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KORT VOORWOORD
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Kobold 
VB100 accustofzuiger. De lichte en gemakkelijk te 
manoeuvreren accustofzuiger zal u vele jaren van 
dienst zijn en uw huis schoonhouden. De Kobold 
VB100 accustofzuiger en praktische accessoires 
helpen u bij de schoonmaak van uw woning.

VOOR U BEGINT 
1. Lees de handleiding aandachtig voordat u de 

Kobold VB100 accustofzuiger en accessoires in 
gebruik neemt. 

2. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Deze 
handleiding is een belangrijk onderdeel van de 
accustofzuiger en moet het product vergezellen 
wanneer u het aan iemand anders doorgeeft.

TEKENS EN SYMBOLEN
In de tekst vindt u symbolen die de volgende betekenis 
hebben:

Waarschuwingssymbool en waarschuwings-
aanwijzingen worden met dit symbool aan-
gegeven en hebben een grijze achtergrond

Verwijzing naar Klantendienst/Support van 
Vorwerk

Informatie wordt met dit symbool 
aangegeven en heeft een grijze achter-
grond

Verwijzing naar de website van Vorwerk

1. 2. 3. Handelingen zijn genummerd
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LEGENDA
KOBOLD VB100 ACCUSTOFZUIGER

 1 Kobold VB100  
accustofzuiger

 2 Hoofdknop op  
Kobold VB100 voor in- en  
uitschakelen van de 
accustofzuiger

 3 Zilveren knop op Kobold VB100 
accustofzuiger 
voor omschakeling van het 
zuigniveau (soft, med, max)

 4 Ledlampje Kobold VB100  
accustofzuiger

 5 Ledlampje Kobold EBB100 
elektronische borstel

 6 Voetknop voor borstelmodus
 7 Hendel voor deksel van het  

filtercompartiment
 8 oplaad aansluitpunt
 9 Stroomadapter
10 Accupack, hier gedemonteerd
11 Kobold FP100 Premium- 

stofzak
12 Motorbeschermingsfilter
13 Kobold EBB100 elektronische 

borstel – voor reiniging van ta-
pijten en harde vloeren

14 Kobold 2-in-1-zuigmond  
– voor reiniging van plinten, ka-
merhoeken en vloerbekleding

Het type en aantal geleverde accessoires kan variëren. Accessoires zijn afzonderlijk ver-
krijgbaar. De in deze handleiding getoonde afbeeldingen zijn bedoeld als illustratie van de 
functies van de Kobold VB100 accustofzuiger en zijn accessoires. De afbeeldingen kunnen 
qua details en verhoudingen afwijken van het eigenlijke product. De afbeeldingen van stek-
kers zijn bedoeld als voorbeelden. Het eigenlijke product kan per land afwijken.
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GESCHIKTHEID VAN HULPSTUKKEN VOOR VLOEREN

Tapijttype Kobold EBB100

Laagpolig tapijt
Velourstapijt ++

Berbers
Hoogpolig tapijt
Lichte, losse tapijten
Zijde tapijten
Sisaltapijt 

+

Vacht
Flokati
Los geweven tapijt 
Tapijt met lange, in elkaar geweven vezels  
(Saxony)

–

Type harde vloer

Gesealde/gelakte houten vloeren 
(planken, parket) ++

Met olie behandelde, geboende houten vloeren +
Open/onbehandelde houten vloeren –
Gesealde kurkvloeren ++

Met olie behandelde, geboende kurkvloeren +

Open/onbehandelde kurkvloeren –
Laminaat ++
Elastische vloeren  
(polyvinylchloride, cushion-vinyl, linoleum) +

Stenen vloeren (marmer, graniet, Jura-kalksteen, 
kunstmatige steen) +

Open-porie/gevoelige natuursteen 
(leisteen, klinkerplaten) –

Kleivloeren (terracotta, klinkers, kleisteen) +
Geglazuurde keramische tegels en fijn steenwerk ++
Onbehandelde tegelvloeren –
Ruwe betonvloeren (gewassen beton) –

Toepassing Kobold 2-in-1-zuigmond

Plinten, kamerhoeken en vloerbekleding ++1

++ uitermate goed geschikt – niet geschikt

+ zeer goed geschikt 1 niet geschikt voor glanzende of gepolijste oppervlakken

Aanwijzing!
Volg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen in de volgende 
hoofdstukken.
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1 VOOR UW VEILIGHEID

Maximale veiligheid is een eigenschap van Vorwerk-producten. De productveiligheid van 
Kobold VB100 accustofzuiger en accessoires kan uitsluitend worden gegarandeerd als u de 
aanwijzingen in dit hoofdstuk volgt.

1.1 BEDOELD GEBRUIK

Aanwijzing!
Kinderen vanaf 8 jaar of personen met gereduceerd fysiek, 
zintuiglijk of mentaal vermogen, of met een gebrek aan 
ervaring en kennis mogen deze apparaten uitsluitend ge-
bruiken onder toezicht van een volwassene of indien z 
instructies hebben gekregen over veilig gebruik van de 
apparaten en de risico’s kennen.  
Dit apparaat is geen speelgoed. Reinigings- en onder-
houdswerkzaamheden voor de gebruiker mogen niet door 
kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn 
en onder toezicht staan van een bevoegde persoon. 

KOBOLD VB100 ACCUSTOFZUIGER
De accustofzuiger is enkel bedoeld voor het stofzuigen binnenshuis. Hieronder valt ook het 
gebruik voor gangbare huishoudelijke toepassingen in winkels, kantoren en vergelijkbare 
werkomgevingen, landbouwbedrijven, hotels, motels, herbergen en overige vergelijkbare 
woonomgevingen. De accustofzuiger mag uitsluitend worden gebruikt met de bijbehorende 
Vorwerk-accessoires.

• In de tabel op Pagina 9 ziet u voor welke tapijten, harde vloeren en vloerbekleding de 
hulpstukken wel of niet geschikt zijn.
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1.2 WAARSCHUWINGSAANWIJZINGEN

Aanwijzing!
• Lees de handleiding aandachtig voordat u de Kobold 

VB100 accustofzuiger en accessoires in gebruik neemt. 
• Volg de volgende aanwijzingen.
• Bewaar de handleiding voor later gebruik. Deze hand- 

leiding is een belangrijk onderdeel van de accustofzuiger 
en moet het product vergezellen wanneer u het aan 
iemand anders doorgeeft.

Risico op elektrische schok!
• Neem bij beschadigingen contact op met uw service-

dienst van Vorwerk.
• Probeer nooit zelf uw apparaat te repareren. Elektroni-

sche apparaten mogen uitsluitend door de klantendienst 
van Vorwerk, een door Vorwerk bevoegd bedrijf of een 
vakkundige persoon worden gerepareerd, waarbij onder-
delen door originele reserveonderdelen moeten worden 
vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Gebruik geen beschadigde stroomadapters.
• Steek geen puntige voorwerpen in elektrische contacten 

en andere openingen (bijv. ventilatierooster, accupack).
• Voer geen veranderingen uit aan elektrische contacten.
• Let er bij het gebruik van uw Kobold EBB100 elektroni-

sche borstel op dat u niet over elektrische snoeren op 
de vloer rijdt.

• Reinig de stroomadapter nooit met water of vloeibare 
reinigingsmiddelen.

• Gebruik de stroomadapter niet in vochtige omgevingen.
• Dompel de stroomadapter nooit in water of andere 

vloeistoffen.
• Trek altijd eerst de stroomadapter uit het stopcontact 

om reinigingswerkzaamheden uit te voeren. 



Voor uw veiligheid12 13

Explosiegevaar!
• Zuig geen explosieve of licht ontvlambare stoffen op.
• Werp het accupack of de Kobold VB100 accustofzuiger 

nooit in open vuur.
• Gebruik uitsluitend originele Vorwerk-accupacks.
• Probeer het accupack nooit te repareren of te openen. 

