes 1 x 2 meetri suurusele pinnale.
• Laske pulbril umbes 30 minutit kuivada. Tagage hea õhutus.
• Vahetage siis madratsi värskendusotsik madratsi imemisotsiku vastu. Toimige
sealjuures samuti nagu eelmise seadmete vahetuse juures.
• Lülitage tolmuimeja võimsusastmel auto sisse.
Elektrilise polstriharja nihklüliti peab sealjuures olema pinnaasendis .
• Asetage elektriline polstrihari madratsi imemisotsiku alumise küljega ja
tasapinnaliselt madratsi peale.
Kummist koputusliistud hakkavad kuuldavalt vibreerima.
• Imege Lavenia elektrilise polstriharja ja madratsi imemisotsiku abil uuesti
välja.

Käsitsemine
KOBOLD MP440 MADRATSI VÄRSKENDUSOTSIKU JA KOBOLD MR440
MADRATSI IMEMISOTSIKU PUHASTAMINE PEALE KASUTAMIST
• Kontrollige iga kord peale kasutamist madratsi puhastuskomplektil mustuse
jääkide esinemist.
• Imege kinnijäänud Lavenia välja või teostage tugeva mustuse korral madratsi
puhastuskomplekti märgpuhastus. Selle kohta leiate teavet peatükis
„4.5 Kobold PB440 elektriline polstrihari ja madratsi puhastuskomplekt”
leheküljel 82.
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Käsitsemine

3.5

Kobold HD60 põrandadüüs

1

Kobold HD60 põrandadüüs on spetsiaaldüüs kõikide siledate kõva kattega
põrandate mugavaks puhastamiseks. Erinevalt teistest müüdavatest põrandadüüsidest on see eriti sobiv ka jämedama mustuse jaoks. See liigub kergesti kõikide
mööbliesemete ja nende jalgade ümber ning imeb ka piki kõiki põrandaliiste.

2
HD
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Joonis 3.33 Põrandadüüs (suurendatud
joonis: põrandadüüsi alumine
külg)
Selgitus
Liigend
Kobold HD60 põrandadüüs
Kontrollimisava katte
vabastamine
Kontrollimisava kate
– ava ummistuste
kõrvaldamiseks
Harjaplaat (eemaldatav)
Imemisplaat

Põrandadüüsi saab spetsiaaldüüsina kasutada enamustel põrandatel.
• „Tabel 1.1 Lisaseadmete sobivus erinevate põrandate jaoks” leheküljel 6
on loetletud põrandad, mille puhul saab põrandadüüsi kasutada.
Ettevaatust! Väikeste osade allaneelamisest tulenev lämbumisoht!
• Hoidke väikeseid osi, nagu kontrollimisava katet, lastele kättesaamatus
kohas.
Ettevaatust! Sisemistest komponentidest tulenev vigastusoht!
• Ärge pöörake Kobold HD60 põrandadüüsi imemisplaati lõppasendist
edasi.
Ettevaatust! Liikuvatest komponentidest tulenev vigastusoht!
• Hoidke HD60 põrandadüüsi liikuvatest osadest eemale.
KASUTAMINE
• Efektiivseks imemiseks liigutage seadet ühtlaselt edasi ja tagasi.

Käsitsemine

3.6

Kobold ESS200 elektriline imemisvoolik

Kobold ESS200 elektrilist imemisvoolikut saab koos Kobold VK200 tolmuimejaga
mitmel viisil kasutada.
KOBOLD ESS200 ELEKTRILISE IMEMISVOOLIKU PAIGALDAMINE
• Ühendage elektrilise imemisvooliku ühendusliitmik
tolmuimeja ühendusliitmikuga.
1
2

Elektrilise imemisvooliku käepideme
külge saate ühendada flexodüüsi,
variodüüsi, pehme otsiku või ka lisaseadmeid (nt elektrilise polstriharja).
Koos elektrilise imemisvoolikuga on elektrilise polstriharja kasutamine
eriti mugav, kuna elektrilist polstriharja saab nii suurepäraselt juhtida ja
täpselt kasutada.

Joonis 3.34 Elektriline imemisvoolik
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Käsitsemine

3.7

Täiendavad lisaseadmed

Kui te kasutate düüsisortimenti, siis on teil igaks juhtumiks olemas vajalik
lahendus. Selles peatükis on toodud ülevaade erinevatest düüsidest ja nende
rakendusvõimalustest.
Te võite tarvikud ühendada otse Kobold ESS200 elektrilise imemisvooliku või
Kobold TR15 teleskooptoru külge.
1

3.7.1

Kobold TR15 teleskooptoru

Kobold TR15 teleskooptoruga saab töötada ruumis kõrgel üleval. Ämblikuvõrke,
tolmuvõrke nurkades või tolmu kardinapuudelt saab kiiresti ära imeda ilma, et
oleks vaja redelit või treppi.
Ettevaatust! Fikseerimata torust tulenev vigastusoht!
• Jälgige, et käepide on enne Kobold TR15 teleskooptoru kasutamist
fikseeritud.
Joonis 3.35 Teleskooptoru

Koos flexodüüsiga on võimalik kardinaid või seinavaipu täiesti üleval lae
all ettevaatlikult ja turvaliselt puhastada.
Pehme otsiku abil saab kergesti imeda tolmu lühtritelt ja laelampidelt.

KOBOLD TR15 TELESKOOPTORU ÜHENDAMINE
Kui te soovite kasutada teleskooptoru, siis peab elektriline imemisvoolik olema
ühendatud Kobold VK200 tolmuimeja külge.
• Lükake toru liitmik
elektrilise imemisvooliku käepidemesse.

Käsitsemine
PIKKUSE REGULEERIMINE JA FIKSEERIMINE
• Keerake käepidet
suunas „lahti” (äratuntav sümbolist ) ja reguleerige
teleskooptoru pikkus vastavalt enda soovidele.
• Teleskooptoru fikseerimiseks selles pikkuses keerake käepidet
suunas
„kinni”.

3

2

Joonis 3.36 Pikkuse reguleerimine

63

64

Käsitsemine
3.7.2
1
2
3

Joonis 3.37 Variodüüs
Selgitus
Liitmik
Liigend
Otsik (väljatõmmatav)
Fiksaatornupp

4

3

Joonis 3.38 Pikkuse reguleerimine

Kobold VD15 variodüüs

Kobold VD15 variodüüsi saab mitmekülgselt kasutada. Sellel on kaks otsikut,
mida saab kasutada erinevalt.
• Ühendage variodüüsi liitmik
elektrilise imemisvoolikuga.
Variodüüs on varustatud liigendiga , selliselt on võimalik imeda tolmu
90-kraadise nurga all. Pikendatava paindliku otsaga
pääsete te isegi raskesti
ligipääsetavatesse nurkadesse ja kitsastesse kohtadesse. Lisaks sellele võite otsa
külge kinnitada otsikut, puurimisotsikut või hariotsikut.
PIKKUSE REGULEERIMINE
• Tõmmake ots
välja.
• Pikenduse uuesti sisselükkamiseks vajutage fiksaatornuppu
siis tagasi.

ja nihutage ots

Käsitsemine
PUURIMISOTSIK
Puurimisotsiku abil saate koguda puurimistolmu. Teil on võimalik puurida seina
auk ilma, et puurimistolm leviks teie toas.
• Ühendage puurimisotsik Kobold VD15 variodüüsi otsa.
• Lülitage Kobold VK200 tolmuimeja sisse.
• Asetage puurimisotsik musta tihendiga vastu seina.
Kui sein on täiesti tasane, siis nakkub puurimisotsik tolmuimeja imemisjõu
mõjul seina külge. Selliselt on teie käed vabad augu puurimiseks.
Eemaldage puurimisotsik seina küljest enne, kui lülitate tolmuimeja välja.
Joonis 3.39 Puurimisotsik

HARIOTSIK
Hariotsiku abil pääseb teie variodüüs väikseimatesse vaheruumidesse ja kitsaimatesse kohtadesse. See sobib suurepäraselt tolmu imemiseks põrandaliistudelt
ning mööbli ja riiulite vahelt.
• Lükake selleks hariotsik oma variodüüsi otsa.

