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OPMERKING VOORAF
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Kobold 
VG100 ruitenreiniger. Hij wordt uw betrouwbare hulp in het 
huishouden, die ramen lappen makkelijker maakt. 
De ruitenreiniger is een innovatieve oplossing voor het lap-
pen van uw ramen. Hij verenigt alle processtappen van een 
conventionele ruitenreiniging in slechts één werkstap. Zo 
kunt u uw ruiten snel, comfortabel en grondig reinigen.

VOOR DE START 
• Lees de handleiding aandachtig voordat u de ruitenreini-

ger voor het eerst gebruikt.
• Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Ze is een 

belangrijk onderdeel van de ruitenreiniger en moet bij 
het product blijven als u het door andere personen laat 
gebruiken of als u het doorgeeft om als afval te verwer-
ken. 

TEKENS EN SYMBOLEN
In de tekst vindt u deze symbolen met volgende betekenis:

Waarschuwingssymbool

Verwijzing naar de klantendienst/
support-afdeling van Vorwerk

Symbool voor een tip

Verwijzing naar de website van 
Vorwerk 

•  Gebruiksaanwijzing
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PRODUCTOVERZICHT
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 LEGENDA

1 Kobold VG100 ruitenreiniger 

2 LED functieweergave

3 Handgreep

4 Aan/uit-schakelaar

5 Inschuifvak voor reservoir

6 Ventilatieopening

7 Laadaansluiting

8 Waterreservoir, afneembaar

9 Wisrubbers

10 Waterafvoeropening  

11 Klittenbandsluiting voor microvezeldoek

12 Sluiting vuilwaterreservoir (grijs)

13 Sluiting verswaterreservoir (groen)

14 Ver-/ontgrendelknop

15 Vulmerkteken (max.) 

16 Waterafvoeropening 

17 Vulmerkteken (max.) voor GC100 concentraat

18 Verswaterreservoir

19 Vuilwaterreservoir

20 Merkteken (max.) voor vuil water

21 Parkeerframe

22 Microvezeldoek  MF100

23 Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat 

24 Netlader
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1 VOOR UW VEILIGHEID 

Een maximale veiligheid behoort tot de eigenschappen van Vorwerk producten. 
De product veiligheid van de Kobold VG100 ruitenreiniger kan echter alleen dan 
worden verzekerd als u dit hoofdstuk in acht neemt.

1.1 Beoogd gebruik

Opmerking!
Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar 
en door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of 
mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/
of kennis, als ze onder toezicht staan of onderricht werden 
over het veilig gebruiken van het toestel en als ze de risico’s 
die ermee gepaard gaan, begrepen hebben. Kinderen mogen 
niet met het apparaat spelen. Het toestel reinigen en onder-
houden mag niet gebeuren door kinderen zonder toezicht.
Kinderen mogen het toestel niet gebruiken in de buurt van 
een open raam of in andere situaties met valgevaar.
Risico op vallen: Bij het gebruik (met name bij open ramen) 
moet een passende persoonlijke bescherming  in acht wor-
den genomen.

Gebruik de ruitenreiniger uitsluitend voor het reinigen en onderhouden van droge, 
gladde, vlakke en onbehandelde glazen oppervlakken. 
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Geschikt zijn vensterruiten, spiegels of glazen serres. 
Niet geschikt zijn oneven, afgeronde, gewelfde, matte of gestructureerde opper-
vlakken (bv . autoruiten, gezandstraald glas in de badkamer, glas met sierwerk) . 
Eveneens niet geschikt is glas in een bijzondere uitvoering (bijv . lotuseffect) en 
kunststof oppervlakken (bijv . plexiglas, beeldschermen, tv-toestellen) .
De Kobold VG100 ruitenreiniger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk 
gebruik binnenshuis . Vorwerk is niet aansprakelijk bij foutief gebruik of bij 
het niet naleven van de handleiding .

1.2 Risicocategorieën

• Let voor uw veiligheid ook op de gevarenaanwijzingen in de tekst van de vol-
gende hoofdstukken. 

De gevarenaanwijzingen in de volgende hoofdstukken herkent u aan het waar-
schuwingssymbool en/of aan een signaalwoord dat een risicocategorie aangeeft.  

Risicocategorie Waarschuwings- 
symbool Signaalwoord Mogelijke gevaren

3 Waarschuwing! 
 - Gevaar voor elektrische schok
 - Brandgevaar
 - Explosiegevaar

2 Opgelet!  - Gevaar voor verwondingen

1 Opmerking!

 - Risico op schade door 
foutief gebruik

 - Materiële schade door 
foutief gebruik
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1.3 Gevarenaanwijzingen

De Kobold VG100 ruitenreiniger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van het 
land waarin hij door een geautoriseerde Vorwerk organisatie werd verkocht. Bij 
gebruik van de ruitenreiniger in een ander land kan de naleving van de plaatse-
lijke veiligheidsvoorschriften niet worden gegarandeerd. Vorwerk is daarom niet 
aansprakelijk voor de veiligheidsrisico’s die daardoor voor de gebruiker ontstaan. 

Opmerking!
• Lees de handleiding aandachtig voordat u de ruitenreiniger voor het eerst 

gebruikt. 
• Let in het bijzonder op de volgende aanwijzingen.
• Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Ze is een belangrijk onder-

deel van de ruitenreiniger en moet bij het product blijven als u het door geeft 
aan anderen.

Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok! 
Zet de ruitenreiniger voor alle reinigings- en onderhouds-
werkzaamheden aan het toestel uit en trek de stekker van de 
netlader uit het stopcontact.

• Voer nooit zelf reparaties uit aan uw ruitenreiniger. Wij bevelen aan om repa-
raties alleen door de toepasselijke Vorwerk klantendienst te laten uitvoeren.

• Steek geen spitse voorwerpen in de elektrische contacten.
• Verander de contacten niet.
• Bedien de ruitenreiniger niet als hij beschadigd is of als de netlader beschadi-

gingen vertoont. 
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• Neem bij schade contact op met de dichtstbijgelegen Vorwerk klantenservice 
als u uw Kobold VG100 ruitenreiniger verder wenst te gebruiken.

• Gebruik de ruitenreiniger niet als hij beschadigd is of als hij gevallen is en 
zichtbaar beschadigd is of storingen tijdens de werking vertoont.