Defecte accupacks moeten door nieuwe originele Vor-
werk VB100 accupacks worden vervangen.

Brandgevaar!
• Gebruik de Kobold VB100 accustofzuiger, het accupack 

en elektrisch aangedreven hulpstukken nooit nadat ze 
zijn gevallen, zichtbaar beschadigd zijn of bedrijfsstoringen 
vertonen.

• Zuig geen gloeiende assen of brandende  
sigaretten op.

• De Kobold VB100 accustofzuiger en alle  
accessoires (vooral het accupack) mogen nooit in het 
open vuur worden geworpen of door externe warmte-
bronnen worden verwarmd.

• Let erop dat de voedingseenheid niet wordt afgedekt.
• Gebruik geen beschadigde accupacks.
• Reinig het accupack nooit met water of vloeibare 

reinigingsmiddelen.
• Dompel het accupack nooit in water of andere 

vloeistoffen.
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• De Kobold VB100 accustofzuiger en accessoires zijn niet 
compatibel met de stofzuigers en accessoires op directe 
stroomspanning van Vorwerk.

• Veroorzaak geen kortsluiting van het accupack.

Verwondingsgevaar door onderdruk!
• Zuig met de stofzuiger nooit over lichaamsdelen of ha-

ren 
• Niet stofzuigen vlakbij kinderen of huisdieren.

Verwondingsgevaar door inklemmen!
• Houd afstand tot beweegbare delen van het hulpstuk.
• Om het apparaat voor te bereiden, te reinigen of onder-

houd uit te voeren, moet u het eerst uitschakelen.
• Verwijder het hulpstuk van de Kobold VB100  

accustofzuiger alvorens voorbereidings-, reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden aan het hulpstuk uit te  
voeren.

Verwondings- en struikelgevaar!
• Zet de Kobold VB100 accustofzuiger alleen in de stand-

by stand met het hulpstuk op een horizontaal oppervlak.
• Leun nooit op de Kobold VB100 accustofzuiger.
• Ga nooit op hulpstukken staan.
• Schakel het apparaat met de schakelaar op de 

accustofzuiger altijd uit alvorens het apparaat zonder 
toezicht achter te laten.

Verwondingsgevaar door lekkende accu!
• De vloeistof van lekkende accu‘s mag nooit in contact 

komen met ogen en slijmvliezen. 
• Was u handen en spoel uw ogen met schoon water. 
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• Raadpleeg een arts bij blijvende klachten.

Verwondingsgevaar door afgebroken scherp 
kunststof!
• Gebruik het apparaat niet met beschadigde kunststofdelen 

na een val of stoot.  
Bescherm uzelf tegen afgebroken scherpe stukken. 

Aanwijzing! Risico op schade door verkeerd gebruik!
• Gebruik uitsluitend daarvoor bestemde originele 

Vorwerk-producten.
• Gebruik de Kobold VB100 accustofzuiger uitsluitend met 

originele Kobold VB100 accessoires.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter om 

de Kobold VB100 accustofzuiger op te laden.
• Gebruik de stroomadapter uitsluitend op een stopcon-

tact dat vakkundig is geïnstalleerd door een vakman.
• Gebruik de stroomadapter uitsluitend met de wissel-

stroomspanning en netfrequentie die op het typeplaatje 
wordt vermeld.

• Verplaats de stroomadapter nooit aan de laadkabel.
• Trek nooit aan de laadkabel om de stroomadapter uit het 

stopcontact te trekken.
• Gebruik nooit een beschadigde of niet volledig 

gemonteerde accustofzuiger.
• De Kobold VB100 accustofzuiger is uitsluitend bestemd 

voor binnengebruik.
• Laad uw Kobold VB100 accustofzuiger minstens een 

keer per jaar volledig op om een  
zware ontlading en beschadiging van de accu te 
voorkomen.

• Plaats de Kobold VB100 accustofzuiger nooit in de buurt 
van warmtebronnen (haard, verwarmingsapparaat of 
hete radiatoren).
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• Gebruik en laad de Kobold VB100 accustofzuiger alleen 
op bij temperaturen tussen 5 °C en 35 °C.

• Bewaar de Kobold VB100 accustofzuiger binnen een 
temperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C.

• Stel de VB100 accustofzuiger of het accupack nooit 
bloot aan vuur, warmte of direct zonnestraling.

• Gebruik het apparaat uitsluitend met geplaatste originele 
Kobold FP100 Premium-stofzak.

• Gebruik het apparaat uitsluitend met geïnstalleerd 
Kobold Premium-stofzak.

• Zuig nooit vloeistoffen op, vochtig vuil of vochtige 
vloermatten of tapijten af.

• Als het filtercompartiment vochtig is, maakt u het droog 
voor u het apparaat opnieuw in gebruik neemt. Vervang 
de Kobold FB100 Premium-stofzak en het Kobold VB100 
motorbeschermingsfilter.

• Reinig de Kobold VB100 accustofzuiger en elektrisch 
aangedreven hulpstukken nooit met water of vloeibare 
reinigingsmiddelen.

• Dompel het apparaat en de stroomadapter nooit in 
water of andere vloeistoffen. Giet nooit water over het 
apparaat en houd het apparaat nooit onder stromend 
water.

• Gebruik het accu-apparaat niet in vochtige omgevingen 
(natte badkamer, buiten etc.) of op plekken waar het 
gevaar bestaat dat het apparaat met vloeistoffen in co 
tact komt.

• Laat de Kobold VB100 accustofzuiger niet ingeschakeld 
achter en schakel hem altijd na elk gebruik uit.
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• Blokkeer tijdens het stofzuigen nooit de luchtafoverope-
ningen.

• Zuig geen Kobosan active of ander reinigingspoeder op 
met de Kobold VB100 accustofzuiger.

• Gebruik de Kobold 2-in-1-zuigmond niet op glanzende of 
gepolijste oppervlakken.
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Het apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschrif-
ten van het land waarin het door een geautoriseerde 
Vorwerk-organisatie werd verkocht. Als u het apparaat 
in een ander land gebruikt, dan kan niet worden 
gegarandeerd dat het voldoet aan de lokale veilig-
heidsnormen. Vorwerk aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor daaruit resulterende 
veiligheidsrisico’s voor de gebruiker.

1.3 GEVAARNIVEAUS

1. Lees voor uw eigen veiligheid ook de  
waarschuwingsaanwijzingen in de  
volgende hoofdstukken.

U kunt de waarschuwingsaanwijzingen in de 
volgende hoofdstukken herkennen aan het 
waarschuwingssymbool en/of een signaalwoord 
dat het gevaarniveau aanduidt: 

Gevaarniveau Waarschu-
wingssym-
bool

Signaal-
woord 

Mogelijke gevaren

3 WAAR-
SCHUWING 

– Risico op elektrische schok
– Brandgevaar
– Explosiegevaar

2 VOORZICH-
TIG

– Verwondingsgevaar 

1 AANWIJ-
ZING

–  Risico op schade door  
verkeerd gebruik

–  Materiaalschade door  
onvakkundig gebruik
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2 AAN DE SLAG
In dit hoofdstuk leert u hoe u uw Kobold VB100 
accustofzuiger klaar maakt voor gebruik. Ontdek de 
basisfuncties van uw accustofzuiger en hoe u het 
apparaat  
moet gebruiken.

Uw accustofzuiger wordt geleverd met geplaatste accu 
en Premium-stofzak. Om de accustofzuiger te gebruiken 
moet u eerst de Kobold EBB100 elektronische borstel 
bevestigen (hoofdstuk “2.1 Hulpstuk bevestigen of ver-
vangen” op pagina 18) en de accu volledig opladen 
(hoofdstuk “2.3 Kobold VB100 accustofzuiger opladen” 
op pagina 21). 