Joonis 3.40 Hariotsik
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Käsitsemine
3.7.3
1

Kobold SD15 pehme otsik

Kobold SD15 pehmet otsikut saab ühelt poolt kasutada lahtise tolmu kiireks ja
õrnaks eemaldamiseks ning teisalt tugevalt kinnijäänud mustuse eemaldamiseks.
Te saate harjaste ringi pikkust muuta ja selliselt sobitada aluspinnaga.
Pehme otsik sobib eelkõige tolmu imemiseks sellistelt ebatasastelt pindadelt
nagu klaviatuurid, raamaturiiulid, lambikuplid ja kõik mööblipinnad.

Joonis 3.41 Pehme otsik

• Ühendage pehme otsik Kobold ESS200 elektrilise imemisvooliku külge.
• Reguleerige liuguri
abil harjased õigele pikkusele.
• Kerge tolmu ja õrnade pealispindade puhul reguleerige harjased pikemaks.
Nihutage selleks liugurit
ettepoole.
• Tugevalt kinnijäänud mustuse ja vastupidavate aluspindade puhul reguleerige
harjased lühemaks selliselt, et tõmbate liuguri
tagasi.
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Käsitsemine
3.7.4

2
3

1

4

5

Joonis 3.42 Flexodüüs

Kobold FD15 flexodüüs

Kobold FD15 flexodüüs on multifunktsionaalne tarvik, mida saab kasutada
erinevatel pealispindadel. Selleks saate düüsi reguleerida erinevate kasutusvaldkondade jaoks:
Düüsi seadistus

Tolmu imemiseks sobivad pinnad

Komplektne flexodüüs

-- Mööblipinnad
-- Trepid
-- Seinad, uksed

Flexodüüsi ülaosa

-- Polstrid, mööbliriie, autoistmed

Flexodüüs kokku pööratud

-- Vuugid, nurgad
-- Pehme mööbli vahed

Pinnaplaat ilma harjasplaadita

-- Seinavaibad, kangastapeedid

Selgitus
Pinnaplaat
Liugur
Flexodüüsi ülaosa
Vabastushoob
Harjasplaat

KOBOLD FD15 KOMPLEKTNE FLEXODÜÜS
Te saate komplektselt kokkupandud flexodüüsiga imeda tolmu mööblipindadelt,
treppidelt, seintelt või ustelt.
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Käsitsemine
Täiendavate funktsioonide jaoks kasutage vastavalt sihtotstarbele ainult
flexodüüsi üksikuid osi:

3

4

Joonis 3.43 Flexodüüsi ülaosa

2

Joonis 3.44 Flexodüüsi kokkupööramine

KOBOLD FD15 FLEXODÜÜSI ÜLAOSA
Te soovite imeda ära tolmu, riidekiude ja juukseid polstritelt/mööbliriietelt või
auto salongist? Siis eemaldage flexodüüsi pinnaplaat.
• Suruge selleks vabastushoob
otsiku tagaküljel allapoole.
• Nihutage flexodüüsi ülaosa
ülespoole välja.
• Ühendage flexodüüs Kobold ESS200 elektrilise imemisvooliku külge.
KOBOLD FD15 FLEXODÜÜSI KOKKUPÖÖRAMINE
Te soovite imeda tolmu vuukidest ja nurkadest või polstrite vahelt? Siis eemaldage
flexodüüsi pinnaplaat.
• Suruge selleks vabastushoob
otsiku tagaküljel allapoole.
• Nihutage flexodüüsi ülaosa
ülespoole välja.
• Nihutage liugur
selliselt allapoole, et flexodüüsi küljeplaadid pöörduvad
kokku.
• Ühendage flexodüüs elektrilise imemisvooliku külge.

Käsitsemine

3

5
1

Joonis 3.45 Pinnaplaat

PINNAPLAAT
Te soovite puhastada suuremaid pindu, nagu nt mööblipindu, treppe, seinu või
uksi? Siis kasutage flexodüüsi pinnaplaati.
• Monteerige pinnaplaat
flexodüüsi ülaosa
külge.
• Jälgige kõikide osade õiget asetust.
• Ühendage flexodüüs elektrilise imemisvooliku külge.
• Seinavaipade või tekstiilist seinakattematerjalide puhastamiseks võtke
harjasplaat
ära.
• Te eemaldate harjasplaadi
selliselt, et surute hoova plaadi tagaküljel üles
ning eemaldate valge harjasplaadi ülespoole tõmmates.
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HOOLDUS

Hooldage oma Kobold VK200 tolmuimejat pideva optimaalse talitluse tagamiseks
regulaarselt. Selles peatükis saate teada, kuidas te erinevaid seadmeid ja
tarvikuid hooldate või kuidas te osasid vahetate.
Seade/tarvik

Toiming

Aeg/sagedus

Kobold VK200
tolmuimeja

3 / 1 Premium filtrikoti
FP200 vahetamine

täieliku kollase imivõimsuse
näidu puhul

Mootori kaitsefiltri
puhastamine

määrdumise korral

Mootori kaitsefiltri
vahetamine

tugeva määrdumise korral

Filtriüksuse puhastamine

määrdumise korral

Kobold EB400
automaatne
elektrihari

Kontrollimine ja puhastamine 1 x kuus
Harja vahetamine

Kobold VF200
Kontrollimine ja
vaibavärskendushari puhastamine

kulumise korral
iga kasutamise järel

Harja vahetamine

kulumise korral

Kobold SP530
imipesur

Tihendusserva raami kontrollimine ja puhastamine

vajadusel

Imemiskanali kontrollimine

vajadusel

Kobold PB440
elektriline
polstrihari

Puhtaks imemine

määrdumise korral

Kobold MP/MR440
madratsipuhastuskomplekt

Puhtaks imemine, tugeva
määrdumuse korral
märgpuhastus lapiga

iga kasutamise järel, ainult
tugeva määrdumuse korral

Täiendavad
lisaseadmed

Puhastamine

määrdumise korral
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4.1

ORIGINAL
Q UAL ITY
Joonis 4.1

Sertifitseeritud kvaliteedi
tunnuseks on Original Quality
logo!

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:
Isiklikulttellija esindaja käest või klienditeeninduskeskusest
(vaata peatükk „8 Klienditeenindus” leheküljel 100).
Meie internetipoest www.homeyard.ee

VK200

Joonis 4.2

 äreltellitavad kulumaterjalid vasakult paremale: Kobotex, Koboclean, Lavenia, Kobosan active, Dovina aroomiplaadid,
J
3 / 1 Premium filtrikotid, puhastusriided ja mootori kaitsefilter
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4.2

Kobold VK200 tolmuimeja hooldus
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.

