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1 Πριν από τη χρήση
Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής Kobold.

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή για πρώτη φορά.

1.1 Φύλαξη των εγγράφων
• Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση. Αποτελούν

σημαντικό μέρος της συσκευής και πρέπει να παραδοθούν μαζί
της, σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε άλλο άτομο.

2 Επισκόπηση προϊόντος
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1 Χώρος συλλογής σκόνης 5 Μονάδα φίλτρου
2 Διακόπτης απασφάλισης για το δοχείο

σκόνης
6 Άνοιγμα εξόδου αέρα

3 Φορτιστής 7 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
4 Σταθμός φόρτισης 8 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με

ενισχυμένη λειτουργία

3 Προβλεπόμενη χρήση
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα αποκλειστικά με το
σωστό τρόπο και για την προβλεπόμενη χρήση, ώστε να
αποφευχθούν κίνδυνοι για τον εαυτό σας και για τρίτους αλλά και
υλικές ζημιές τις συσκευής και λοιπών αντικειμένων.

Σκουπάκι χειρός Kobold
VC100

Χρησιμοποιείτε το σκουπάκι χειρός Kobold VC100 αποκλειστικά για
το νοικοκυριό και το σπίτι σας.
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Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των
8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν υπάρχει
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχει.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός
και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από
παιδιά χωρίς επιτήρηση, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και
επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα.

Δεν επιτρέπεται χρήση πέραν της προβλεπόμενης. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν από ακατάλληλη
χρήση. Σε περίπτωση τεχνικών μετατροπών της συσκευής παύει να
ισχύει η εγγύηση / η υπαιτιότητα για υλικές ζημιές. Η υποχρέωση
αντικατάστασης εκ μέρους του κατασκευαστή βάσει της ευθύνης
λόγω ελαττωματικών προϊόντων και/ή του εμπόρου βάσει της
ευθύνης λόγω ελαττωμάτων του υλικού αναστέλλονται σε
περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί τεχνικές μετατροπές στο
προϊόν.

Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στη συσκευή πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το σχετικό υλικό καθώς και οι ενδείξεις της
συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα
προκύψουν από ακατάλληλη χρήση.

Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της χώρας στην
οποία πωλήθηκε από έναν εξουσιοδοτημένο οργανισμό της Vorwerk.
Αν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική χώρα από αυτή όπου πωλήθηκε,
δεν είναι εγγυημένη η συμμόρφωση με τα τοπικά πρότυπα
ασφαλείας της άλλης χώρας. Συνεπώς η Vorwerk δεν αναλαμβάνει
την ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο προκύψει σχετικά με την
ασφάλεια του χρήστη.

4 Για την ασφάλειά σας
Η ασφάλεια αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό των προϊόντων
της Vorwerk. Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να εξασφαλιστεί
μόνο όταν λαμβάνετε υπόψη το παρόν κεφάλαιο καθώς και τις
υποδείξεις ασφαλείας στα επόμενα κεφάλαια.
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4.1 Κίνδυνοι και υποδείξεις ασφαλείας

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!

Ακατάλληλη επισκευή της συσκευής και της αντίστοιχής παροχής
ισχύος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μην επισκευάζετε τη συσκευή σας μόνοι σας.

• Οι επισκευές στις ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να εκτελούνται
μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Vorwerk, από
εξουσιοδοτημένο από τη Vorwerk συνεργείο ή από άτομο
παρόμοιας εξειδίκευσης, προκειμένου να αποφεύγονται
κίνδυνοι.

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!

Εάν μπει νερό στα ηλεκτροφόρα μέρη, μπορεί να πάθετε
ηλεκτροπληξία!

• Μην καθαρίζετε ποτέ το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
με νερό ή υγρά καθαριστικά.

• Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε
υγρά περιβάλλοντα.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή/
και έκρηξης!

Εάν φλεγόμενα ή εύφλεκτα υλικά καταλήξουν στο εσωτερικό της
συσκευής, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

• Μην απορροφάτε ζεστή στάχτη ή μισοσβησμένα αποτσίγαρα.

• Μην απορροφάτε εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον σωστό τρόπο, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στις ηλεκτρικές επαφές.

• Μην τροποποιείτε τις ηλεκτρικές επαφές.

• Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της .

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!