 Bij ontvangst van uw apparaat is de transport-
modus geactiveerd. Laat het apparaat op alvorens 
het in gebruik te nemen (hoofdstuk “2.3 Kobold 
VB100 accustofzuiger opladen” op pagina 21).

2.1 HULPSTUK BEVESTIGEN OF 
VERVANGEN

Om uw vloer te reinigen moet u uw Kobold VB100 
accustofzuiger samen met uw Kobold EBB100 elek-
tronische borstel gebruiken.
1. Sluit het aansluitstuk  van de accustofzuiger 

aan op het scharnierpunt van de elektronische 
borstel .

2. Het aansluitstuk moet hoorbaar vastklikken op 
het scharnierpunt.

3. Om de elektronische borstel van uw accustofzuiger 
te verwijderen drukt u op de knop  bij de 
zuigopening. 
Na ontgrendeling kunt u de elektronische borstel 
van de accustofzuiger halen.
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2.2 STAND-BY STAND EN 
GEBRUIKSSTAND

2.2.1 IN DE STAND-BY STAND ZETTEN

 VOORZICHTIG 
Verwondings- en struikelgevaar!
De stand-by stand wordt gebruikt om het apparaat 
uit te zetten na het schoonmaken of het stofzuigen 
te onderbreken.
•  Zet de Kobold VB100 accustofzuiger alleen in de 

stand-by stand met het hulpstuk op een horizon-
taal oppervlak.

•  Leun nooit op de Kobold VB100 accustofzuiger.
• Ga nooit op hulpstukken staan.

AANWIJZING
Risico op schade door automatische inschake-
ling van het apparaat!
•  Denk eraan dat de Kobold EBB100 elektronische 

borstel vanzelf start wanneer u de Kobold VB100 
accustofzuiger uit de stand-by stand haalt en de 
hoofdknop niet eerder heeft uitgeschakeld.

De stand-by stand dient om uw accustofzuiger op te 
bergen wanneer u het apparaat niet gebruikt of niet 
wilt opladen. U kunt deze stand ook selecteren voor 
een "korte onderbreking" van het reinigingsproces. 
In stand-by stand staat het apparaat verticaal en 
stabiel op de ondergrond.
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U kunt de stand-by stand uitsluitend instellen wan-
neer u de accustofzuiger recht naar voren wijst. 

1. Draai hiervoor de accustofzuiger over het schar-
nierpunt zodat de accustofzuiger en het hulpstuk 
precies naar voren wijzen .  
U kunt de stand-by stand op elk moment selecteren.

2. Zet de steel naar voren , zodat hij verticaal 
staat en hoorbaar vastklikt in het scharnierpunt 

.

 Als u de Kobold VB100 accustofzuiger in 
combinatie met de Kobold EBB100 elektronische 
borstel in de stand-by stand zet en niet op de 
hoofdknop heeft uitgeschakeld, blijft de Kobold 
VB100 accustofzuiger doorwerken en wordt de 
Kobold EBB100 elektronische borstel uitgeschakeld. 

2.2.2 IN DE GEBRUIKSSTAND ZETTEN
In de gebruiksstand kunt u de accustofzuiger in elke 
richting verplaatsen en kan het apparaat op de vloer 
in alle richtingen worden gekeerd. 
1. Houd het hulpstuk met de voet  

vast  en kantel de steel achterover ,  
zodat de accustofzuiger hoorbaar uit de stand- 
bystand klikt. 
Nu kan het hulpstuk opnieuw in alle richtingen 
bewegen.

1

2
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2.3 KOBOLD VB100 
ACCUSTOFZUIGER OPLADEN

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Gebruik en laad de Kobold VB100 accustofzuiger 

alleen op bij temperaturen tussen 5 °C en 35 °C. 
•  Extreme warmte of koude kan de oplaadduur 

verlengen en/of de accu beschadigen.
•  Laad de Kobold VB100 accustofzuiger uitsluitend 

op met de meegeleverde stroomadapter.

 De geleverde Kobold VB100 accustofzuiger is 
niet volledig geladen. U moet daarom voor het 
eerste gebruik het apparaat opladen. Dit kan 
ongeveer drie uur duren. 

2.3.1 LEDLAMPJE VAN DE ACCUSTAND 
TIJDENS WERKING

De huidige accustand van uw accustofzuiger wordt 
door het ledlampje weergegeven. Hiervoor moet de 
accustofzuiger worden ingeschakeld (zie hoofdstuk 
“3.1 De Kobold VB100 accustofzuiger in- en uitscha-
kelen” op pagina 24).

Ledlampje Accustand

Alle led-
strips 
branden.

De accu is volledig geladen. 

4 led- 
strips 
branden.

De accu is ong. 2/3 geladen.

2 led- 
strips 
branden.

De accu is ong. 1/3 geladen.

2 led- 
strips 
knipperen.

De accustand is laag.  
Laad de accu op.
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2.3.2 OPLADEN
Ga als volgt de werk om uw accustofzuiger op te 
laden:
1. Zet de accustofzuiger in de stand-by stand (zie 

hoofdstuk”2.2 Stand-by stand en gebruiksstand” 
op pagina 19).

2. Sluit de stroomadapter  aan op de stroom-
voorziening.

3. Let op de voorgeschreven spanning van 
220 V–240 V.

4. Sluit de stroomadapter aan op de laadbus van de 
accustofzuiger .

5. Let erop dat de stekker volledig is geplaatst.

 U kunt het accupack ook afzonderlijk opladen. 
Meer hierover leest u in het hoofdstuk “Verwij-
derd accupack opladen” op pagina 41.

2.3.3 LEDLAMPJE VOOR OPLADEN

Ledlampje Accustand

Ledlampjes  
gaan bran-
den.

Het accupack wordt opgeladen.
Op dit moment staat de accu in 
de oplaadstatus, de accu is nog  
niet volledig opgeladen. 

De oplaadtijd kan  
drie uur duren.

Alle led-
lampjes 
zijn  
uit.

Het accupack is volledig  
opgeladen.

Het accupack is opgeladen en  
de accustofzuiger is gebruiksklaar.
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2.4 PREMIUM-STOFZAK,  
MOTORBESCHERMINGSFIL-
TER EN ACCUPACK

Bij de levering zijn een Premium-stofzak, motor- 
beschermingsfilter en accupack al in uw accu- 
stofzuiger geplaatst. 

 Als het ledlampje  van de ingeschakelde 
accustofzuiger geel brandt, controleert u of de 
Premium-stofzak vol is of de zuigweg verstopt is.

In hoofdstuk “5 Onderhoud” op pagina 33 wordt 
beschreven hoe u de Premium-stofzak moet vervangen 
(hoofdstuk 5.2.1 op pagina 35), het motorbe-
schermingsfilter moet vervangen of reinigen (hoofd-
stuk 5.2.2 op pagina 38) en het accupack moet 
vervangen (hoofdstuk “5.2.3 Het accupack van de 
Kobold VB100 accustofzuiger vervangen” op 
pagina 40).

AANWIJZING
Risico op beschadiging door het filterdeksel 
met teveel kracht te sluiten!
•  Gebruik geen overmatige kracht bij het sluiten 

van het filterdeksel.
•  Gebruik het apparaat uitsluitend met geplaatste 

originele Kobold FP100 Premium-stofzak.
•  Plaats het accupack nooit met geweld in het 

apparaat.