4.2.1
The following performance
data have been verified by
s
V o l u n t a r y t e cc
A

TÜV NORD:
ed

nc
f pe
r f o r m a tan

rd

to

din

da

or

ata

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

g to

TÜV NORD

S

Dust capacity
Fine dust reduction

certified

Bacteria and mould retention

Premium

Hygienic filter bag replacement

Filter Bag FP200
SEPT-2053/15

Hygienic filter bag disposal
Odour reduction

3 / 1 Premium filtrikoti Kobold FP200 vahetamine
Ettevaatust! Allergikutele sobivuse kadumine!
• Kasutage ainult Vorwerki originaalfiltreid ja -filtrikotte.
• Ärge taaskasutage filtrikotte uuesti.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
Niiskuse korral filtriruumis võib seade kahjustada saada.
• Kui filtriruum on niiske, siis kuivatage see enne edasist kasutamist.
• Asendage 3 / 1 Premium filtrikott FP200 ja Kobold VK200 mootori
kaitsefilter.
3 / 1 Premium filtrikotte saab soetada tellija esindaja käest või klienditeeninduskeskuses (vaata peatükk „8 Klienditeenindus” leheküljel 100).
3 / 1 Premium filtrikotte saate osta ka meie internetipoest
www.homeyard.ee

73

Hooldus
FILTRIÜKSUSE AVAMINE
• Filtrikambri kaane
avamiseks tõmmake lülitit

1

allapoole.

TÄITUNUD 3 / 1 PREMIUM FILTRIKOTI FP200 EEMALDAMINE
• Eemaldage 3 / 1 Premium filtrikott ja jäätmekäidelge see olmeprügi hulgas.

2

UUE 3 / 1 PREMIUM FILTRIKOTI FP200 PAIGALDAMINE
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Vältige 3 / 1 Premium filtrikoti paigaldamisel jõu kasutamist.
Joonis 4.3

Filtrikambri kaane avamine

5

4

Joonis 4.4

3 / 1 Premium filtrikoti
paigaldamine

oma Kobold VK200
• Paigaldage uus, kokkupandud 3 / 1 Premium filtrikott
tolmuimeja filtrikoti süvendisse .
• Ärge lõigake läbi filtrikoti kleebiseid , seda teeb sulgemisel teie asemel
tolmuimeja.
• Veenduge, et 3 / 1 Premium filtrikott on täielikult paigaldatud filtrikambri
kaane alla.

5

FILTRIÜKSUSE UUESTI SULGEMINE
• Suruge filtrikambri kaas uuesti kinni, kuni see fikseerub kaanekinnituses.
3

Kui kaaneblokaatorid puutuvad vastu kleebiseid ja need läbi lõikavad, on
tunda takistust. Igal järgmisel sulgemisel ei ole takistust enam tunda,
kuna kleebised on juba läbi lõigatud.
Kui filtrikotti ei ole veel või ei ole õigesti paigaldatud, siis ei saa tolmuimeja
filtriüksuse kaant sulgeda.
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• Kui filtrikambri kaant saab sulgeda ainult raskelt, siis ärge kasutage jõudu,
vaid kontrollige, kas filtrikott on nõuetekohaselt paigaldatud.

4.2.2

Kobold VK200 tolmuimeja mootori kaitsefiltri puhastamine
ja/või väljavahetamine

Mootori kaitsefilter kaitseb teie tolmuimejat mustuse eest. Teie tolmuimeja 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 3 / 1 Premium filtrikott on kahjustatud või mootori kaitsefilter on
äärmiselt tugevalt määrdunud või kokku kleepunud.
Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kasutage tolmuimejat ainult koos paigaldatud mootori kaitsefiltriga.

Joonis 4.5

Filtrikatte avamine ja
filtrikoti väljavõtmine

Hooldus
MOOTORI KAITSEFILTRI EEMALDAMINE
Mootori kaitsefiltrit hoitakse tolmuimeja filtriüksuses kinni kahes kohas ja .
• Võtke hoovast
kinni, suruge seda samaaegselt allapoole ja tõmmake enda
poole.
Kinnitus avaneb ja filtrit on võimalik eemaldada.
KOBOLD MOOTORI KAITSEFILTRI PUHASTAMINE
2

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge puhastage mootori kaitsefiltrit veega või teiste vedelate
puhastusvahenditega.
1

• Imege mootori kaitsefilter mõlemalt küljelt puhtaks.
2

3

Joonis 4.6

Mootori kaitsefiltri
väljavõtmine

MOOTORI KAITSEFILTRI VAHETAMINE
• Kui mootori kaitsefilter on kahjustatud või äärmiselt määrdunud, siis
paigaldage uus.
Mootori kaitsefiltrit saab soetada tellija esindaja käest või klienditeeninduskeskuses (vaata peatükk „8 Klienditeenindus” leheküljel 100).
Mootori kaitsefiltrit saate osta ka meie internetipoest
www.homeyard.ee
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MOOTORI KAITSEFILTRI PAIGALDAMINE
• Asetage mootori kaitsefilter
ääriku
taha.
• Kallutage filter ülespoole, kuni see fikseerub kinnituses
• Sulgege filtriüksus uuesti.

2

3

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kasutage Kobold VK200 tolmuimejat ainult koos paigaldatud
mootorikaitsefiltriga.

1

4.2.3

Joonis 4.7

3

1

Joonis 4.8

Toitejuhtme eemaldamine

Kobold VK200 tolmuimeja toitejuhtme eemaldamine

Toitejuhe on konstrueeritud selliselt, et see jääb peale esimest paigaldamist
seadmega püsivalt ühendatuks. Samas saate toitejuhtme eemaldada, kui see on
kahjustatud ja tuleb välja vahetada.

Mootori kaitsefiltri
paigaldamine

2

.

Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Enne toitejuhtme eemaldamist eemaldage võrgupistik pistikupesast!
• Vabastage pistik tolmuimeja küljest.
Te saate pistiku vabastada selliselt, et surute selle kaasasolevat paigaldusabi
kasutades kaablikanalis üles poole. Paigaldusabi on uue toitejuhtmega
kaasas.
• Juhtige pistik läbi kaablikanali
ülespoole käepidemest
välja.
• Jäätmekäidelge kahjustatud toitejuhte ja paigaldage uus Vorwerk originaaltoitejuhe peatükis „2.2 Toitejuhe” leheküljel 15 kirjeldatud viisil.

Hooldus

4.3

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

2
1
1

Ettevaatust! Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke eemale Kobold EB400 automaatse elektriharja liikuvatest
osadest.

4.3.1
3

Kontrollimine ja puhastamine

• Seadme ja põranda kahjustuste vältimiseks kontrollige aeg-ajalt alumist külge.
• Kahjustatud kohtade või tugevalt määrdunud piirkondade tuvastamiseks
teostage aeg-ajalt visuaalne kontrollimine.
• Määrdunud anduri
võite lihtsalt puhtaks imeda. Ärge lükake anduri
kanalisse teravaotsalisi esemeid.