Waarschuwing! Explosiegevaar!
• Zuig geen explosieve of licht ontvlambare stoffen op.
• Gooi de ruitenreiniger nooit in een open vuur.

Waarschuwing! Brandgevaar!
• Zuig met de ruitenreiniger in geen geval hete assen op. 

Opmerking! Gevaar voor de gezondheid door ongepast 
gebruik van het reinigingsmiddel!

Instructies voor de veilige omgang met reinigingsmiddelen:
• Gebruik het Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat alleen verdund. 
• Lees de handleiding aandachtig voordat u het glasreinigingsconcentraat voor 

het eerst gebruikt.
• Bewaar het glasreinigingsconcentraat buiten bereik van kinderen.
• Vermijd contact met de ogen. Als het product in de ogen raakt, deze grondig 

uitspoelen met water!
• Slik het glasreinigingsconcentraat niet in. Bezoek een arts als u het 

glasreinigingsconcentraat heeft ingeslikt!  
Ingrediënten van het glasreinigingsconcentraat: < 5% anionogene 
en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, polymeren, parfum, 
methylisothiazolinone, benzylisothiazolinon.
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Opmerking! Risico op schade van de Kobold VG100 ruiten-
reiniger door foutief gebruik! 
Zet de ruitenreiniger voor alle reinigings- en onderhouds-
werkzaamheden uit en trek de stekker van de netlader uit 
het stopcontact.
• Trek de netlader nooit aan de kabel uit het stopcontact. Neem de netlader 

steeds bij de stekker vast.
• Zuig met de ruitenreiniger altijd alleen over oppervlakken die met het reini-

gingsmiddel zijn bevochtigd.
• Gebruik de ruitenreiniger in geen geval op reeds vochtige oppervlakken of 

om andere vloeistoffen op te zuigen dan deze die door het toestel zijn aange-
bracht.

• Dompel de ruitenreiniger nooit onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik de ruitenreiniger niet als stofzuiger voor het opzuigen van vaste deel-

tjes zoals bijv. kruimels.
• Een foutieve bediening van de ruitenreiniger kan resulteren in krachtig lek-

ken. Verplaats uit voorzorg watergevoelige voorwerpen die zich onder het 
raam bevinden.

• Reinig de ruitenreiniger of de netlader nooit met water of vochtige reinigings-
middelen.

• Controleer voor u de ruitenreiniger in gebruik neemt of de spanningsgegevens 
op de ruitenreiniger overeenstemmen met de lokale netspanning.

• Wij bevelen het gebruik van originele Vorwerk producten aan.
• Gebruik alleen wisselspanning om de ruitenreiniger op te laden en een door 

een vakman geïnstalleerd stopcontact.
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• Gebruik de Kobold VG100 ruitenreiniger en de bijbehorende netlader uitslui-
tend met de op het typeplaatje aangegeven wisselspanning.

• Gebruik de ruitenreiniger en de netlader niet als ze zichtbaar beschadigd zijn.
• Laad de ruitenreiniger alleen op met de meegeleverde netlader.
• Bewaar de ruitenreiniger niet in open lucht en bescherm hem tijdens het 

bewaren tegen vocht.
• Gebruik het apparaat nooit bij regen of slechte weersomstandigheden.
• Plaats de ruitenreiniger niet vlakbij een hittebron (haard, verwarmingstoestel 

of hete radiator).
• Schakel de ruitenreiniger uit na elk gebruik.
• Blokkeer in geen geval de ventilatieopeningen tijdens het gebruik.
• Schakel de ruitenreiniger uit voor het opladen.
• Gebruik de ruitenreiniger alleen met gemonteerd waterreservoir.
• Laad en gebruik de ruitenreiniger bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C. 
• Bewaar de ruitenreiniger bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
• De accu’s van de ruitenreiniger zijn vast ingebouwd. Probeer ze niet te demon-

teren en te vervangen.
• Sluit de accu’s in geen geval kort! 
• Stel de ruitenreiniger en/of de accu’s niet bloot aan vuur, hitte of 

rechtstreekse zonnestraling.
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Opmerking! Beschadiging van het te reinigen oppervlak 
door vervuilde microvezeldoeken .

• Gebruik geen sterk vervuilde microvezeldoeken met vreemde bestanddelen 
om beschadiging van de te reinigen oppervlakken te vermijden.

• Onderzoek de microvezeldoek voor elk gebruik grondig op vreemde 
bestanddelen om schade aan de te reinigen oppervlakken uit te sluiten.

2 VOORBEREIDING 

Voor u de Kobold VG100 ruitenreiniger kunt gebruiken, dient u enkele voorberei-
dende taken uit te voeren.

2.1 Laden van de accu

Voor u begint met het laden van de accu, zorgt u ervoor dat de ruitenreiniger in 
het midden op het parkeerframe staat, anders kunnen de wisrubbers door ver-
vorming beschadigd raken (zie Afbeelding 2.4).
Voor het eerste gebruik moeten de accu’s volledig worden opgeladen. Dit duurt 
ongeveer 6 uur.
• Sluit de netlader aan op het lichtnet. 
• Let op de voorgeschreven netspanning van 220 V - 240 V.
• Sluit de netlader aan op het laadcontact van de ruitenreiniger.
• Let erop dat de stekker volledig is ingeplugd!
 

Afbeelding 2.1 Laden van de accu

6 h
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Tijdens het laadproces knippert de laadtoestandindicator overeenkomstig de 
betreffende laadtoestand. De indicatie is onderverdeeld in 3 laadtoestanden (zie 
hoofdstuk “3.2 Functieweergave”).

2.2  Microvezeldoek MF100 wassen

Opmerking! Beschadiging van het te reinigen oppervlak door vervuilde  
microvezeldoeken .
• Gebruik geen sterk vervuilde microvezeldoeken met vreemde bestanddelen 

om beschadiging van de te reinigen oppervlakken te vermijden.
• Onderzoek de microvezeldoek voor elk gebruik grondig op vreemde 

bestanddelen om schade daardoor aan de te reinigen oppervlakken uit te 
sluiten.