!
gelb
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3 GEBRUIK
3.1 DE KOBOLD VB100 

ACCUSTOFZUIGER IN- EN 
UITSCHAKELEN

1. Schakel de Kobold VB100 accustofzuiger in door 
de hoofdknop  in te drukken.

2. Druk opnieuw op de hoofdknop om de 
accustofzuiger uit te schakelen. 
 
 

3.2 HET ZUIGNIVEAU INSTELLEN

Stel als volgt handmatig het niveau van het 
zuigvermogen in met de zilveren knop  :

Ledlampje aan de 
steel

Zuigniveau

Een wit ledlampje 
aan de steel 
brandt.

soft, minimum  
zuigvermogen

Twee witte led-
lampjes aan de 
steel branden.

med, gemiddeld  
zuigvermogen

Drie witte ledlamp-
jes aan de steel 
branden.

max, maximaal  
zuigvermogen

 Bij elke inschakeling start uw accustofzuiger 
in het zuigniveau "med" en de elektronische bor-
stel staat in de normale modus (zie hoofdstuk 
“3.3 Reinigen met de Kobold EBB100 elektroni-
sche borstel” op pagina 25).  

4

5

3

2
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3.3 REINIGEN MET DE KOBOLD 
EBB100 ELEKTRONISCHE 
BORSTEL 

De elektronische borstel heeft hetzelfde prestatie-
vermogen op tapijten en harde vloeren. 

De elektronische borstel met zijn multifunctioneel 
karakter kan op de meeste vloeren worden gebruikt. 
Het is echter aan te bevelen om na te kijken of de 
elektronische borstel ook geschikt is voor uw vloer 
(zie tabel op Pagina 9).

 WAARSCHUWING 
Risico op elektrische schok!
•  Let er bij het gebruik van uw Kobold EBB100 

elektronische borstel op dat u niet over elektri-
sche snoeren op de vloer rijdt.

 VOORZICHTIG 
Verwondingsgevaar door rondvliegend eerder 
opgezogen materiaal!
•  Vermijd het abrupt plaatsen van het apparaat op 

losse, ruwe deeltjes (bijv. glasscherven), vooral 
op ooghoogte.

•  Schakel de Kobold VB100 accustofzuiger uit 
voordat u de Kobold EB100 elektronische borstel 
optilt.

 VOORZICHTIG 
Verwondingsgevaar door inklemmen!
•  Blijf uit de buurt van de bewegende onderdelen 

van de Kobold EB100 elektronische borstel.

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Vermijd werken met het apparaat op 1 

specifieke plek gedurende een langere tijd.
•  Vermijd het opzuigen van franjes en los liggende 

tapijten.

Legenda

Voetknop voor borstelmodus

Ledlampje

Zijkappen (links en rechts)

Typeplaatje

Rondborstels

Omschakeling (flex/fine)

Inspectieklep
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3.3.1 DE BORSTELMODI VAN DE KOBOLD 
EBB100 ELEKTRONISCHE BORSTEL

Voor de vloerreiniging met de Kobold EBB100 elek-
tronische borstel zijn drie bedrijfsmodi beschikbaar. 
De geselecteerde bedrijfsmodus wordt op de elektro-
nische borstel weergegeven:

Borstelmodus Ledlampje

Normale modus
De borstels werken op  
normaal toerental. Dit is de 
startmodus.
Ideaal voor harde 
vloeren en voorzichtig 
borstelstofzuigen.

Een wit ledlampje 
brandt.

Turbomodus
De borstels werken op  
verhoogd toerental. 
Ideaal voor tapijten en 
sterke vervuiling.

Twee witte 
ledlampjes 
branden.

Borstels gedeactiveerd
De borstels draaien niet. 
Geschikt voor dichte en 
hoogpolige tapijten. 

Ledlampjes zijn  
uit.

Storing, de borstels zijn 
geblokkeerd.  

Meer hierover in het hoofd-
stuk “6 Foutopsporing” op 
pagina 45.

Beide ledlampjes  
knipperen rood.

 Voor harde vloeren raden wij de normale 
modus aan. 

 Voor een bijzonder grondige reiniging en het 
verwijderen van dierharen raden wij het gebruik 
van de turbomodus aan. 
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DE BORSTELMODUS INSTELLEN
De Kobold EBB100 elektronische borstel start in de 
normale modus. U kunt de bedrijfsmodus via de 
voetknop  aan de elektronische borstel instellen. 

1. Selecteer in overeenstemming met de tabel op 
Pagina 28 het juiste zuigniveau voor uw vloer.

2. Druk kort op de voetknop  om de borstel- 
modus om te zetten.
De ledlampjes op de elektronische borstel geven 
aan welke borstelmodus is geactiveerd.

3. Druk gedurende 2 seconden op de voetknop  
om de borstel te deactiveren. 
De ledlampjes op de elektronische borstel gaan uit.

4. Druk opnieuw op de voetknop  om de borstel 
opnieuw te activeren. 

 Om meer te weten over de modus "Borstel 
activeren" raadpleeg hoofdstuk “6 Foutopsporing” 
op pagina 45.
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AANBEVELINGEN VOOR DE BORSTELMODI

Zuigniveau  
Kobold VB100

Borstelmodus normaal Borstelmodus turbo

soft Gevoelige vloeren Voor oppervlakkige reiniging  
van dichte tapijten

med Licht vervuilde, gevoelige vloeren 
of zeer dichte tapijten

 Alle ondergronden conform tabel 
op Pagina 9

max Zeer sterk vervuilde gevoelige 
vloeren

 Zeer sterk vervuilde vloeren en 
tapijten (bijv. door dierharen)

3.3.2 GEBRUIKSAANWIJZINGEN
1. Gebruik het zuigniveau "max" voor sterk vervuilde 

vloeren en tapijten.

2. Beweeg het apparaat altijd gelijkmatig heen en 
weer.

3. Laat het apparaat niet te lang inwerken op één 
specifieke plek. U kunt hierdoor de vloer 
beschadigen.

4. De draaiende rondborstels kunnen tapijtfranjes 
mechanisch bewerken en kammen. Trek de 
elektronische borstel uitsluitend achterwaarts 
over de tapijtfranjes.

5. Stofzuig de randen van het tapijt daarom 
evenwijdig met de rand. 
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3.3.3 OMSTELLING FLEX/FINE
Met de instellingsmogelijkheden flex" en "fine" aan 
de onderzijde van de Kobold EBB100 elektronische 
borstel kunt u het apparaat aan de reinigingseisen 
aanpassen.

 We raden u aan om de instelling "flex" voor 
dagelijks, comfortabel en normaal stofzuigen te 
gebruiken. De instelling "fine" raden we aan voor 
zeer intensieve reiniging (zoals bijv. fijne stof uit 
spleten of tapijten). 

Instelling flex Uw elektronische borstel is voor 
dagelijkse reinigingstaken vooraf 
ingesteld op de instelling "flex". 

Instelling fine Speciaal voor het stofzuigen van 
fijn vuil uit voegen en spleten 
kunt u de elektronische borstel 
omschakelen.  
In de instelling "fine" behaalt u 
de grootste stofopname, bijv. uit 
een plankenvloer met veel 
voegen en spleten of uit tapijten.

 VOORZICHTIG 
Verwondingsgevaar door roterende borstels!
•  Haal de Kobold EBB100 elektronische borstel 

altijd van de Kobold VB100 accustofzuiger 
alvorens de omschakeling aan de onderzijde van 
de Kobold EB400 elektronische borstel uit te 
voeren.

Op deze manier kunt u tussen de instellingen scha-
kelen: 

1. Schakel de accustofzuiger uit met de hoofdknop.

2. Verplaats de schuifknop  aan de onderzijde 
van de Kobold elektronische borstel naar de 
stand  (fine) om fijne stof uit spleten te zuigen 
en de intensieve reiniging van tapijten of naar de 
stand  (flex) voor het stofzuigen van grof vuil.
De schuifknop klikt vast en de voorste dichtings-
lip wordt uitgeschoven.

3

1
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3.4 REINIGEN MET DE KOBOLD 
2-IN-1-ZUIGMOND

De Kobold 2-in-1-zuigmond is multifunctioneel 
inzetbaar. Hij heeft twee borstelinstellingen voor 
verschillende taken.