4.3.2

5
4

Joonis 4.9

Kobold EB400 automaatne elektrihari

Rullharja eemaldamine

Harja eemaldamine, puhastamine või vahetamine

RULLHARJA EEMALDAMINE
• Asetage automaatne elektrihari vastupidiselt aluspinnale.
• Vabastage alusplaat , vajutage selleks mõlema käega mõlemal küljel olevale
kinnitusklambrile .
• Eemaldage alusplaat .
• Tõstke esmalt automaatse elektriharja seest üles rullharja
roheline ots ja
tõmmake seejärel must ots
teljelt maha.
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RULLHARJA PUHASTAMINE
Juhis! Asjatundmatust puhastamisest tulenev kahjustuste oht!
• Ärge puhastage rullharja kunagi niiskelt. Rullharja ei tohi pesta
nõudepesumasinas või veega.

1
2

• Eemaldage rullharja küljest niidiotsad, juuksed ja muu mustus.
• Harjaste vahekohtades on võimalik juukseid kääridega läbi lõigata .
• Jälgige, et roheline kate ja selle all asuv metallist sfääriline rull-laager
tule rullharja küljest lahti.

ei

RULLHARJA UUESTI PAIGALDAMINE
• Paigaldage hari
musta otsaga TORX®-ülekandele . Roheline ots paigaldatakse teisele küljele .
• Asetage alusplaat
rohelise tihendusserva
alla ja kallutage see seadme
keskosa suunas, kuni mõlemad kinnitusklambrid
kuuldavalt fikseeruvad.

Joonis 4.10 Rullharja puhastamine

2

1
3

Joonis 4.11 Rullharja paigaldamine
6
4

5

Joonis 4.12 Alusplaadi sissepööramine

Juhis! Asjatundmatust kasutamisest tulenev kahjustuste oht!
• Kui roheline kate eemaldati, siis veenduge, et väike metallkuul (kuppel)
on paigaldatud õigesti. Vastasel korral võib laagrikoht kahjustada
saada.
Rullharja saab soetada tellija esindaja käest või klienditeeninduskeskusest
(vaata peatükk ”8 Klienditeenindus” leheküljel 100).

Hooldus
Rullharja saate osta ka meie internetipoest www.homeyard.ee

4.4

Kobold SP530 imipesur
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja. Enne puhastus- ja hooldustöid eemaldage täiendavalt võrgupistik pistikupesast.
• Ärge puhastage elektriliitmikke veega, niiskete puhastusvahenditega
või niiske puhastusriidega.
• Ärge mitte kunagi valage seadme peale vett ning ärge hoidke seda
voolava vee all.
Ettevaatust! Kinnikiilumisest tulenev vigastusoht!
• Hoidke Kobold SP530 imipesuri liikuvatest osadest eemale.
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4.4.1

Tihendusserva raami kontrollimine ja puhastamine

1

Kontrollige regulaarselt tihendusserva seisukorda ning eemaldage vajadusel kõik
niidiotsad, juuksed ja muu mustus.
TIHENDUSSERVA RAAMI EEMALDAMINE
Tihendusserva põhjaliku puhastamise jaoks saab raamid Kobold SP530
imipesurist välja võtta.
• Asetage imipesur tagurpidi aluspinnale.
• Võtke tihendusserva raamist
keskelt kinni ja tõmmake see seadme küljest
lahti.
• Vajadusel puhastage tihendusserva raami voolava vee all.

1

Joonis 4.13 Tihendusserva raami
eemaldamine

1
2

TIHENDUSSERVA RAAMI PAIGALDAMINE
Enne uut seadmesse paigaldamist peab tihendusserva raam olema täielikult
kuivanud.
Mõlemad tihendusserva raamid sobivad tänu nende erineva kujuga fiksaatoritele
ainult seadme vastavale poolele. Raami läbiv tihendusserv peab sealjuures olema
suunatud sissepoole.
• Paigaldage tihendusserva raam
esmalt ainult ühel küljel fiksaatoritega
seadme selleks ettenähtud kinnitusse .
• Lükake tihendusserva raami veidi kokku, nii on võimalik paigaldada ka teine
külg.

2
1

Joonis 4.14 Tihendusserva raami
paigaldamine

Hooldus
4.4.2

1

Kontrollige regulaarselt, kas imemiskanal on ummistunud.
• Ummistuste kõrvaldamiseks tõmmake imemiskanali
alumine ots seadmest
välja.
• Eemaldage esemed , mis ummistavad seadet.
• Paigaldage imemiskanal uuesti, kuni see tuntavalt kinnitub.
Imemiskanal on paigaldatud õigesti, kui hooba
saab paigaldamise järel
vabalt liigutada.

Joonis 4.15 Imemiskanali
väljatõmbamine

1

Imemiskanali kontrollimine

2

3

Joonis 4.16 Esemete eemaldamine
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4.5

Kobold PB440 elektriline polstrihari ja madratsi
puhastuskomplekt
Hoiatus! Elektrilöögi oht!
• Lülitage seade enne kõiki ümberseadmestus-, puhastus- ja hooldustöid
alati välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.
• Ärge mitte kunagi puhastage Kobold PB440 elektrilist polstriharja ja
imemisplaati veega või niiskete puhastusvahenditega.

1

Joonis 4.17 Imemisplaadi eemaldamine

KOBOLD PB440 ELEKTRILINE POLSTRIHARI
• Vajutage vabastusnuppu ja tõmmake elektriline polstrihari rihveldatud
kohtadest
hoides elektrilise imemisvooliku küljest ära.
• Tõmmake imemisplaat allapoole küljest ära.
• Harjake või pühkige seade kuivalt puhtaks.
• Kontrollige aeg-ajalt imemisplaati, kas rullharja ümber on keerdunud
riidekiudusid või juukseid.
• Sellisel juhul eemaldage imemisplaat.
• Lõigake kiud ja juuksed väikeste kääridega lahti.
• Imemisplaadi paigaldamisel paigaldage esmalt plaadi kinnitused selleks
ettenähtud avadesse.
• Suruge imemisplaat rihveldatud kohtadest
hoides tugevalt vastu seadet.
Jälgige, et imemisplaat kinnitub uuesti kuuldavalt.

Hooldus

1
2

4
3
3

4

KOBOLD MP440 MADRATSI VÄRSKENDUSOTSIKU PUHASTAMINE
Peale puhastustoimingut võib olla Laveniat jäänud nupuplaadi külge, see mõjutab
järgnevate kasutuste funktsiooni.
• Kontrollige iga kord peale madratsi puhastamist nupuplaadil mustuse jääkide
esinemist.
• Imege kinnijäänud Lavenia elektrilise imemisvooliku, flexodüüsi või pehme
otsiku abil ära.
Lisaks sellele on nupuplaati võimalik puhastamiseks eemaldada ja voolava vee
all puhastada. Selleks toimige järgnevalt:
Nupuplaadi eemaldamine on võimalik ainult siis, kui madratsi värskendusotsik on kinnitatud elektrilise polstriharja külge.
• Kinnitage madratsi värskendusotsik
elektrilise polstriharja
külge.
• Vabastamiseks keerake nupuplaati (bajonettliitmik) .
Järgige selleks nupuplaadil olevat märgistust (lukku).
• Paigaldage nupuplaat peale puhastamist ja kuivatamist vastupidise
pöördliigutusega
uuesti peale.