Was de meegeleverde microvezeldoeken voor u ze voor het eerst gebruikt, voor 
een goede waterverdeling en een optimaal reinigingsresultaat.
• Haal de microvezeldoek uit de verpakking.
• Was de microvezeldoeken zonder wasverzachter en zonder bleekmiddel in 

de wasmachine bij maximaal 60 °C. Laat de microvezeldoeken drogen. Drogen 
in de droogtrommel is toegestaan.  

30 − 60 °C

Afbeelding 2.2  Microvezeldoek wassen
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2.3 Microvezeldoek MF100 aanbrengen

• Leg de microvezeldoek met het reinigingsoppervlak 1  op het parkeerframe, 
zodat hij gelijk ligt met de zijkanten van het parkeeroppervlak.

• Zet de Kobold VG100 ruitenreiniger op de microvezeldoek 2  . Houd hem in 
eerste instantie alleen met de achterzijde overhellend tegen de achterste rand 
van het parkeeroppervlak van het parkeerframe. 

• Kantel de ruitenreiniger daarna naar voren tot de wisrubber zich in de uitspa-
ring van het parkeerframe 3  bevindt.

• Til de ruitenreiniger op en controleer of de microvezeldoek recht en vlak is 
aangebracht. Het wisrubber mag niet bedekt zijn door de microvezeldoek.

Positioneer de ruitenreiniger steeds in het midden van het daarvoor voorziene op-
pervlak van het parkeerframe.
• Let erop dat de microvezeldoek correct is aangebracht.
• De wisrubber moet zich in de voorziene uitsparing bevinden. 

 Als de ruitenreiniger gedurende een langere tijd foutief wordt weggezet, 
kan de wisrubber beschadigd raken.

Kobold  VG1003
2

1

Afbeelding 2.3 Microvezeldoek aanbrengen

Afbeelding 2.4 Ruitenreiniger wegzetten



17Bediening

3 BEDIENING

Het volgende hoofdstuk omvat informatie over de functies en de bediening van 
de Kobold VG100 ruitenreiniger.

 Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok!
• Zuig met de ruitenreiniger nooit water dat reeds op het oppervlak aan-

wezig was, andere vloeistoffen of licht ontvlambare stoffen op. 
• Dompel de ruitenreiniger of de netlader nooit onder in water of andere 

vloeistoffen.

 Explosiegevaar!
• Zuig geen explosieve of licht ontvlambare stoffen op.
• Gooi de ruitenreiniger nooit in een open vuur.

3.1 Ruitenreiniger inschakelen

• Druk op de aan/uit-schakelaar 1 , om de ruitenreiniger aan te zetten. 
De functieweergave brandt permanent in overeenstemming met de laadtoe-
stand van de accu’s (zie hoofdstuk “3.2 Functieweergave”).

 
 
 
 

1

Afbeelding 3.1  Kobold VG100 ruitenreini-
ger aan- en uitzetten
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3.2 Functieweergave

De functieweergave dient als indicatie van de bedrijfs- en laadstatus van de  
Kobold VG100 ruitenreiniger. Het weergaveveld is onderverdeeld in 3 horizontale 
statusvelden, die met de laadtoestand overeenstemmen (zie afbeelding 3.2). 

Functieweergave Status

1  Functieweergave uit uitgeschakeld

4  Functieweergave aan  ingeschakeld

4   snel kortstondig knipperen bij  

het drukken op de aan/uit-schakelaar  

Acculading te laag, accu’s opladen

1 ,  2 , 3 , 4       
Functieweergave knippert  

Laadproces loopt

1   Functieweergave uit 
(bij aangesloten netlader)

Laadproces afgelopen, 
Accu’s volledig geladen

3   middenste en rechter 
LED-rijen branden

gemiddelde laadtoestand

2   beide rechter   
LED-rijen branden

lage accuprestaties

1   geen LED’s branden na  
druk op de aan/uit-schakelaar 
(functieweergave uit)

geen accuprestatie, accu is leeg
Kobold  VG100

4

1

3

2

Afbeelding 3.2 Functieweergave
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3.3 Kobold VG100 ruitenreiniger uitzetten

• Druk op de aan/uit-schakelaar 1 , om de ruitenreiniger uit te zetten. 
De functieweergave dooft. 

3.4 Vers waterreservoir vullen

Voor het gebruik van de ruitenreiniger moet het verswaterreservoir worden ge-
vuld met vers water en met Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat.
Let daarbij op de markeringen “max.” op het reservoir (zie punt 4 in afb. 3.6). 

 Explosiegevaar!
• Vul het verswaterreservoir in geen geval met explosieve of ontvlambare 

stoffen.

 Wij bevelen aan om alleen het Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat 
van Vorwerk te gebruiken voor een reinigingsresultaat zonder strepen (zie 
hoofdstuk “3.5 Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat gebruiken”)! 

• Druk de ontgrendelknop op de achterzijde van de ruitenreiniger naar beneden 
en houd deze ingedrukt 1 .

• Trek het reservoir volledig naar achter weg 2 .
• Draai het reservoir om zodat beide reservoiropeningen naar boven wijzen.
• Open het vers waterreservoir door de groene rubbersluiting omhoog te trek

ken.

1

Afbeelding 3.3 Ruitenreiniger uitzetten

1

2

Afbeelding 3.4 Reservoir uittrekken

Afbeelding 3.5 Verswaterreservoir 
openen
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• Vul eerst het Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat in de aangegeven hoe-
veelheid conform de markering (afbeelding 3.6) 3 . Zet hiervoor de opening 
van de fles met glasreinigingsconcentraat tegen de tuit van het verswaterre-
servoir. 

• Let op het merkteken van de maximale vulhoogte voor een correcte dose-
ring van het glasreinigingsconcentraat 3 .

• Vul het reservoir aansluitend met water. Neem nu ook het maximale vulpeil in 
acht 4 .

• Sluit aansluitend het reservoir opnieuw met de rubbersluiting en schudt het 
reservoir om het glasreinigingsconcentraat beter te verdelen.

Opmerking! Gevaar voor de gezondheid door ongepast gebruik van het con-
centraat! Instructies voor de veilige omgang met reinigingsmiddelen:
• Slik het reinigingsmiddel niet in. Bezoek een arts als u het reinigingsmiddel 

heeft ingeslikt!
• Bewaar het reinigingsmiddel buiten bereik van kinderen. 
• Vermijd contact met de ogen. Als het product in de ogen raakt, deze grondig 

uitspoelen met water!