Η χρήση ενός χαλασμένου φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή η
εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ενώ ο φορτιστής εναλλασσόμενου
ρεύματος είναι ακόμη στην πρίζα, μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.

• Αφαιρείτε πάντα το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από
την πρίζα πριν από κάθε εργασία καθαρισμού.

• Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος, εάν έχει υποστεί βλάβη.

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!

Κατά τη διάτρηση οπών στερέωσης στον τοίχο μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Κατά τη διάτρηση (ειδικά κοντά σε πρίζα), προσέξτε να μην
τρυπήσετε ηλεκτρικά καλώδια.
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Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!

Εάν η επισκευή του φορτιστή δεν πραγματοποιηθεί σωστά, μπορεί
να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε και να επισκευάσετε μόνοι σας
το φορτιστή. Ο φορτιστής περιέχει στο εσωτερικό του
εξαρτήματα τα οποία φέρουν τάση και δεν αποτελεί εξάρτημα
που απαιτεί συντήρηση.

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Η συσκευή μπορεί να αρχίσει να καίγεται, εάν την εκθέσετε σε
θερμότητα ή αν δεν τη χρησιμοποιείτε με τον σωστό τρόπο.

• Η ασύρματη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα (ιδιαίτερα η
συστοιχία μπαταριών) δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται σε
ανοικτή φλόγα ή να θερμαίνονται από εξωτερική πηγή
θερμότητας.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν πέσει στο πάτωμα και
παρουσιάσει εμφανείς βλάβες ή δυσλειτουργίες.

• Μην βραχυκυκλώνετε ποτέ τη συστοιχία μπαταριών.

Κίνδυνος
τραυματισμού κατά
τις εργασίες στη
συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να
τραυματιστείτε σε μεμονωμένα μέρη.

• Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από κάθε εργασία
αλλαγής εξαρτήματος, καθαρισμού ή συντήρησης.

Κίνδυνος
τραυματισμού από
αιχμηρά θραύσματα
πλαστικού!

Το σπασμένο πλαστικό ενδέχεται να είναι αιχμηρό και μπορεί να
σας τραυματίσει.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν τα πλαστικά μέρη έχουν
υποστεί ζημιά από πτώση ή χτύπημα.

• Προστατευτείτε από αιχμηρά θραύσματα.

Κίνδυνος
τραυματισμού από
διαρροή μπαταριών!

Μπαταρίες με διαρροή υγρών μπορούν να οδηγήσουν σε
τραυματισμούς.

• Μπαταρίες με διαρροή υγρών δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή
με τα μάτια και τη βλεννογόνο.

• Πλύνετε τα χέρια και καθαρίστε τα μάτια με καθαρό νερό.

• Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
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Κίνδυνος πρόκλησης
ζημιάς στη συσκευή!

Η ύπαρξη υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να την
βλάψει.

• Μην απορροφάτε υγρά ή υγρή βρομιά.

• Μην σκουπίζετε υγρά πατάκια ή χαλιά.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά περιβάλλοντα
(βρεγμένα μπάνια, εξωτερικούς χώρους κτλ.) ή σε χώρους όπου
υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να έρθει σε επαφή με υγρά.

• Μην χύνετε ποτέ νερό στη συσκευή.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.

• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

• Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με νερό ή υγρά καθαριστικά.

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή στο ύπαιθρο.

• Φυλάξτε τη συσκευή σε περιβάλλον προστατευμένο από την
υγρασία.

Κίνδυνος ζημιάς της
μπαταρίας!

Η λανθασμένη χρήση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά
της μπαταρίας.

• Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την
αντικαταστήσετε με άλλη.

• Φορτίζετε πλήρως τη συσκευή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο,
προκειμένου να αποφύγετε βαθιά εκφόρτιση και, κατά
συνέπεια, ζημιά στις μπαταρίες.

Κίνδυνος ζημιάς της
μπαταρίας!

Υπερβολική ζέστη ή κρύο μειώνουν τη διάρκεια φόρτισης και/ή
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις μπαταρίες.

• Μην εκθέτετε τη συσκευή στη φωτιά, τη ζέστη ή την άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας
(εστίες, θερμάστρες, θερμαντικά σώματα).

• Φορτίζετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες
μεταξύ 5 °C και 35 °C.