Joonis 4.18 Nupuplaat
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Hooldus
KOBOLD MR440 MADRATSI IMEMISOTSIKU PUHASTAMINE
Lavenia võib jääda madratsi imemisotsiku kummist koputusliistu vahele.
• Imege kinnijäänud Lavenia elektrilise imemisvooliku, flexodüüsi või pehme
otsiku abil ära. Ärge mitte kunagi puhastage kogu seadet märjalt.

I.

1

II.

3

2

Tugeva määrdumuse korral võite madratsi imemisotsiku koputusmooduli
märg puhastuse jaoks eraldi eemaldada:
• Kinnitage madratsi imemisotsik elektrilise polstriharja
külge (I.).
• Eemaldage koputusmoodul , tõmmake selleks esmalt ühel küljel ja siis
teisel küljel kinnitused väljapoole
(II.).
• Puhastage koputusmoodul voolava vee all
(III.).

4.6

III.

4

Joonis 4.19 Koputusmooduli eemaldamine

Täiendavad lisaseadmed

Käesolev peatükk kehtib järgmiste tarvikute kohta:
-- Kobold HD60 põrandadüüs
-- Kobold VD15 variodüüs
-- Kobold FD15 flexodüüs
-- Kobold SD15 pehme otsik
• Neid tarvikuid võite pesta voolava vee all.
• Enne uut paigaldamist laske tarvikutel täielikult kuivada.
• Puhastage pehme otsiku harjaseid seebi ja leige veega.

Rikete kõrvaldamine

5

RIKETE KÕRVALDAMINE
Hoiatus! Elektrilöögi- ja vigastusoht!
• Ärge mitte kunagi teostage oma seadme remonte iseseisvalt.
Elektriseadmete remonte võib teostada vaid Vorwerki pädev klienditeenindus.

Kui teie seade ei talitle õigesti, siis võivad sellel olla järgnevad põhjused:
KOBOLD VK200 TOLMUIMEJA

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Seade ei tööta.

Ilmselt ei ole toitejuhe tolmuimeja külge õigesti kinnitunud.
• Tagage toitejuhtme õige kinnitus
(vaata peatükk „2.2 Toitejuhe” leheküljel 15).

Seade ei käivitu
ning LEDid
vilguvad punaselt.

Esmasel kasutuselevõtmisel: Ilmselt ei ole teleskoopvars nõuetekohaselt monteeritud ning selliselt ei olnud võimalik luua elektriühendust juhtelemendi ja seadme vahel.
• Eemaldage võrgupistik pistikupesast.
• Tõmmake vars üks kord kuni tõkiseni ja laske sellel fikseeruda.
Seade on juba kasutuses: Ilmselt on seade ülekuumenenud.
• Eemaldage võrgupistik pistikupesast.
• Laske seadmel jahtuda ja proovige uuesti.
Kui rike tekkib uuesti:
• Pöörduge Vorwerki klienditeeninduse poole (vaata peatükk
„8 Klienditeenindus” leheküljel 100).
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Rikete kõrvaldamine
KOBOLD VK200 TOLMUIMEJA

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Peale uue,
kleebistega
3 / 1 Premium
filtrikoti paigaldamist ja seadme
sisselülitamist ei
põle kõik LEDi
read roheliselt.

Ilmselt ei lõigatud filtrikoti kleebiseid läbi.
• Avage filtrikambri kaas ja kontrollige, kas kleebised on tänu
filtrikambri kaane sulgemisele purunenud. Vastasel juhul
rebige kleebised käsitsi katki ja sulgege kaas uuesti.

Filtrikambri kaas Ilmselt puutusite te vastu avatud kaant.
tuli seadme küljest
Paigaldage kaas uuesti:
lahti.
• Paigaldage filtrikambri kaas seadme liigenditele.
• Suruge filtrikambri kaas uuesti kinni, kuni see fikseerub
kaanekinnituses. Kui see ei ole võimalik või on võimalik ainult
jõudu kasutades, siis kontrollige, kas filtrikott on õigesti
paigaldatud.
Tolmuimejast
eraldub
ebameeldivat
lõhna.
Joonis 5.1

Filtrikambri kaane
paigaldamine

Kuigi filtrikott ei ole veel täis, ei takista 3 / 1 Premium filtrikott
FP200 enam lõhnade eraldumist.
• Vahetage 3 / 1 Premium filtrikott ja paigaldage uus Dovina
aroomipulk.
• Puhastage hoolikalt tolmuimeja ja/või ühendatud seadme
imemiskanal ning samuti mootori kaitsefilter.

Rikete kõrvaldamine
KOBOLD VK200 TOLMUIMEJA

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Tolmuimeja
imivõimsus
väheneb.

Filtrikott on ilmselt täis.
• Vahetage 3 / 1 Premium filtrikott.
Tolmuimeja või ühe ühendatud seadme imemiskanal on
ummistunud.
• Puhastage tolmuimeja ja/või ühendatud seadme imikanal.
• Kontrollige, kas teie tolmuimeja filtri täitetaseme näit põleb
kollaselt. Kui ja, siis vahetage 3 / 1 Premium filtrikott.
Mootori kaitsefilter on tugevalt määrdunud.
• Puhastage mootori kaitsefilter või vahetage see välja (vaata
peatükk „4.2.2 Kobold VK200 tolmuimeja mootori kaitsefiltri
puhastamine ja/või väljavahetamine” leheküljel 74).

Tolmuimeja lülitab
iseseisvalt teisele
võimsusastmele ja
muutub
valjumaks.

Pikemaajalise kasutamise järel, kõrgetel ümbritsevatel temperatuuridel või juhul, kui 3 / 1 Premium filtrikott on täis või ummistunud, lülitub tolmuimeja ülekuumenemise tõttu turvalisele
võimsusastmele nii, et võimsusastet ei saa enam reguleerida.
Sellisel juhul avaneb automaatselt ventiil, läbi mille voolab õhk
otse mootori sisemusse.
• Kontrollige imikanalit ja ühendatud seadmeid.
• Eemaldage ummistus ja vajadusel vahetage 3 / 1 Premium
filtrikott välja.
• Laske mootoril jahtuda.
See efekt võib tekkida ka liikumisel kõva kattega põrandalt
vaippõrandale või üldjuhul võimsusastme auto (automaatne
imivõimsus) kasutamisel.
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Rikete kõrvaldamine
KOBOLD EB400
AUTOMAATNE ELEKTRIHARI

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Automaatne
elektrihari teeb
liiga palju müra.

ei asu ajami TORX®-ülekandes .
Rullhari
• Kontrollige, kas rullhari
on nõuetekohaselt paigaldatud ning
vajadusel paigaldage see ajami TORX®-ülekandele .
puudub.
Rull-laagri väike kuul (kuppel)
• Veenduge, et kuppel
on õigesti paigaldatud.
roheline kate ei ole õigesti paigaldatud.
Rull-laagri
• Kontrollige, kas roheline kate
on õigesti paigaldatud.
Vastasel juhul paigaldage roheline kate nõuetekohaselt .

1

Alusplaat ei ole õigesti fikseerunud .
• Jälgige, et mõlemad kinnitusklambrid (vasakul ja paremal)
fikseeruvad paigaldamisel
kuuldavalt.

2

3

4

Ilmselt ei kasutata Koboldi originaalseadmeid. See võib
põhjustada laagri- ja mootorikahjustusi.
• Kasutage eranditult Koboldi originaalseid ümarharju.