3.5 Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat gebruiken

 Wij bevelen aan om alleen het Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat 
van Vorwerk te gebruiken voor een reinigingsresultaat zonder strepen!

max.max.

max.max.

max.max.

max.max.

4

3

Afbeelding 3.6 Verswaterreservoir vullen
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Het glasreinigingsconcentraat moet met water verdund worden in de verhouding 
1:16. De mengverhouding in het reservoir bedraagt ca. 5 ml concentraat en ca. 
80 ml water. Gebruik alleen reinigingsvloeistoffen die overeenstemmen met deze 
verhouding. Let hierbij op het merkteken voor het maximale vulpeil 3  (afbeel-
ding 3.6) voor een correcte dosering van het Kobold GC100 glasreinigingscon-
centraat . De speciale samenstelling van het glasreinigingsconcentraat maakt een 
snelle en gelijkmatige verdeling van het reinigingsmiddel mogelijk en een volledige 
opname door de microvezeldoek  MF100 in enkele seconden. Het glasreinigings-
concentraat bevat bovendien “High Performance” oppervlakte-actieve stoffen, die 
zorgen voor een voldoende bevochtiging van het te reinigen oppervlak, ook bij een 
erg kortstondig contact. De schuimopbouw blijft daarbij tot een minimum beperkt, 
wat een eenvoudig afzuigen van het oppervlak met de ruitenreiniger mogelijk maakt. 
De ruitenreiniger glijdt hierbij makkelijk en zonder piepende geluiden over het te 
reinigen oppervlak. Door de unieke combinatie van oppervlakte-actieve stoffen 
drogen de behandelde oppervlakken op zonder strepen. Door deze combinatie van 
oppervlakte-actieve stoffen zijn vluchtige oplosmiddelen niet meer nodig. De lucht 
in de ruimte wordt op die manier niet belast door dampen van oplosmiddelen en 
de huidvriendelijkheid wordt verbeterd.  

Opmerking! Gevaar voor de gezondheid door ongepast gebruik van het con-
centraat! Instructies voor de veilige omgang met reinigingsmiddelen:
• Slik het glasreinigingsconcentraat niet in. Bezoek een arts als u het glasreini-

gingsconcentraat heeft ingeslikt!
• Bewaar het glasreinigingsconcentraat buiten bereik van kinderen! 
• Vermijd contact met de ogen. Als het glasreinigingsconcentraat in de ogen 

raakt, deze grondig uitspoelen met water! 
Ingrediënten van het glasreinigingsconcentraat:  
< 5% anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, polymeren, 
parfum, methylisothiazolinone, benzylisothiazolinon.

Afbeelding 3.7  Kobold GC100  
glasreinigingsconcentraat
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3.6 Plaatsen van het waterreservoir

Na het vullen met reinigingsvloeistof (Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat 
en vers water), resp. het legen van het vuilwaterreservoir plaatst u het reservoir 
terug in de Kobold VG100 ruitenreiniger.
• Breng de microvezeldoek MF100 aan op de ruitenreiniger (zie 2 .3) en con-

troleer of de microvezeldoek correct op de ruitenreiniger is aangebracht 
voor u het reservoir terugplaatst .

• Zet de ruitenreiniger met de aangebrachte microvezeldoek horizontaal op het 
parkeerframe, zodat de wisrubber zich in de uitsparing van het parkeerframe 
bevindt 1 .

• Plaats het reservoir in het inschuifvak 2 . Schuif hierbij het reservoir langs 
de geleider in de ruitenreiniger tot de ver-/ontgrendelknop hoorbaar (met een 
“klik”) vastklikt.  
Het reservoir loopt onmiddellijk leeg, zodra het in het inschuifvak vast-
geklikt is . De vrijgelaten reinigingsvloeistof verdeelt zich hierbij over de 
microvezeldoek .

• Hou de ruitenreiniger niet schuin 3  of verticaal, bij het plaatsen van het 
reservoir , anders begint de ruitenreiniger stevig te lekken en wordt de mi-
crovezeldoek niet volledig met de reinigingsvloeistof doordrenkt  .

• Wacht ca. 15 seconden na het plaatsen 4 . Zet de ruitenreiniger tijdens deze 
15 seconden op het mooi horizontaal geplaatste parkeerframe. In het andere 
geval gebeurt de gelijkmatige verdeling van de reinigingsvloeistof  over de 
microvezeldoek niet op de juiste manier!  
Na de 15 seconden is de microvezeldoek doordrenkt met de reinigingsvloeistof 
en klaar voor gebruik.

15 s 4

3

2

1

Afbeelding 3.8 Reservoir terugplaatsen
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3.7 Reinigen van de ruiten

In de volgende sectie ervaart u meer over het reinigen van ruiten met uw Kobold 
VG100 ruitenreiniger.

Opmerking! Beschadiging van de ruitenreiniger door ondeskundig gebruik .
• Gebruik de ruitenreiniger niet als stofzuiger voor het opzuigen van vaste stof-

fen (bv. stof of kruimels).
• Zuig met de ruitenreiniger geen andere vloeistoffen op dan deze die zijn 

aangebracht door het toestel  
(zie hoofdstuk “1.1 Beoogd gebruik”).

• Neem de ruitenreiniger vast bij de handgreep (afbeelding 3.9) 1 .
• Zet de ruitenreiniger aan.
• Plaats de ruitenreiniger in een bovenhoek van de ruit.

 Waarschuwing! Gevaar voor verwondingen door het laten vallen van de 
ruitenreiniger .
• Let erop dat u de ruitenreiniger tijdens het reinigen niet laat vallen, 

waardoor u zichzelf of andere personen in gevaar zou kunnen brengen.
• Neem maatregelen om uzelf en andere personen te beschermen tegen 

het vallen van de ruitenreiniger (bijvoorbeeld van een hogere verdie-
ping). 

 Waarschuwing! Gevaar voor vallen .
• Tijdens het reinigen van ruiten is er een risico op vallen. Let erop dat 

u voldoende houvast heeft en beveilig uzelf tegen vallen tijdens het 
reinigen!