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Gebruik de Kobold 2-in-1-zuigmond niet op 

glanzende of gepolijste oppervlakken.

1. Zet de aansluiting  van de Kobold 2-in-1-zuig-
mond op de Kobold VB100 accustofzuiger.

2. Maak de borstelharen langer in geval van licht 
stof of kwetsbare voorwerpen. Druk hiervoor op 
de groene knop  en schuif het borstelopzetstuk 
naar voren tot de groene knop vastklikt.

3. Verwijder het borstelopzetstuk voor diepzittend 
vuil. Houd hiervoor de groene knop  ingedrukt 
en verwijder het borstelopzetstuk.

4. Om de Kobold 2-in-1-zuigmond te verwijderen 
drukt u op de knop aan de zuigopening van de 
VB100 accustofzuiger en trekt u de volledige 
zuigmond helemaal naar voren.

2

2
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3.5 DE KOBOLD VB100 
ACCUSTOFZUIGER 
OPBERGEN

1. Gaat u uw accustofzuiger niet meer gebruiken, 
schakel het apparaat uit en berg het apparaat 
correct op.

2. Haal het accupack uit het apparaat als u uw 
accustofzuiger voor langere tijd opbergt (hoofd-
stuk “Accupack verwijderen” op pagina 40).

3. Laad ongebruikte accupacks minstens een keer 
per jaar op.

3.6 DE KOBOLD VB100 
ACCUSTOFZUIGER 
TRANSPORTEREN

De Kobold VB100 accustofzuiger beschikt over een 
transportmodus zodat u het apparaat veilig kunt 
transporteren en niet per ongeluk wilt inschakelen. 

1. Sluit de accustofzuiger aan op de  
stroomvoorziening, zoals beschreven in het hoofd-
stuk “2.3 Kobold VB100 accustofzuiger opladen” op 
pagina 21.

2. Houd gelijktijdig de beide knoppen op de steel 
gedurende minstens 5 seconden ingedrukt.  
De transportmodus wordt door het knipperen van 
2 ledstrips bevestigd.

3. Deactiveer de transportmodus door de accu- 
stofzuiger opnieuw aan te sluiten aan de 
stroomvoorziening, zoals beschreven in hoofd-
stuk “2.3 Kobold VB100 accustofzuiger opladen” 
op pagina 21.

5 sec.5 sec.
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4 BEDRIJFSMODI EN 
ACCULOOPTIJDEN

De accustofzuiger heeft verschillende looptijden 
afhankelijk van het zuigniveau van uw Kobold 
VB100 accustofzuiger en de gebruikte borstelmodus 
op uw Kobold EBB100 elektronische borstel. 

De borstelmodus 
van de Kobold 
EBB100 
elektronische 
borstel

Zuigniveau soft Zuigniveau med Zuigniveau max

Turbo Ong. 40 minuten Ong. 25 minuten Ong. 11 minuten 
Normaal Ong. 52 minuten Ong. 30 minuten Ong. 12 minuten 
Borstel Kobold 
EBB100 
gedeactiveerd of 
Kobold 2-in-1-zuig-
mond voor 
vloerbekleding

Ong. 80 minuten Ong. 41 minuten Ong. 13 minuten 

 De aangegeven looptijden zijn gemiddelde looptijden. Ze werden met een nieuw accu-
pack en bij kamertemperatuur gemeten. De daadwerkelijke looptijden kunnen afwijken.
De aangegeven looptijden zijn geen exacte gegevens. Ze zijn afhankelijk van het gebruik en 
de omgevingsvoorwaarden. Zo kunnen bijvoorbeeld lage en hoge temperaturen de accu-
looptijd verkorten.
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5 ONDERHOUD

Om de optimale werking van uw Kobold VB100 
accustofzuiger te garanderen, moet u hem regelma-
tig onderhouden. In dit hoofdstuk leert u meer over 
het onderhoud van de verschillende apparaten en 
accessoires en over het vervangen van onderdelen.

Apparaat/accessoire Stap Tijd/frequentie

Kobold VB100  
accustofzuiger

Kobold FP100 Premium- 
stofzak vervangen

Bij geel ledlampje op de  
ingeschakelde accustofzuiger of bij 
verminderend zuigvermogen

Het motorbeschermingsfilter 
reinigen

Indien vies

Het motorbeschermingsfilter 
vervangen

Indien erg vies

Accupack vervangen Indien nodig
Accupack volledig opladen Minstens een keer per jaar

Kobold EBB100 
elektronische  
borstel

Controleren en reinigen Een keer per maand of bij sterke  
vezelhechting aan de borstels

Borstels vervangen Bij slijtage of geringe  
opname van vezels

Extra accessoires reinigen Indien vies
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5.1 RESERVEONDERDELEN EN 
VERBRUIKSARTIKELEN

U hebt een kwaliteitsproduct van Vorwerk gekocht. 
Opdat u ook in de toekomst net zo tevreden bent 
met uw Vorwerk-apparaat als op de eerste dag, 
adviseren we u om gebruik te maken van onze 
nabestellingsmogelijkheden van originele onder-
houdsproducten en verbruiksartikelen. Zo kunt u 
snel en gemakkelijk nabestellingen plaatsen:

 Ofwel persoonlijk met uw vertegenwoordiger 
of in het servicecentrum (zie hoofdstuk “9 
Dienstverleningen” op pagina 52).

 of www.vorwerk-kobold.com

ORIGINAL
QUALITY
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5.2 ONDERHOUD VAN 
DE KOBOLD VB100 
ACCUSTOFZUIGER

 WAARSCHUWING 
Risico op elektrische schok!
•  Om het apparaat voor te bereiden, te reinigen 

en onderhoud uit te voeren, moet u het eerst 
uitschakelen.

•  Koppel, indien aangesloten, de Kobold VB100 
accustofzuiger los van de stroomadapter alvo-
rens voorbereidings-, reinigings- en onderhouds-
werkzaamheden aan het hulpstuk uit te voeren.

 VOORZICHTIG 
Verwondingsgevaar door inklemmen!
•  Houd afstand tot beweegbare delen van het 

hulpstuk.
•  Om het apparaat voor te bereiden, te reinigen 

en onderhoud uit te voeren, moet u het eerst 
uitschakelen.

•  Verwijder het hulpstuk van de Kobold VB100  
accustofzuiger alvorens voorbereidings-, reini-
gings- en onderhoudswerkzaamheden aan het 
hulpstuk uit te voeren.

5.2.1 KOBOLD FP100 PREMIUM-STOFZAK 
VERVANGEN

Brandt het ledlampje van de ingeschakelde accustof-
zuiger geel , dan moet de Premium-stofzak wor-
den vervangen. Dit hoofdstuk toont hoe u te werk 
gaat. 
 

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!  
Vocht in het filtercompartiment kan het apparaat 
beschadigen. 
•  Als het filtercompartiment vochtig is, maakt u 

het droog voor u het apparaat opnieuw in 
gebruik neemt.

•  Vervang de Kobold FB100 Premium-stofzak en 
het Kobold VB100 motorbeschermingsfilter.

!
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 De Kobold FP100 Premium-stofzakken kunt u 
kopen bij uw vertegenwoordiger of in het  
servicecentrum (zie hoofdstuk “9 Dienstverle-
ningen” op pagina 52).

 De Kobold FP100 Premium-stofzakken kunt u 
bij ons ook online kopen op  
www.vorwerk-kobold.com

HET FILTERDEKSEL OPENEN
1. Activeer de hendel  om het filterdeksel  te 

openen.

VOLLE PREMIUM-STOFZAK FP100 VERWIJDEREN
1. Verwijder de Premium-stofzak door hem aan 

de ontgrendelingspal uit de houder te trekken en 
gooi de stofzak weg met het huishoudelijk afval. 