5

Rullharja piirkonda on ese kinni jäänud.
• Eemaldage nimetatud ese.
Rullharja ümber
on mähkunud
riidekiud.

6
7
8
9

Joonis 5.2

Rullhari, Torx®-ülekanne,
roheline kate ja kuppel

• Lõigake riidekiud lahti peatükis „4.3.1 Kontrollimine ja
puhastamine” leheküljel 77 kirjeldatud viisil.

Jämedateraliselt
Automaatne elektrihari on kõva kattega põranda režiimil.
mustuselt peentol- • Veenduge, et automaatne elektrihari lülitati nõuetekohaselt
mule seadistamise
välja. Ühendage automaatne elektrihari tolmuimeja külge ja
liugurit elektrihari
lülitage see paigaldusasendis (liigend fikseerunud) sisse ja
alumisel küljel ei
uuesti välja.
saa nihutada.
Automaatne elektrihari on nüüd vaippõranda režiimil.
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Rikete kõrvaldamine
KOBOLD EB400
AUTOMAATNE ELEKTRIHARI
1

Joonis 5.3

Töörežiimi näit vilgub

2

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Automaatne
elektrihari lülitub
iseseisvalt välja,
käitusnäit vilgub
punaselt .

Sisseimetud objekt blokeerib automaatse elektriharja.
• Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.
• Eemaldage see objekt.

Automaatse
elektriharja
imemiskanal on
ummistunud.

Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.
• Avage automaatse elektriharja alumisel küljel kontrollimisluuk
• Eemaldage ummistus.
• Kasutage selleks sobivat eset (nt kruvikeerajat, heegelnõela).

Automaatset
elektriharja on
raske nihutada.

Ilmselt seadistasite liiga kõrge võimsusastme.
• Seadke tolmuimeja käepideme pealüliti madalamale
võimsusastmele või imege põhimõtteliselt võimsusastmel auto.

Riidekiud blokeerivad automaatset elektriharja.
• Lõigake riidekiud lahti peatükis „4.3.1 Kontrollimine ja
puhastamine” leheküljel 77 kirjeldatud viisil.

Ilmselt on automaatne elektrihari manuaalsel käitusrežiimil.
• Lülitage tolmuimeja välja ja uuesti sisse.
Seade ei talitle
enam peale
ümarharja
vahetamist.
Joonis 5.4

Kontrollimisluuk automaatse
elektriharja alumisel küljel

Automaatne elektrihari ei ole tolmuimejaga õigesti ühendatud.
• Kontrollige, kas pistikühendus automaatse elektriharja ja
tolmuimeja vahel on õigesti fikseerunud.
Rullhari ei ole õigesti paigaldatud.
• Asetage rullhari täpselt ajami TORX®-ülekandele.

.
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Rikete kõrvaldamine
KOBOLD VF200
VAIBAVÄRSKENDUSHARI

2

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Vaibavärskendusharja puhastusmõju väheneb
tugevalt.

Ilmselt on seadmes eelmise vaibapuhastuse jäägid ning need
takistavad vaibavärskendusharja veatut talitlust.
• Puhastage dosaatormahuti ja hari peatükis „3.2.2 Kobold
VF200 vaibavärskendusharja puhastamine kasutamise järel”
leheküljel 40 kirjeldatud viisil.
Ilmselt ei doseeritud piisavalt Kobosan active’i või teie vaiba
eripärast tulenevalt ei sobi see vaibavärskendusharjaga
puhastamiseks.
• Kontrollige, kas teie vaipkatet võib vaibavärskendusharjaga
töödelda.
• Kontrollige, kas doseerisite Kobosan active’i piisavalt, nagu
on toodud peatükis „3.2.1 Vaiba puhastamine Kobold VF200
vaibavärskendusharjaga” leheküljel 35 .

3
1

VF

200

Seade ei talitle
enam peale harja
puhastamist.
Joonis 5.5

Vaibavärskendusharja õige
ühendamine tolmuimejaga ja
jalglüliti piisavalt tugev
vajutamine

Vaibavärskendushari ei ole õigesti tolmuimeja külge ühendatud.
• Kontrollige, kas pistikühendus vaibavärskendusharja ja tolmuimeja vahel on õigesti fikseerunud .
Kobosan active’i doseerimise alustamiseks ei vajutatud jalglülitit
piisavalt .
• Aktiveerige jalglüliti
abil Kobosan active’i doseerimine.

Rikete kõrvaldamine
KOBOLD SP530
IMIPESUR

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Imipesur lülitub
iseseisvalt välja,
töörežiimi näit
„ON” vilgub
roheliselt.

Ilmselt on mootor ülekoormatud.
• Lülitage tolmuimeja välja.
• Laske mootoril jahtuda.
• Lülitage tolmuimeja sisse ja sulgege imipesuri lisaõhuklapp.

Imipesur võngub
liiga tugevalt.

Puhastusriie ei ole õigesti kinnitatud.
• Kontrollige, kas puhastusriie paikneb riide kinnitusplaadil
sirgelt ja tugevalt.
Riide kinnitusplaat ei ole õigesti paigaldatud.
• Kontrollige, kas riide kinnitusplaat on õigesti imipesuri sisse
lükatud ja fikseerunud.
Ilmselt ei kasutata Kobold originaalpuhastusriiet.
• Kasutage eranditult Kobold originaalseid puhastusriideid.

Imipesuri
liigendiots on
ummistunud.

• Eemaldage ummistus selleks sobiva eseme abil (nt kruvikeeraja,
heegelnõel).

Imipesuri
imemiskanal on
ummistunud.

• Eemaldage ummistus peatükis „4.4.2 Imemiskanali kontrollimine”
leheküljel 81 kirjeldatud viisil.
• Vajadusel kasutage selleks sobivat eset (nt kruvikeerajat,
heegelnõela).

Imipesur lülitub
iseseisvalt välja,
töörežiimi näit
„STOP” vilgub
punaselt, samaaegselt lülitub tolmuimeja välja.

Imeti sisse niiskust.
• Lülitage tolmuimeja välja.
• Lülitage tolmuimeja peale seadme täielikku kuivamist sisse ja
sulgege imipesuri lisaõhuklapp.
• Ilmselt on vajalik mitmekordne kordamine.

Tolmuimeja sisselülitamisel vilgub
töörežiimi näit
„STOP” punaselt.

Lisaõhuklappi vajutati enne tolmuimeja sisselülitamist.
• Lülitage tolmuimeja välja ja lülitage siis veelkord sisse.
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Rikete kõrvaldamine
KOBOLD SP530
IMIPESUR

1

Joonis 5.6

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Imipesurist kostab Ilmselt ei ole seade õigesti suletud või riide kinnitusplaat ei ole
müra.
õigesti monteeritud.
• Kontrollige, kas küljekate
on olemas ja õigesti suletud,
vastasel juhul paigaldage küljekate uuesti ja sulgege see.
• Kontrollige riide kinnitusplaadi asendit ja kinnitust.
Imipesuri poolt
Ilmselt on tihendusserva raamid määrdunud ja blokeeruvad.
sisseimemine ei ole • Eemaldage tihendusserva raamid ja puhastage need peatükis
rahuldav.
„4.4.1 Tihendusserva raami kontrollimine ja puhastamine”
leheküljel 80 kirjeldatud viisil.
Ilmselt on puhastusriie kinnitatud riide kinnitusplaadile viltu ja
põrkub vastu tihendusserva raami.
• Kontrollige, kas riie on kinnitatud riide kinnitusplaadile sirgelt.