• Φυλάσσετε τη συσκευή σε εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 5 °C και
35 °C.
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Κίνδυνος ζημιάς της
συσκευής!

Εάν η συσκευή δεν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση, αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε ζημιές.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια προϊόντα της Vorwerk.

• Μην λειτουργείτε τη συσκευή, όταν αυτή ή το καλώδιο του
τροφοδοτικού έχει υποστεί βλάβη ή όταν η συσκευή δεν είναι
πλήρως συναρμολογημένη.

• Χρησιμοποιείτε το σκουπάκι χειρός αποκλειστικά με
τοποθετημένη τη γνήσια μονάδα φίλτρου.

4.2 Μορφή των υποδείξεων ασφαλείας
Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, οι υποδείξεις ασφαλείας
επισημαίνονται με σύμβολα ασφαλείας και προειδοποιητικές λέξεις.
Το σύμβολο και η προειδοποιητική λέξη αποτελούν μια ένδειξη όσον
αφορά τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Μορφή των υποδείξεων
ασφαλείας

Οι υποδείξεις ασφαλείας που παρουσιάζονται πριν από κάθε
χειρισμό επισημαίνονται ως εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είδος και πηγή του κινδύνου
Επεξήγηση σχετικά με το είδος και την πηγή του κινδύνου / των συνεπειών

• Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου

Σημασία των προειδοποιητικών λέξεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣ
Η

Επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε ελαφρύ
τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε υλικές
ζημιές.

Σημασία των συμβόλων ασφαλείας

Προειδοποίηση με ένδειξη της σοβαρότητας του κινδύνου

Υπόδειξη για υλικές ζημιές
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4.3 Ευθύνες του χρήστη
Για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής και του
εξαρτήματος της Vorwerk, ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και όλα τα συνοδευτικά
έγγραφα.

2. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ένα ασφαλές σημείο κοντά στη
συσκευή.

3. Η επισκευή τυχόν ζημιών της συσκευής πρέπει να γίνεται αμέσως
από τον κατασκευαστή.

5 Πριν από τη χρήση
• Φορτίστε πλήρως το σκουπάκι χειρός πριν από την πρώτη θέση

σε λειτουργία.

Ανάρτηση σταθμού
φόρτισης

Για τη στερέωση του σταθμού φόρτισης στον τοίχο χρειάζεστε μια
βίδα. Επιλέξτε το υλικό στερέωσης ανάλογα με την ποιότητα του
τοίχου σας.

1. Στερεώστε τη βίδα στον τοίχο. Προσέξτε η απόσταση από το
πάτωμα να είναι τουλάχιστον 50 cm.

2. Τοποθετήστε το σταθμό φόρτισης με το άνοιγμα που
προβλέπεται για αυτόν το σκοπό επάνω στη βίδα.

Τοποθέτηση σταθμού
φόρτισης

• Μπορείτε να τοποθετήσετε το σταθμό φόρτισης και σε μια
οριζόντια επιφάνεια.

Τοποθέτηση καλωδίου
δικτύου

12

11

10

4 9

1. Εισαγάγετε το καλώδιο δικτύου (9) στην υποδοχή φόρτισης που
προβλέπεται για αυτόν το σκοπό (10) στην κάτω πλευρά του
σταθμού φόρτισης (4).

2. Για να το κάνετε αυτό, περάστε το καλώδιο δικτύου (9) μέσα από
τον προβλεπόμενο οδηγό καλωδίου (11) και τη δίοδο καλωδίου
(12).
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6 Λειτουργία

6.1 Φόρτιση

4

8

7

a

b

1. Πριν από κάθε φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι το σκουπάκι χειρός
είναι απενεργοποιημένο.

2. Συνδέστε το φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο.

3. Τοποθετήστε το σκουπάκι χειρός στο σταθμό φόρτισης (4).

4. Εάν θέλετε να φορτίσετε το σκουπάκι χειρός απευθείας από το
καλώδιο και όχι από το σταθμό, πατήστε δυνατά το κουμπί (a)
στο σταθμό φόρτισης, για να το ανοίξετε.

5. Συνδέστε το μικρό φις (b) του φορτιστή στην αντίστοιχη
υποδοχή στη λαβή από το σκουπάκι χειρός.