2

1

3
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NIEUWE KOBOLD FP100 PREMIUM-STOFZAK 
PLAATSEN

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Vermijd het uitoefenen van kracht bij het plaatsen 

van de Kobold FP100 Premium-stofzak.

1. Plaats een nieuwe Premium-stofzak  in het 
filterdeksel  van uw Kobold VB100 accustof-
zuiger.

2. Vergewis u ervan dat de Premium-stofzak tegen 
de aanslag in het filterdeksel is geplaatst.  

HET FILTERDEKSEL SLUITEN

 Als de stofzak niet of niet correct geplaatst, 
zal het filterdeksel van de accustofzuiger niet 
sluiten.

1. Trek de hendel  aan het filterdeksel helemaal 
omhoog tot hij vastklikt.

2. Zet het filterdeksel onder in de accustofzuiger .

3. Druk het filterdeksel dicht  en druk de hendel 
omlaag om het filterdeksel volledig en correct te 
sluiten.

4. Let er bij het plaatsen op dat de stofzak niet tussen 
het deksel en de dichting wordt geklemd.

5. Gebruik geen geweld wanneer het filterdeksel 
moeizaam sluit. Vergewis u ervan dat de Premi-
um-stofzak correct is geplaatst en de hendel aan 
het filterdeksel is uitgeklapt. 

4

3
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5.2.2 HET MOTORBESCHERMINGSFILTER VAN 
DE KOBOLD VB100 ACCUSTOFZUIGER 
REINIGEN EN/OF VERVANGEN

Het motorbeschermingsfilter beschermt uw accustof-
zuiger tegen vervuilingen.  
Om een lange levensduur van uw accustofzuiger te 
garanderen is regelmatige visuele inspectie en 
onderhoud belangrijk.

Het motorbeschermingsfilter kan zo vaak als nodig 
worden gereinigd. Het moet uitsluitend worden 
vervangen als de Premium-stofzak beschadigd is of 
als het motorbeschermingsfilter extreem vies of 
plakkerig is.

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Gebruik de Kobold VB100 accustofzuiger 

uitsluitend met geïnstalleerd motorbescher-
mingsfilter.

HET MOTORBESCHERMINGSFILTER 
VERWIJDEREN EN PLAATSEN
Het motorbeschermingsfilter  wordt aan twee 
geleidingen  in het filterdeksel van de accustofzuiger 
gehouden.
1. Druk het motorbeschermingsfilter  aan de 

zijkant samen en trek hem voorzichtig naar 
boven uit de geleidingen.

2. Schuif het gereinigde of nieuwe motorbescher-
mingsfilter opnieuw op de geleidingen om het op-
nieuw te plaatsen. Het groene kunststofrooster 
wijst daarbij de in de richting van de Premium- 
stofzak.
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HET MOTORBESCHERMINGSFILTER REINIGEN

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Reinig het Kobold VB100 motorbeschermings- 

filter niet met water of vloeibare reinigings- 
middelen. 

1. Reinig de beiden kanten van het motorbescher-
mingsfilter door het voorzichtig uit te kloppen of 
te zuigen.

HET MOTORBESCHERMINGSFILTER VERVANGEN
1. Wanneer de motorbeschermingsfilter bescha-

digd of sterk vervuild is, plaatst u een nieuw 
filter. 

 Het motorbeschermingsfilter kunt u kopen bij 
uw vertegenwoordiger of in het servicecen-
trum (zie hoofdstuk “9 Dienstverleningen” op 
pagina 52).

 De motorbeschermingsfilter kunt u bij ons 
ook online kopen op  
www.vorwerk-kobold.com
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5.2.3 HET ACCUPACK VAN DE KOBOLD VB100 
ACCUSTOFZUIGER VERVANGEN

De geïntegreerde lithiumionaccu bevat stoffen die 
gevaarlijk zijn voor het milieu. 

 VOORZICHTIG 
Verwondingsgevaar door lekkende accu!
De vloeistof van lekkende accupacks mag nooit in 
contact komen met ogen en slijmvliezen.
•  Was u handen en spoel uw ogen met schoon 

water. Raadpleeg een arts bij blijvende klachten.

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Vergewis u ervan dat het accupack niet in 

contact kan komen met sterke magneten of 
metaal.

1. Volg de afvalverwerkingsaanwijzingen in hoofd-
stuk “7 Afvalverwerking en milieubescherming” 
op pagina 50.

ACCUPACK VERWIJDEREN
Ga als volgt te werk om het accupack te verwijderen:

1. Schakel de Kobold VB100 accustofzuiger uit met 
de hoofdknop.

2. Koppel de accustofzuiger los van de stroom- 
adapter.

3. Open het filterdeksel zoals beschreven in hoofd-
stuk “Het filterdeksel openen” op pagina 36.

4. Grijp in de geopende accustofzuiger en pak het 
accupack vast aan de groene vergrendeling  en 
trek het omlaag uit het apparaat.
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VERWIJDERD ACCUPACK OPLADEN
U kunt het accupack ook afzonderlijk opladen. We 
raden u aan om een extra accupack te gebruiken.

Ga als volgt te werk om uw accupack op te laden:

AANWIJZING
Risico op schade door verkeerd gebruik!
•  Gebruik en laad het accupack op bij temperaturen 

tussen 5 °C en 35 °C.
•  Bewaar het accupack binnen een temperatuur-

bereik van 5 °C tot 35 °C.
•  Extreme warmte of koude kan de oplaadduur 

verlengen en/of het accupack beschadigen.
•  Laad het accupack van de Kobold VB100 accu-

stofzuiger uitsluitend op met de meegeleverde 
stroomadapter.

1. Sluit de stroomadapter  aan op de stroom-
voorziening.

2. Let op de voorgeschreven spanning van 
220 V–240 V.

3. Sluit de stroomadapter aan op de laadbus van 
het accupack .

4. Let erop dat de stekker volledig is geplaatst.

 Het accupack wordt warm tijdens het 
laadproces.

Ledlampje Accustand

Ledlampje  
knippert.

Het accupack wordt opgeladen.

De oplaadtijd kan  
drie uur duren.

Ledlampje 
is 
uit.

Het accupack is volledig  
opgeladen en gebruiksklaar.
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ACCU PLAATSEN
Ga als volgt te werk om de accu te plaatsen:

1. Koppel de accustofzuiger los van de stroom- 
adapter.

2. Open het filterdeksel zoals beschreven in hoofd-
stuk “Het filterdeksel openen” op pagina 36.

3. Schuif van onderen het accupack in de  
geopende accustofzuiger, tot het hoorbaar 
vastklikt. Let daarbij op de correcte  
positie van het accupack. De metalen  
aansluitingen  moeten naar boven wijzen, de 
groene greep omlaag.

4. Schuif het accupack nooit met geweld in de 
accustofzuiger. 

5. Plaats het filterdeksel met ingebouwd motorbe-
schermingsfilter en Premium-stofzak en sluit 
het filterdeksel.

 Elke accu heeft een begrensde gebruiksduur 
die in capaciteit licht maar constant afneemt. De 
reinigingstijden per acculading kunnen daarom bij 
frequent gebruik met de tijd afnemen. 
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5.3 ONDERHOUD VAN 
DE KOBOLD EBB100 
ELEKTRONISCHE BORSTEL

 WAARSCHUWING 
Risico op elektrische schok!
•  Om het apparaat voor te bereiden, te reinigen en 

onderhoud uit te voeren, moet u het eerst uit-
schakelen en de Kobold EBB100 elektronische 
borstel van de Kobold VB100 accustofzuiger halen.

 VOORZICHTIG 
Verwondingsgevaar door inklemmen!
•  Houd afstand tot beweegbare delen van het hulp-

stuk.
•  Om het apparaat voor te bereiden, te reinigen en 

onderhoud uit te voeren, moet u het eerst uit-
schakelen.