Kobold  VG100

1

Afbeelding 3.9 Handgreep
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• Trek de Kobold VG100 ruitenreiniger langzaam, onder lichte druk in rechte 
banen tot de onderrand van de ruit 2 . 
Let erop dat de wisrubber tot aan de rand van de glazen ruit moet worden 
gevoerd en vervolgens met een lichte kantelbeweging van de ruit moet worden 
weggetrokken 3 . Alleen op deze manier is een volledige reiniging, waarbij al 
het water wordt verwijderd, mogelijk.

• Ga door met het reinigen van de ruit zoals beschreven (verlopend van links 
naar rechts of omgekeerd) tot de ruit volledig gereinigd is. 

 Verwijder eventuele grove vuilresten van het te reinigen oppervlak voor u 
de ruitenreiniger gebruikt. 

 Vermijd slangvormige bewegingen bij het reinigen. Deze methode heeft 
een negatieve invloed op de beoogde reinigingskwaliteit (afbeelding 3.11).

 Wij raden aan om de dichtingsrubbers regelmatig met een doek te reini-
gen.

Na het reinigen met de ruitenreiniger zijn uw ruiten schoon en droog.

 Als de reinigingskwaliteit slechter wordt, dan zijn het reinigingsconcen-
traat en het water opgebruikt, is de microvezeldoek MF100 vuil en/of is de 
wisrubber sterk vervuild. Tekenen van een slechter wordende reinigings
kwaliteit zijn:  een onvolledige reiniging en/of een ontoereikende bevochti-
ging van de ruit tijdens het reinigen. 

 

3

2

Kobold  VG100

Afbeelding 3.10 Ruitenreiniger correct 
gebruiken

Kobold  VG100

Afbeelding 3.11 Nadelig gebruik



25Bediening

Ga als volgt te werk om de reinigingskwaliteit te herstellen:
• Reinig of vervang de wisrubber (zie hoofdstuk “5.2 Wisrubbers reinigen”, 

hoofdstuk “5.3 Wisrubber omdraaien of vervangen”).
• Vervang de microvezeldoek MF100 (zie hoofdstuk “2.3 Microvezeldoek MF100 

aanbrengen”).
• Verwijder het reservoir om het vuile water weg te gieten.
• Vul het reservoir met Kobold GC100 glasreinigingsconcentraat en water (zie 

hoofdstuk “3.4 Vers waterreservoir vullen”).
• Zet de Kobold VG100 ruitenreiniger op het horizontaal uitgerichte parkeer-

frame.
• Plaats het reservoir terug in de ruitenreiniger (zie hoofdstuk “3.6 Plaatsen van 

het waterreservoir”), om de microvezeldoek opnieuw te bevochtigen.

 Een foutieve bediening van de ruitenreiniger kan leiden tot krachtig lek-
ken, sluiervorming, streepvorming en/of vuilophoping. 

Opmerking! Beschadiging van watergevoelige voorwerpen door ondeskundig 
gebruik .
• Een foutieve bediening van de ruitenreiniger kan resulteren in krachtig 

lekken. Verplaats uit voorzorg watergevoelige voorwerpen die zich onder het 
raam bevinden.
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3.8 Maak het vuilwaterreservoir leeg

Het vuile water dat tijdens het reinigingsproces wordt afgezogen wordt verza-
meld in een speciaal vuilwaterreservoir. 

 Het vuilwaterreservoir moet worden leeggemaakt als het maximale vulpeil 
in het vuilwaterreservoir is bereikt Maak het vuilwaterreservoir leeg tel-
kens u het reservoir verwijdert (zie afbeelding 3.13).

• Verwijder het reservoir zoals beschreven in hoofdstuk 3.4.
• Draai het reservoir om zodat beide reservoiropeningen naar boven wijzen.
• Open het reservoir door de grijze rubbersluiting omhoog te trekken.
• Giet het vuile water weg.
• Spoel het vuilwaterreservoir met vers water en maak het opnieuw leeg.
• Sluit het vuilwaterreservoir opnieuw af met de hiervoor bedoelde sluiting.

Afbeelding 3.12 Vuilwaterreservoir 
openen

max.
max.

max.
max.

max.max.

Afbeelding 3.13 Vuilwaterreservoir legen
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3.9 Telescopische steel voor de Kobold VG100

Gefeliciteerd met de aankoop van uw telescopische steel voor de Kobold VG100. 
De telescopische steel is een accessoire voor uw Kobold VG100 ruitenreiniger, dat 
het u mogelijk maakt hoger geplaatste ruiten of buitenruiten met vaste beglazing 
comfortabel te reinigen. De telescopische steel  is in- en uitschuifbaar van 80 cm 
tot 120 cm. Lees hier hoe u de telescopische steel voor de Kobold VG100 bevestigt 
aan de Kobold VG100 ruitenreiniger en hoe u hem gebruikt.

Opmerking!  
Beschadiging van de telescoop door onbeoogd gebruik .
• Gebruik de telescopische steel voor de  Kobold VG100 uitsluitend met uw Ko-

bold VG100 ruitenreiniger.
• Let op de handleiding van uw Kobold VG100 ruitenreiniger.

3.9.1 Telescoopbuis en adapter met elkaar verbinden

• Verbindt de telescoopbuis van de Kobold VG100 1b  met de adapter 1a . Schuif 
hiertoe de telescopische buis in de opening van de adapter tot de vergrendel-
knop 2  vastklikt. 

3.9.2 Telescoopbuis instellen op de vereiste lengte

• Druk op de knop 3  om de blokkering van de telescoopbuis te ontgrendelen.
• Schuif de telescoopbuis 1b  uit of schuif ze in.  Afbeelding 3.14 Overzicht en montage van 

de telescopische steel aan 
de Kobold VG100  

1b

3

2

2

4

1a
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3.9.3  De telescopische stee lvan de Kobold VG100 verbinden met 
de ruitenreiniger

• Breng de telescoopbuis van de  Kobold VG100 1  aan op de handgreep 5  van 
de ruitenreiniger 6 . 

• Schuif de adapter door de handgreep 5  tot de vergrendeling hoorbaar vast-
klikt. 

• Controleer vervolgens de koppelingen van de adapter 1a  met de ruitenreiniger 
6  en met de telescopische buis 1b , om onopzettelijk loskomen en bijgevolg 

naar beneden vallen van de ruitenreiniger tijdens het reinigingsproces te 
verhinderen. 