Küljekatte uuesti paigaldamine

2

Joonis 5.7

Rike

Tugijalgade eemaldamine

Lisaõhuklapp ei
sulgu/ei jää
suletuks.

Ilmselt on kinnitusmagnet määrdunud.
• Puhastage magneti pealispind.

Imipesur tekitab
põrandale triipe/
märgistusi.

Ilmselt puutuvad tugijalad vastu põrandat.
• Eemaldage sellisel juhul tugijalad .

Imipesuri
puhastusjõudlus
väheneb.

Puhastusriie on ilmselt liiga tugevalt määrdunud.
• Vahetage puhastusriie.
Puhastusriie on ilmselt liiga kuiv.
• Vahetage puhastusriie.
Puhastusriie on vedelikuga ebaühtlaselt niisutatud.
• Järgige niisutamise juures vedelikukoguse ühtlast jaotust.

Rikete kõrvaldamine
KOBOLD SP530
IMIPESUR

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Imipesur puhastab Ilmselt niisutati puhastusriiet ebaühtlaselt.
serva halvasti.
• Korrake puhastustoimingut uue puhastusriidega.
• Järgige niisutamise juures vedelikukoguse ühtlast jaotust.
Ilmselt ei ole puhastusriie õigesti kinnitatud.
• Kontrollige, kas puhastusriie on kinnitatud riide kinnitusplaadile
sirgelt ja tugevalt.
Tekib libe kiht.

Ilmselt doseeriti puhastusvahendit üle.
• Korrake puhastustoimingut uue puhastusriide ja puhta veega.
Ilmselt leidub põrandal vana hooldus- ja puhastusvahendi jääke.
• Korrake puhastustoimingut kuni saavutatakse parem tulemus;
teatud juhtudel on vajalik põhjalik puhastus.
Puhastusriie on ilmselt liiga tugevalt määrdunud.
• Vahetage puhastusriie.
Niiske pind ei kuiva ühtlaselt.
• Kuivatage järelejäänud niiskus ära teise puhastustsükli käigus
kuiva puhastusriide abil.

Pinnale moodustu- Puhastusriide pael ei ole õigesti kinnitatud.
vad jäljed.
• Kontrollige puhastusriide paela kinnitust.
Põrandale jääb
mustusekiht.

Puhastusriie on ilmselt liiga tugevalt määrdunud.
• Vahetage puhastusriie.

Plekkide eemaldamine ei ole
rahuldav.

Puhastusriie on ilmselt liiga tugevalt määrdunud.
• Vahetage puhastusriie.

Niiskusekiht ei ole
ühtlane.

Ilmselt niisutati puhastusriiet ebaühtlaselt.
• Korrake puhastustoimingut uue puhastusriidega.
• Järgige niisutamise juures vedelikukoguse ühtlast jaotust.
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Rikete kõrvaldamine
KOBOLD SP530
IMIPESUR

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Põrandat
niisutatakse
liigselt.

Ilmselt niisutati puhastusriiet liiga tugevalt.
• Järgige doseerimisjuhendit.
• Vajadusel kuivatage järelejäänud niiskus ära teise
puhastustsükli käigus kuiva puhastusriide abil.

Põrand näeb peale Ilmselt on põrandal vana, pealekantud läikiva hooldus- ja
puhastustoimingut puhastusvahendi jäägid.
välja matt.
• Korrake puhastustoimingut, vajadusel koos puhastusriide
vahetamisega kuni saavutatakse parem tulemus.

Rikete kõrvaldamine
KOBOLD PB440
ELEKTRILINE POLSTRIHARI

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Elektrilist polstriharja ei ole võimalik kasutada.

Elektriline polstrihari ühendati ilma toitekaablita TR15
teleskooptoru või elektrilise imemisvooliku külge.
• Ühendate elektriline polstrihari elektrilise imemisvooliku
külge.
Tolmuimeja ei ole sisse lülitatud.
• Lülitage seade sisse.

Elektrilise polstri- Narmad või sidus imeti sisse ja tõmmati uuesti välja.
harja harjased on
• Vahetage imemisplaat välja.
deformeerunud või
vildistunud.
Hari elektrilise
Tolmuimeja ei ole sisse lülitatud.
polstriharja sees ei • Lülitage seade sisse.
pöörle enam.
Imemisplaat ei ole õigesti paigaldatud.
• Kinnitage imemisplaat tugevalt.
Sisse imeti midagi, mis blokeerib harjad.
• Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.
• Eemaldage sisseimetud objekt.
• Lülitage seade uuesti sisse.

95

96

Rikete kõrvaldamine
KOBOLD FD15
FLEXODÜÜS

Rike

Võimalik põhjus ja kõrvaldamine

Flexodüüsi
• Paigaldage küljeplaadid uuesti.
küljeplaadid on
kinnitustest väljas.

Kui rikkeid ei ole võimalik kõrvaldada, siis pöörduge oma Vorwerki
klienditeeninduse poole (vaata peatükk „8 Klienditeenindus” leheküljel 100).

Joonis 5.8

Küljeplaatide uuesti
paigaldamine

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

6

JÄÄTMEKÄITLUS JA KESKKONNAKAITSE

6.1

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

6.2

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 „8 Klienditeenindus” leheküljel 100).
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Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

6.3

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.
KESKKONNASÕBRALIK 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.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse
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

7

GARANTII

Teavet erinevaid garantiiteenuste kohta vaadake palun oma tellimislehelt või
müügilepingust.

8

KLIENDITEENINDUS
Pöörduge otse oma kliendinõustaja poole või teeninduskeskusse.

www.homeyard.ee
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Tehnilised andmed

9
KOBOLD VK200
TOLMUIMEJA

TEHNILISED ANDMED

Kobold VK200-1 tolmuimeja
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne, taaskasutatav, termovormitud plastmaterjal

Mootor

kuullaagritega hooldusvaba reluktantsmootor, võimsuse elektroonilise kontrollimisega nominaalsel pöörete arvul 60 000 p/min

Ventilaator

üheastmeline radiaalventilaator

Pinge

220–240 V vahelduvpinge 50/60 Hz

Nimivõimsus

700 W (maks 1100 W nimivõimsus koos lisaseadmetega)

Elektriline
võimsus ilma
lisaseadme
või düüsita

Aste auto

Aste soft

Aste med

Aste max

100–450 W

50 W

300 W

450–700 W

Tööraadius

vähemalt 7 m (DIN EN 60312-1 järgi)

Maksimaalne
alarõhk

160 hPa (DIN EN 60312-1 järgi / 700 W juures)

Maks õhukogus

44,5 l/s (DIN EN 60312-1 järgi / 700 W juures)

Maks imivõimsus

280 W puhta filtriga (DIN EN 60312-1 järgi / 700 W juures)

Maks kasutegur

40% (DIN EN 60312-1 järgi / 700 vati juures)

Filtrikoti maht

2,2 l (DIN EN 60312-1 järgi)

Tolmu emissioon

umbes 0,001 % (DIN EN 60312-1 järgi)

Kaal

umbes 3 kg (ilma lisavarustuseta)