•  Om de Kobold EBB100 elektronische borstel voor 
te bereiden, te reinigen en te onderhouden, moet 
u eerst de Kobold EBB100 elektronische borstel 
van de Kobold VB100 accustofzuiger halen.

5.3.1 CONTROLEREN EN REINIGEN

ONDERKANT
1. Controleer de onderzijde af en toe om schade 

aan het apparaat en de vloer te voorkomen.

2. Voer regelmatig visuele inspecties uit om 
beschadigde of erg bevuilde plekken tijdig te 
constateren.

3. Verwijder het vuil. Verwijder de om de kleine 
wielen gewikkelde haren en draden en contro-
leer of de wielen gemakkelijk draaien. 

RONDBORSTELS
1. Draden die om de rondborstels zijn gewikkeld, 

kunt u eenvoudig verwijderen met een schaar . 

2. Verwijder de borstels bij sterke omwikkeling 
(hoofdstuk “5.3.2 Rondborstels vervangen” op 
pagina 44) en verwijder de draden.
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5.3.2 RONDBORSTELS VERVANGEN
1. Verwijder rechts en links de zijkappen .

2. Verwijder de rondborstels  en  van de 
aandrijfas.

3. Reinig de aandrijfas . Controleer ook het  
middelste binnendeel op aanwezig vuil.

4. Reinig de rondborstels  en  , zoals beschreven 
in hoofdstuk “5.3.1 Controleren en reinigen” op 
pagina 43.

5. Plaats links de rondborstel met het groene uit-
einde  en rechts de rondborstel met het grijze 
uiteinde  .

6. Draai de rondborstels onder lichte druk op de 
aandrijfas tot ze volledig zijn ingeschoven.

7. Controleer of de borstels goed op de aandrijfas 
zitten.

8. Plaats opnieuw de zijkappen . Let erop dat het 
driehoekig gedeelte  in de passende sleuf  
van de elektronische borstel vastklikt. Het 
metaal wijst daarbij naar binnen.

 De rondborstel kunt u kopen bij uw vertegen-
woordiger of in het servicecentrum (zie hoofd-
stuk “9 Dienstverleningen” op pagina 52).

 De rondborstel kunt u bij ons ook online ko-
pen op www.vorwerk-kobold.com 1

2 3

1

5

6
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6 FOUTOPSPORING

 WAARSCHUWING 
Risico op elektrische schok en verwondingsgevaar!
• Neem bij beschadigingen contact op met uw servicedienst van Vorwerk.
•  Probeer nooit zelf uw apparaat te repareren. Reparaties van elektrische apparaten mogen 

uitsluitend door de servicedienst van Vorwerk worden uitgevoerd.
• Gebruik geen beschadigde stroomadapters.
•  Om het apparaat voor te bereiden, te reinigen en onderhoud uit te voeren, moet u het 

eerst uitschakelen.
•  Verwijder het hulpstuk van de accustofzuiger alvorens voorbereidings-, reinigings- en 

onderhoudswerkzaamheden aan het hulpstuk uit te voeren.

Als uw apparaat niet correct functioneert, ligt dit mogelijk aan een van de volgende oorzaken:

6.1 KOBOLD VB100 ACCUSTOFZUIGER
Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

Het lukt niet om de accustofzuiger  
in te schakelen.

De accustofzuiger staat mogelijk nog in de transport-
modus (in de geleverde status).

• Laad de accustofzuiger op.

Het accupack is mogelijk leeg.

• Laad de accustofzuiger op.

De accustofzuiger is mogelijk niet correct opgeladen.

• Laad de accustofzuiger op (bij correct aangesloten 
laadapparaat knippert de functieweergave en wordt 
aangegeven dat de accustofzuiger wordt opgela-
den).

Het accupack is mogelijk niet of niet correct geplaatst.

• Plaats het accupack zoals beschreven in hoofdstuk 
“5.2.3 Het accupack van de Kobold VB100 accustof-
zuiger vervangen” op pagina 40.

Het laadapparaat is mogelijk nog aangesloten. 

• Koppel de accustofzuiger los van het laadapparaat. 
De stofzuiger start niet met aangesloten laad- 
apparaat.
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Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

Het ledlampje van de ingeschakelde 
accustofzuiger brandt geel.

Waarschijnlijk is de Premium-stofzak vol.

• Plaats een nieuwe Premium-stofzak zoals beschreven 
in hoofdstuk “5.2.1 Kobold FP100 Premium-stofzak 
vervangen” op pagina 35.

Het tapijt is te dicht.

• Stofzuig verder op een andere vloer en controleer 
het ledlampje opnieuw.

• Verlaag het zuigniveau.

De zuigweg is mogelijk verstopt.
• Controleer en reinig de zuigweg.

Het ledlampje van de accustofzuiger 
brandt rood.

• Neem contact op met uw Vorwerk servicedienst (zie 
hoofdstuk “9 Dienstverleningen” op pagina 52).

Het laadproces duurt te lang of de 
accustofzuiger kan na een kort- 
laadproces niet worden gestart.

Hoge temperaturen kunnen het laadproces vertragen.

• Laad het apparaat of het verwijderde accupack niet 
op in het zonlicht. 

Na intensief gebruik van de accustofzuiger of bij hoge 
temperaturen kan het laadproces langer duren. U kunt 
het laadproces versnellen door het accupack uit het 
apparaat te halen en direct aan de voedingseenheid te 
laden.

Het lukt niet om de transportmodus 
in te stellen.

Uw accustofzuiger is mogelijk al op de stroomvoor- 
ziening aangesloten en volledig geladen. In dit geval 
branden de ledlampjes niet.
• Koppel uw accustofzuiger los van de stroomvoor- 

ziening.
• Ga vervolgens te werk zoals beschreven in hoofd-

stuk “3.6 De Kobold VB100 accustofzuiger transpor-
teren” op pagina 31.
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6.2 KOBOLD EBB100 ELEKTRONISCHE BORSTEL
Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

De Kobold elektronische borstel 
maakt teveel geluid.

De rondborstels zijn mogelijk niet correct geplaatst.

• Controleer of de rondborstels correct zijn geplaatst. 
• Vervang altijd beide borstels.

Er zijn mogelijk geen originele Kobold accessoires 
gebruikt; dit kan de lagers en motor beschadigen.

• Gebruik uitsluitend originele Kobold rondborstels.

Er zit een voorwerp in de rondborstel.

• Verwijder het voorwerp.

Dit kan op de harde vloer luide geluiden veroorzaken.

• Schakel de borstelmodus "normaal" in.
Het ledlampje van de accustofzuiger 
brandt geel. 

Het zuigkanaal van de elektronische borstel is mogelijk 
verstopt.

• Open de inspectieklep  aan de onderzijde van de 
elektronische borstel.

• Verwijder de blokkering.
• Gebruik een hiervoor geschikt voorwerp (bijv. een 

haaknaald).
• Bevestig de inspectieklep .
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Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

De elektronische borstel zuigt niet 
correct. 

Het zuigkanaal van de elektronische borstel is mogelijk 
verstopt.

• Open de inspectieklep  aan de onderzijde van de 
elektronische borstel.

• Verwijder de blokkering.
• Gebruik een hiervoor geschikt voorwerp (bijv. 

schroevendraaier, haaknaald).
• Bevestig de inspectieklep .

De Kobold elektronische borstel 
schakelt vanzelf uit, de ledlampjes 
knipperen rood.

De borstels van de elektronische borstel worden 
mogelijk door een voorwerp geblokkeerd.

• Schakel de accustofzuiger uit.
• Koppel de elektronische borstel los van de accustof-

zuiger.
• Verwijder het voorwerp.

De borstels van de elektronische borstel worden 
mogelijk door draden geblokkeerd.

• Knip de draden door en verwijder ze zoals beschreven 
in hoofdstuk “Rondborstels” op pagina 43.

Het tapijt is te dicht.