 Waarschuwing! Verhoogd risico op verwondingen door het laten vallen 
van de ruitenreiniger bij niet correct doorgevoerde vergrendeling van 
het verlengstuk met de ruitenreiniger .
• Let op een correct vergrendelde verbinding van het verlengstuk met de 

ruitenreiniger!
• Controleer de verbinding ook regelmatig tijdens het reinigen.
• Neem maatregelen om uzelf en andere personen te beschermen tegen 

het vallen van de ruitenreiniger (bijvoorbeeld van een hogere verdie-
ping).

Afbeelding 3.15 Telescoop  
met de ruitenreiniger 
verbinden

6

5

4

1
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3.9.4 Reinigen met de ruitenreiniger incl. Telescoop Kobold VG100

 Neem bij het reinigen ook de handleiding van uw Kobold VG100 ruiten-
reiniger in acht (hoofdstuk “3 .7 Reinigen van de ruiten”) .   

• Zet de ruitenreiniger aan.
• Ga voor het reinigen met de Kobold VG100 ruitenreiniger met de Telescoop 

Kobold VG100 te werk op dezelfde manier, zoals beschreven in de handleiding 
van uw ruitenreiniger (hoofdstuk “3.7 Reinigen van de ruiten”). 

 Waarschuwing! Verhoogd risico op verwondingen door het laten vallen 
van de ruitenreiniger .
• Let erop dat u de ruitenreiniger tijdens het reinigen niet laat vallen, 

waardoor u zichzelf of andere personen zou kunnen in gevaar brengen. 
Neem maatregelen om uzelf en andere personen te beschermen tegen 
het vallen van de ruitenreiniger (bijvoorbeeld van een hogere verdie-
ping). 

 Waarschuwing! Gevaar voor vallen .
• Tijdens het reinigen van ruiten is er een risico op vallen, in het bijzon-

der bij het reinigen van hoge ruiten met het verlengstuk. Let erop dat 
u voldoende houvast heeft en beveilig uzelf tegen vallen tijdens het 
reinigen!

Afbeelding 3.16 Reinigen met de ruiten-
reiniger incl. Telescoop 
Kobold VG100
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3.9.5  De telescopische buis en de Kobold VG100 loskoppelen van 
elkaar 

U moet de telescopische steel van de  Kobold VG100 1  uit uw ruitenreiniger 
6  halen om het verswaterreservoir te vullen of het  vuilwaterreservoir leeg te 

maken. Koppel de telescoop van uw ruitenreiniger ook na het reinigen los, zodat 
u de ruitenreiniger correct kunt wegzetten en bewaren, zoals beschreven in de 
handleiding van uw ruitenreiniger.
• Druk op de knop 4  om de verbinding te ontgrendelen.
• Haal het verlengstuk 1  uit de ruitenreiniger 6 . 

1

6

4

Afbeelding 3.17 Ruitenreiniger en tele-
scoop van elkaar loskop-
pelen
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4 OPBERGEN VAN DE RUITENREINIGER

Berg uw Kobold VG100 ruitenreiniger correct op en maak hem schoon na elk 
gebruik.
• Verwijder, was en droog de microvezeldoek MF100 1 . 
• Verwijder het reservoir zoals beschreven in hoofdstuk 3.4.
• Giet het vuile water uit het reservoir 2 .
• Spoel het vuilwaterreservoir met schoon water om de vorming van vieze 

geurtjes en het aandrogen van resten van reinigingsmiddel te vermijden .
• Laat het reservoir drogen om schimmelvorming te vermijden .
• Reinig de wisrubbers (zie hoofdstuk 5.2) 3 .
• Breng de microvezeldoek opnieuw op de ruitenreiniger aan als deze volledig 

droog is.
• Schuif het reservoir in de ruitenreiniger 4  als hij volledig droog is.
• Zet de ruitenreiniger op het parkeerframe als u hem opbergt.
• Sluit uw ruitenreiniger tijdens het opbergen niet aan op het lichtnet om on-

nodig energieverbruik te vermijden.  

Afbeelding 4.1 Ruitenreiniger opbergen

1

2

4

max.
max.

max.
max.

3
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5 ONDERHOUD

Om ervoor te zorgen dat uw Kobold VG100 ruitenreiniger steeds optimaal  
functioneert, moet u hem regelmatig reinigen. In een handomdraai ontdoet u  
de ruitenreiniger van vastzittende vuilresten. 
In de volgende paragrafen verneemt u hoe u de ruitenreiniger kunt schoon- 
maken. 

5.1 Microvezeldoek MF100 wassen

Reinig de microvezeldoek regelmatig.
• Was de microvezeldoek zonder wasverzachter en zonder bleekmiddel in de 

wasmachine bij maximaal 60 °C. 
• Laat de microvezeldoek  drogen (drogen in de droogtrommel is toegestaan). 

Opmerking! Beschadiging van de microvezeldoek door ondeskundige reiniging .
• Gebruik voor het wassen geen wasverzachter of gelijkaardige wasproducten.
• Gebruik geen bleekmiddel voor het reinigen.

5.2 Wisrubbers reinigen

Na verloop van tijd kunnen zich vuildeeltjes afzetten op de wisrubber van de rui-
tenreiniger en in de ruimte tussen de bovenste groene wisrubber en de onderste 

30 − 60 °C

Afbeelding 5.1 Microvezeldoek wassen

Afbeelding 5.2 Wisrubber reinigen

1

2
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5 ONDERHOUD

Om ervoor te zorgen dat uw Kobold VG100 ruitenreiniger steeds optimaal  
functioneert, moet u hem regelmatig reinigen. In een handomdraai ontdoet u  
de ruitenreiniger van vastzittende vuilresten. 
In de volgende paragrafen verneemt u hoe u de ruitenreiniger kunt schoon- 
maken. 

5.1 Microvezeldoek MF100 wassen

Reinig de microvezeldoek regelmatig.
• Was de microvezeldoek zonder wasverzachter en zonder bleekmiddel in de 

wasmachine bij maximaal 60 °C. 
• Laat de microvezeldoek  drogen (drogen in de droogtrommel is toegestaan). 

Opmerking! Beschadiging van de microvezeldoek door ondeskundige reiniging .
• Gebruik voor het wassen geen wasverzachter of gelijkaardige wasproducten.
• Gebruik geen bleekmiddel voor het reinigen.