Mõõtmed

Kõrgus umbes 15 cm; laius umbes 21 cm; pikkus umbes 85/109 cm

Müraemissioon

78 dB(A) re 1 pW helivõimsuse tase koos Kobold EB400 automaatse
elektriharjaga EN 60704-2-1 järgi
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Tehnilised andmed
KOBOLD EB400
AUTOMAATNE ELEKTRIHARI

Kobold EB400-1 automaatne elektrihari
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne, taaskasutatav, termovormitud plastmaterjal

Mootor

hooldusvaba DC-mootor ja hooldusvaba hammasrihmaga ajam

Pinge

220–240 V vahelduvpinge 50/60 Hz

Nimivõimsus

50 vatti (kasutatav ainult koos Kobold tolmuimejatega)

Hari

vahetatav ja asendatav rotatsioonhari

Töölaius

300 mm

Vaippõranda
režiim

1860-2500 p/min

Kõva kattega põranda režiim

800 p/min

Kaal

umbes 1,8 kg

Mõõtmed

kõrgus: umbes 7 cm (horisontaalasendis liigendiga)
laius:
umbes 30 cm
pikkus: umbes 35 cm (horisontaalasendis liigendiga)

Müraemissioon

78 dB(A) re 1 pW helivõimsuse tase koos Kobold VK200
tolmuimejaga EN 60704-2-1 järgi

Tehnilised andmed
KOBOLD VF200
VAIBAVÄRSKENDUSHARI

Kobold VF200 vaibavärskendushari
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne, taaskasutatav, termovormitud plastmaterjal

Töölaius

seadme laius harja piirkonnas umbes 310 mm

Harja pöörete arv

umbes 2500 p/min

Kaal

umbes 1,8 kg

Mõõtmed

kõrgus: umbes 11 cm (horisontaalasendis liigendiga)
laius:
umbes 35 cm
pikkus: umbes 35 cm (horisontaalasendis liigendiga)

Müraemissioon

87 dB(A) re 1 pW helivõimsuse tase koos Kobold VK200
tolmuimejaga EN 60704-2-1 järgi
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Tehnilised andmed
KOBOLD SP530
IMIPESUR

Kobold SP530-1 imipesur
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne, taaskasutatav plastmaterjal

Ajam

1. aste – silinderhammasratastega tiguajam
2. aste – hooldusvaba hammasrihmajam 1350 p/min

Mootor

hooldusvaba DC-harimootor

Pinge

220–240 V vahelduvpinge 50/60 Hz

Nimivõimsus

100 W (kasutatav ainult koos Kobold tolmuimejatega)

Kaal

umbes 3 kg

Mõõtmed

kõrgus: umbes 12 cm (horisontaalasendis liigendiga)
laius:
umbes 31 cm
pikkus: umbes 36 cm (horisontaalasendis liigendiga)

Müraemissioon

87 dB(A) re 1 pW helivõimsuse tase koos Kobold VK200
tolmuimejaga siledatel keraamilistel plaatidel EN 60704-2-1 järgi

Tehnilised andmed
KOBOLD PB440
ELEKTRILINE POLSTRIHARI
KOOS KOBOLD MP440
MADRATSI VÄRSKENDUSOTSIKUGA JA KOBOLD MR440
MADRATSI IMEMISOTSIKUGA

Kobold PB440-1 elektriline polstrihari
Turvamärgis
Korpus

kvaliteetne plastmaterjal, purunemiskindlast polüamiidist
valmistatud eemaldatava imemisotsikuga

Mootor

otseülekandega hooldusvaba DC-mootor

Harjamehaanika

2 vastassuunas umbes 4000 p/min pöörlevat ümarharja,
hooldusvabad laagrid

Pinge

220–240 V vahelduvpinge 50/60 Hz

Nimivõimsus

50 W

Kaal

umbes 600 g (Kobold PB440 elektriline polstrihari)
umbes 440 g (Kobold MP440 madratsi värskendusotsikuga)
umbes 300 g (Kobold MR440 madratsi imemisotsikuga)

Mõõtmed

Kobold PB440 elektriline polstrihari:
kõrgus: umbes 11 cm laius: umbes 8 cm pikkus: umbes 25 cm
Kobold MP440 madratsi värskendusotsik:
kõrgus: umbes 6 cm laius: umbes 18 cm pikkus: umbes 20 cm
Kobold MR440 madratsi imemisotsik:
kõrgus: umbes 5,5 cm laius: umbes 25 cm pikkus: umbes 20 cm

Müraemissioon

82 dB(A) re 1 pW helivõimsuse tase koos Kobold VK200
tolmuimejaga polstrimaterjalil EN 60704-2-1 järgi
85 dB(A) re 1 pW helivõimsuse tase koos Kobold VK200
tolmuimejaga ja MP440 madratsi värskendusotsikuga madratsil
EN 60704-2-1 järgi
84 dB(A) re 1 pW helivõimsuse tase koos Kobold VK200
tolmuimejaga ja MR440 madratsi imemisotsikuga madratsil
EN 60704-2-1 järgi
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KLASSIFIKATSIOON EU-ENERGIAKLEEBISE JÄRGI

Järgnevas tabelis sisalduvate tooteandmete kontrollimiseks kohaldatud mõõteja arvutusmeetodeid rakendati kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL)
nr 665/2013 nõuetega.
Kehtivad standardid: EN 60312-1; EN 60335-2-2; EN 60704-2-1; EN 60704-3.
EU energiamärgisele vastavate mõõtmiste teostamisel tuleb valida seadistused
fine ja max.
KOBOLD VK200 TOLMUIMEJA
KOMBINATSIOONIS KOOS
KOBOLD EB400
AUTOMAATSE ELEKTRIHARJAGA

Tootja/tarnija

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG,
Wuppertal, Saksamaa

Mudel

Kobold VK200 tolmuimeja Kobold EB400
automaatse elektriharjaga

Energiatõhususe klass

A+

Indikatiivne aastane energiakulu 21,4 kWh/aasta, baseerudes 50 puhastustsüklile.
Tegelik aastane energiakulu sõltub sellest, kui palju
seadet kasutatakse.
Puhastusvõimsus (vaipkate)

A

Puhastusvõimsus (kõva kattega
põrand)

A

Tolmu reemissiooniklass

A

Helivõimsuse tase

78 dB(A) re 1 pW

Nimivõimsus

700 + 50 W

Kontrollimine

universaalne tolmuimeja

Klassifikatsioon EU-energiakleebise järgi
KOBOLD VK200
TOLMUIMEJA
KOMBINATSIOONIS KOOS
KOBOLD HD60
PÕRANDADÜÜSIGA

Tootja/tarnija

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG,
Wuppertal, Saksamaa

Mudel

Kobold VK200 tolmuimeja koos Kobold HD60
põrandadüüsiga

Energiatõhususe klass

A++

Indikatiivne aastane energiakulu 15,8 kWh/aasta, baseerudes 50 puhastustsüklile.
Tegelik aastane energiakulu sõltub sellest, kui palju
seadet kasutatakse.
Puhastusvõimsus (vaipkate)

kaasasolev düüs ei sobi vaipadel kasutamiseks

Puhastusvõimsus (kõva kattega
põrand)

A

Tolmu reemissiooniklass

A

Helivõimsuse tase

80 dB(A) re 1 pW

Nimivõimsus

485 W

Kontrollimine

tolmuimeja kõva kattega põranda jaoks
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VK200 TOLMUIMEJA

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