• Haal de elektronische borstel even van het tapijt en 
zet hem op een harde vloer.

• Zet de elektronische borstel in de modus "Borstel 
uit", zoals beschreven in hoofdstuk “De borstelmo-
dus instellen” op pagina 27, en ga verder met het 
stofzuigen van het te reinigen tapijt.

• U kunt de accustofzuiger ook op de stand soft 
zetten en verder gaan met het stofzuigen van het te 
reinigen tapijt.
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Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

Er zitten draden om de rondborstels 
gewikkeld.

De borstels van de elektronische borstel worden 
mogelijk door draden geblokkeerd.

• Knip de draden door en verwijder ze zoals beschreven 
in hoofdstuk “Rondborstels” op pagina 43.

• Verwijder eventueel ook draden, haren of vezels van 
de metalen as.

De elektronische borstel kan slechts 
met grote moeite worden verplaatst.

U heeft mogelijk een te hoog zuigniveau ingesteld.

• Stel met de zilveren knop aan de handgreep van de 
accustofzuiger een lager zuigniveau in.

Mogelijk is de instelling fine ingesteld.

• Zet de instelling van "fine" naar "flex", zoals be- 
schreven in hoofdstuk “3.3.3 Omstelling flex/fine” 
op pagina 29.

Het apparaat werkt niet na het 
vervangen van de rondborstels.

De rondborstels zijn mogelijk niet correct geplaatst.

• Verwijder en reinig de rondborstels op de aandrij- 
fassen, zoals beschreven in hoofdstuk”5.3.2 Rond-
borstels vervangen” op pagina 44.

De elektronische borstel is mogelijk niet correct 
aangesloten op de accustofzuiger.

• Controleer de correcte aansluiting van de elektroni-
sche borstel op de accustofzuiger.
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7 AFVALVERWERKING EN MILIEUBESCHERMING

7.1 AFVALVERWERKING VAN HET APPARAAT

Als eigenaar van een elektrisch of elektronisch toestel is het u wettelijk niet toege-
staan (volgens RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE 
EUROPESE RAAD van 4.7.2012 inzake afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten en de Wet op Elektriciteit en Elektronica van 20 oktober 2015) om dit 
toestel en zijn elektrische/elektronische accessoires weg te gooien met het 
ongesorteerde huishoudelijk restafval.

• Gebruik de hiervoor voorziene gratis inzamelcentra. 
• Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

7.2 AFVALVERWERKINGSAANWIJZINGEN VOOR DE ACCU

Het lithiumionaccupack bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Alvorens het appa-
raat als schroot te verwerken, moet het accupack uit het apparaat worden gehaald en bij een 
verzamelpunt voor batterijen worden ingeleverd.
Lever alleen volledig ontladen accupacks in. De contacten van het accupack mogen niet in 
contact komen met metaal.

7.3 AFVALVERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking is een belangrijk onderdeel van ons product: ze beschermt onze apparaten 
tegen transportschade en beperkt het risico op storingen. Daarom kunnen we het gebruik van 
een verpakking niet vermijden. Als u dit apparaat tijdens of na de garantieperiode moet 
terugsturen naar de Service- of klantendienst, dan biedt de originele verpakking de beste 
bescherming tegen transportschade. 

Als u de verpakking toch wilt weggooien, dan kunt u dit op elk moment doen via de plaatselijke 
voorzieningen (oud papier container, groene container, recyclingcentra enz.). Hiervoor stelt 
Vorwerk ook wettelijk bevoegde  
licentiehouders aan. Bij vragen neemt u contact op met uw Servicecentrum (zie hoofdstuk “9 
Dienstverleningen” op pagina 52).

7.4 INFORMATIE OVER MILIEUBESCHERMING

Natuurbehoud en milieubescherming: bij Vorwerk is de bescherming van het milieu een 
belangrijke bedrijfsdoelstelling.
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7.4.1 MINDER VERPAKKING
We gebruiken enkel milieuvriendelijk materiaal dat bij correcte afvalverwerking kan worden 
gerecycled. Wij werken al vanaf de ontwikkelingsfase actief aan het terugdringen van verpak-
kingsafval en zetten ons in voor een correcte afvalverwerking en recycling van ons verpak-
kingsmateriaal.

7.4.2 ENERGIE BESPAREN
Vorwerk-producten zijn milieuvriendelijk: ze gebruiken slechts een beperkte hoeveelheid 
energie bij een hoog zuigvermogen.

7.4.3 MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTIE
Wij hechten bij het produceren van onze producten veel belang aan milieubescherming. We 
gebruiken recyclebare kunststoffen en kleuren. We vermijden bewust het gebruik van milieu-
belastende vlamvertragers.
Voor onze stofzakken gebruiken we oplosmiddelvrije kleefstoffen, ongebleekt papier of onge-
vaarlijke kunststoffen. Onze handleidingen zijn gemaakt van papier afkomstig van hout uit 
duurzaam beheerde bossen en dat gebleekt wordt zonder chloor.

7.4.4 HERBRUIKBAAR MATERIAAL
Het materiaal van onze producten kan vrijwel volledig worden gerecycled. We vermijden zo 
veel mogelijk het gebruik van polyvinylchloride.
Bij de productie van onze producten letten we op "gesorteerde" materialen:
de gebruikte stoffen kunnen later zonder gebruik van grote hoeveelheden energie in moderne 
installaties worden gescheiden. Om het recyclen te vergemakkelijken, worden de meeste van 
onze kunststof onderdelen gelabeld.
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8 GARANTIE

De dienstverleningen in het kader van de garantie vindt u in uw contractdocumentatie.

9 DIENSTVERLENINGEN

 Ofwel persoonlijk met uw vertegenwoordiger of in het service-centrum. 
of www.vorwerk-kobold.com
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10 TECHNISCHE GEGEVENS

Kobold VB100 accustofzuiger

Veiligheidspicto- 
grammen

Behuizing Hoogwaardige recyclebaar, thermisch gevormd kunststof
Ventilator Onderhoudsvrije BLDC-motor met ong. 85.000 tpm

Nominaal vermogen In de zuigniveaus: soft 30 watt, med 80 watt, max 230 watt
Ingangsspanning 
stroomadapter

220 - 240 volt wisselstroom 50/60 Hz

Max. onderdruk 88 hPa
Max. debiet 21,0 l/s
Volume Premi-
um-stofzak 

0,8 l

Gewicht Ong. 2,1 kg, ong. 3,3 kg met Kobold EBB100 elektronische borstel
Afmetingen Ong. 100 cm x 11 cm x 11 cm
Geluidsniveau (met 
EBB100)

Tapijt: 78 dB (A) re 1 pW   
Harde vloer: 79 dB (A) re 1 pW

Stroomadapter 34 V 1.2 A model S040...
Accu VB-8s1p...
Acculaadtijden Ong. 3 uur

De aardkabelverbinding van dit apparaat heeft uitsluitend een functioneel doel.

Kobold EBB100 elektronische borstel

Veiligheidspictogram-
men

Behuizing Hoogwaardige recyclebaar, thermisch gevormd kunststof
Motor Onderhoudsvrije DC-motor met ong. 17.000 tpm

Nominaal vermogen 50 watt
Spanning 28,8 V
Gewicht Ong. 1,2 kg
Borstels 2 vervangbare roterende borstels
Werkbreedte ong. 25 cm
Toerental Normaal 1800 tpm Turbo 3800 tpm
Afmetingen Ong. 25 cm x 31 cm x 7 cm
Geluidsniveau (met 
VB100)   

Tapijt: 78 dB (A) re 1 pW   
Harde vloer: 79 dB (A) re 1 pW







ORIGINAL
QUALITY

Ga voor kwaliteit.
Vorwerk kwaliteit

Vorwerk International Strecker & Co.
Wolleraustrasse 11A
8807 Freienbach
Switzerland
www.vorwerk-kobold.com
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