5.2 Wisrubbers reinigen

Na verloop van tijd kunnen zich vuildeeltjes afzetten op de wisrubber van de rui-
tenreiniger en in de ruimte tussen de bovenste groene wisrubber en de onderste 

30 − 60 °C

Afbeelding 5.1 Microvezeldoek wassen

Afbeelding 5.2 Wisrubber reinigen

1

2

zwarte rubber. Dit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van de Ko-
bold VG100 ruitenreiniger. Het resultaat is een uitblijvende reinigingskwaliteit. 
Daarom moet u de beide wisrubbers en de ruimte ertussen regelmatig reinigen.
• Trek de beide rubbers uit elkaar.
• Wrijf het wisrubber af met een vochtige, pluisvrije doek 1 . 
• Verwijder vreemde voorwerpen uit de ruimte tussen de beide wisrubbers 2 .

5.3 Wisrubber omdraaien of vervangen

Het wisrubber kan tijdens reinigingswerken schade oplopen door harde en 
scherpe vuildeeltjes of door andere mechanische invloeden. Dit leidt tot streep- 
en sluiervorming. U kunt in dit geval het groene wisrubber omdraaien en deze 
met de andere zijde verder gebruiken, als deze zijde onbeschadigd is. In het 
andere geval moet u het wisrubber vervangen. 
• Trek het groene, beschadigde wisrubber zijdelings uit zijn bevestigingsgroef 

3 .
• Reinig het wisrubber (zie hoofdstuk 5.2) en voer een visuele controle uit op 

eventuele schade.
• Het wisrubber kan aan beide zijden worden gebruikt. Draai het wisrubber om 

(zie afbeelding 5.3), als één zijde van het wisrubber beschadigd is 4 . 
• Schuif het wisrubber zodanig opnieuw in de bevestigingsgroef dat u nu de 

onbeschadigde zijde kunt gebruiken 5 .
• Als het wisrubber aan beide zijden zwaar beschadigd is, moet u het wisrub-

ber vervangen door een nieuwe. Wend u tot uw klantendienst als vervanging 
nodig is. 

3

4

5

Afbeelding 5.3  Wisrubber omdraaien of 
vervangen
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6 HET OPLOSSEN VAN STORINGEN

 Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok en verwondingen!
• Voer nooit zelf reparaties uit aan uw Kobold VG100 ruitenreiniger.  

Wij bevelen aan om reparaties aan elektrische toestellen alleen door de 
verantwoordelijke Vorwerk klantendienst te laten uitvoeren.

Als uw ruitenreiniger niet meer goed functioneert, kan dit volgende oorzaken 
hebben:

Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

De Kobold VG100 
ruitenreiniger 
kan niet worden 
ingeschakeld.

Misschien zijn de accu’s leeg. 

• Laad de ruitenreiniger op.

De ruitenreiniger werd niet correct geladen.

• Vergewis u ervan dat de netlader aangesloten is op de 
ruitenreiniger en op het stopcontact. (De functieweergave 
knippert en geeft aan dat de ruitenreiniger wordt opgeladen.)

De contactpunten van het aansluitcontact van de ruitenreiniger 
zijn mogelijk vuil.

• Reinig de contactpunten met een droge doek.

Misschien was de ruitenreiniger ingeschakeld tijdens het laden. 

• Let erop dat de ruitenreiniger tijdens het laden uitgeschakeld 
is.
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Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

Slecht 
reinigingsresultaat

De opening tussen de wisrubbers is verstopt/vervuild.

• Reinig de tussenruimte tussen de wisrubbers.

Sluier- en streepvorming tijdens het reinigen

• Reinig het wisrubber 

• Trek het wisrubber langs de zijkant naar buiten.

• Voer een visuele controle op eventuele beschadigingen uit.

• Draai het wisrubber om als er schade zichtbaar is aan één 
zijde.

• Voer het wisrubber opnieuw in en gebruik de onbeschadigde 
zijde.

• Vervang het wisrubber als het aan beide zijden zichtbaar 
beschadigd is.

De doek moet worden vervangen.

• Vervang de microvezeldoek MF100.

Het vuilwaterreservoir moet geleegd worden.

• Verwijder het vuilwaterreservoir en maak het leeg.

De reinigingsvloeistof is op.

• Vul het verswaterreservoir met Kobold GC100 glasreinigings-
concentraat en vers water.

• Breng de microvezeldoek aan op de ruitenreiniger.

• Zet de Kobold VG100 ruitenreiniger op het horizontaal 
uitgerichte parkeerframe.

• Plaats het verswaterreservoir in de Kobold VG100 
ruitenreiniger. 
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Storing Mogelijke oorzaak en oplossing

Slecht 
reinigingsresultaat

De dosering van het Kobold GC glasreinigingsconcentraat is niet 
correct.

• Vul  het glasreinigingsconcentraat volgens de aangegeven 
dosering. Let hierbij op het merkteken voor het vulpeil van het 
glasreinigingsconcentraat op het verswaterreservoir.

De waterafvoeropening aan de onderzijde van de Kobold VG100 
ruitenreiniger is afgesloten.

• Verwijder eventueel aanwezige vreemde voorwerpen uit de 
opening. 

Water lekt weg De openingen van het waterreservoir zijn niet correct afgesloten.

• Controleer of de rubbersluitingen van het vers- en/of het 
vuilwaterreservoir correct zijn aangebracht. 

De ruitenreiniger wordt/werd schuin of verticaal gehouden 
tijdens het inschuiven van het reservoir. 

• Zet de ruitenreiniger bij het inschuiven van het reservoir 
horizontaal op het parkeerframe. 

Het vuilwaterreservoir is vol.

• Maak het vuilwaterreservoir leeg.

Het waterreservoir is niet goed vastgeklikt.

• De ver-/ontgrendelknop moet hoorbaar (met een klik) 
vastklikken.

 Als de storingen niet kunnen 
worden opgelost, wend u dan 
tot de Vorwerk klantendienst 
(zie hoofdstuk “9 Service”).
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7 AFVALBEHANDELING EN MILIEUBESCHERMING

7.1 De ruitenreiniger weggooien

Als eigenaar van een elektrisch of elektronisch toestel is het u wettelijk niet 
toegestaan (volgens RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPESE PARLEMENT 
EN DE EUROPESE RAAD van 4.7.2012 inzake afgedankte elektrische en elektro-
nische 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 in plaats daarvan de hiervoor voorziene gratis teruggave mogelijk-

heid.
• Win hierover informatie in bij uw stads- of gemeentebestuur.
• U kunt de ruitenreiniger ook retourneren aan uw Vorwerk klantendienst.

7.2 Instructies voor het verwerken van de accu’s.

 De volgende instructies zijn bedoeld voor de afvalverwerker van uw 
Kobold VG100 ruitenreiniger en niet voor u als gebruiker!  

De geïntegreerde lithium-ion-accu’s bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn 
voor het milieu. Voor het verschroten van de ruitenreiniger moeten de accu’s 
uit de ruitenreiniger worden gehaald en moeten deze worden ingediend bij een 
inzamelpunt voor batterijen.
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• Verwijder de accu’s pas als ze volledig leeg zijn. De accu’s mogen in geen geval 
in contact komen met metaal. 

 Opgelet! Gevaar voor verwondingen door lekkende accu’s!
 Uitgelopen accu’s mogen niet in contact komen met de ogen en slijmvlie-

zen.
• Was uw handen en spoel uw ogen met helder water. Bezoek een arts als 

u verder nog klachten heeft.

DE ACCU’S UIT DE RUITENREINIGER NEMEN 

 De volgende instructies zijn bedoeld voor de afvalverwerker van uw 
Kobold VG100 ruitenreiniger en niet voor u als gebruiker! 

• Koppel de Kobold VG100 ruitenreiniger los van het lichtnet.
• Laat de motor van de ruitenreiniger lopen tot hij stil staat.
• Controleer of de accu’s werkelijk volledig leeg zijn door te proberen de rui-

tenreiniger opnieuw aan te zetten. Als de motor start, herhaal dan de hele 
procedure.

• Open de ruitenreiniger en verwijder de afdekking.
• Verwijder de schroeven.
• Verwijder de zijdelingse afdekking en de kap zodat de accu’s toegankelijk 

worden.
• Knip de verbindingsdraden een voor een door en verwijder de accu’s (gevaar 

voor kortsluiting).
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7.3 De verpakking weggooien

De verpakking is een belangrijk onderdeel van ons product. Ze beschermt onze 
toestellen tijdens het transport en reduceert het risico op schade. Daarom kun-
nen we niet zonder de verpakking. In het geval u uw Kobold VG100 ruitenreini-
ger tijdens de garantieperiode of ook daarna moet retourneren of versturen naar 
de service- of klantendienst, biedt de originele verpakking de beste bescherming 
tegen transportschade. Gebruik daarom de originele verpakking voor het trans-
port. 
Als u de verpakking toch wilt weggooien, dan kunt u dit op elk moment en zon-
der beperkingen doen via uw lokale inrichtingen (oud papier, gele ton, contai-
nerpark, papierinzameling, enz.).  
Hiervoor doet Vorwerk een beroep op wettelijk gemachtigde licentiegevers. 
Wendt u bij vragen tot het service-center in uw buurt.

7.4 Informatie over milieubescherming

Natuurbehoud en het milieu beschermen: Bij Vorwerk is milieubescherming een
belangrijk doel van de onderneming.

MINDER VERPAKKING
Wij gebruiken uitsluitend milieuvriendelijke materialen die bij een correcte 
afvalverwerking recyclebaar zijn. Wij zijn al vanaf de ontwikkeling betrokken 
bij het vermijden van verpakkingsafval en engageren ons voor de verwerking en 
recycling ervan. 
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ENERGIE BESPAREN
Vorwerk producten sparen het milieu: Minder verbruik van water en reinigings-
middelen bij betere reinigingsprestaties.

SCHONERE PRODUCTIE
Bij de fabricage van onze producten hechten wij waarde aan de bescherming van 
het milieu. Wij gebruiken recyclebare kunststoffen en lakken. Milieubelastende 
vlamvertragers gebruiken wij bewust niet.
Voor onze filterzakken gebruiken wij oplosmiddelvrije lijm, ongebleekt papier of 
aanvaardbare kunststoffen. Onze handleidingen worden gemaakt van papier uit 
duurzaam beheerde bossen en zonder chloor gebleekt.

RECYCLEBAAR MATERIAAL
Het materiaal van onze producten kan nagenoeg volledig gerecycled worden.  
Wij vermijden het gebruik van PVC waar mogelijk.
Bij de constructie van onze producten letten wij op “sorteervriendelijkheid”:
de gebruikte materialen kunnen later zonder veel energie in moderne installaties 
gesorteerd worden. Voor een nog makkelijkere recyclebaarheid hebben we onze 
kunststof onderdelen grotendeels voorzien van merktekens.
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8 GARANTIE

De garantiebepalingen vindt u op de bestelbon of het aankoopcontract.

9 SERVICE 

 Ofwel persoonlijk met uw vertegenwoordiger of in het service-centrum.

 of www.vorwerk-kobold.com 



42 Technische gegevens

10 TECHNISCHE GEGEVENS

Kobold VG100 ruitenreiniger

Veiligheidssymbool

 

Behuizing hoogwaardig, recyclebaar, thermogevormd kunststof

Motor onderhoudsvrije DC-motor van ca. 18.000 t/min

Ingangsspanning 
netlader

110 – 240 V AC 50/60 Hz

Uitgangsspanning 
netlader

10,8 V – 12 V  DC    

Type netlader KSAS7R51080050HE; 
EGTSA-108050WV; 
S006BAV1080050

Nominaal vermogen 
van de motor

ca. 30 watt

Gewicht 995 g (zonder lader, zonder reinigingsvloeistof)

Afmetingen Lengte: 290 mm 
Breedte: 140 mm 
Hoogte: 110 mm

Geluidsemissie 74 dbA (gemeten in het vrije veld)

Accupack Lithium-ion

Accuduur ca. 30 minuten

Laadtijd accu ca. 6 uur
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Let op kwaliteit.
Vorwerk kwaliteit

VG100 RUITENREINIGER

ORIGINAL
QUALITY

Vorwerk International Strecker & Co.
Wolleraustrasse 11A
8807 Freienbach
Switzerland

www.vorwerk-kobold.com
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