6. Στη συνέχεια συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

6.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
• Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (8) για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το σκουπάκι χειρός.

6.3 Ενισχυμένη λειτουργία
1. Πατήστε παρατεταμένα το πράσινο πλήκτρο (8) για να

ενεργοποιήσετε την ενισχυμένη λειτουργία.

2. Αφήστε το πράσινο πλήκτρο (8) για να ενεργοποιήσετε ξανά την
κανονική λειτουργία.

6.4 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας (7)

Κατάσταση

Σβηστή Απενεργοποιημένο ή η διαδικασία φόρτισης έχει ολοκληρωθεί
Αναμμένη Κανονική ή ενισχυμένη λειτουργία
Αναβοσβήνει σύντομα Φόρτιση
Πάλλεται Διαδικασία φόρτισης σε εξέλιξη
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Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας (7)

Κατάσταση

Αναβοσβήνει γρήγορα Δυσλειτουργία

6.5 Αποθήκευση
Το σκουπάκι χειρός μπορεί να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένο στο
σταθμό φόρτισης.

Σημείωση Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σκουπάκι χειρός για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φορτιστή από
την πρίζα.

7 Συντήρηση

7.1 Καθαρισμός φίλτρου

1

2

1

2

5

1

5a

2

5

1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (2) και αφαιρέστε το χώρο
συλλογής σκόνης από τη συσκευή.

2. Κρατάτε το άνοιγμα ακροφυσίου του χώρου συλλογής σκόνης
προς τα κάτω.

3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο απασφάλισης (2) και αφαιρέστε τη
μονάδα φίλτρου (5) από το χώρο συλλογής σκόνης.

4. Αδειάστε το περιεχόμενο του χώρου συλλογής σκόνης (1) σε
έναν κάδο απορριμμάτων.

5. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το χώρο συλλογής σκόνης με ένα
υγρό πανί και αφήστε τον να στεγνώσει εντελώς προτού τον
τοποθετήσετε ξανά.

6. Κατά την εισαγωγή της μονάδας φίλτρου (5), προσέξτε η
μεγαλύτερη εσοχή (5a) της μονάδας φίλτρου να δείχνει προς το
πλήκτρο απασφάλισης (2) στο χώρο συλλογής σκόνης (1).

7. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης και ωθήστε τη
μονάδα φίλτρου μέχρι τέρμα μέσα στο χώρο συλλογής σκόνης.

8 Αντιμετώπιση βλαβών
Αναλυτικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση βλαβών μπορείτε να
βρείτε στο www.vorwerk.com.



12

9 Απόρριψη

9.1 Απόρριψη της συσκευής
Ως κάτοχος αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, απαγορεύεται από το νόμο (σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ
2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4.7.2012 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και την τροποποίηση του νόμου
περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της 20ης Οκτωβρίου
2015) να διαθέσετε την παρούσα συσκευή ή τα ηλεκτρικά/
ηλεκτρονικά της μέρη στα αδιαχώριστα οικιακά απορρίμματα.

– Αντ’ αυτού χρησιμοποιήστε τις δωρεάν επιλογές επιστροφής
που παρέχονται για το σκοπό αυτό.

– Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές του δήμου ή της πόλης
σας για περαιτέρω πληροφορίες.

9.2 Σημειώσεις για την απόρριψη μπαταριών
Οι παρακάτω σημειώσεις

προορίζονται για την
υπηρεσία διάθεσης
απορριμμάτων της

συσκευής σας και όχι για
εσάς ως πελάτη!

Οι ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου περιέχουν ουσίες που
ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον. Πριν από την
απόσυρση, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και
να μεταφερθούν σε σημείο συλλογής μπαταριών.

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες, όταν αδειάσουν πλήρως. Οι μπαταρίες
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με μέταλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από διαρροή μπαταριών!
Μπαταρίες με διαρροή υγρών μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

• Μπαταρίες με διαρροή υγρών δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μάτια
και τη βλεννογόνο.

• Πλύνετε τα χέρια και καθαρίστε τα μάτια με καθαρό νερό.

• Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αφαίρεση των μπαταριών από τη συσκευή

1. Αποσυνδέστε το σκουπάκι χειρός από το σταθμό φόρτισης.

2. Αφήστε το σκουπάκι χειρός να λειτουργήσει μέχρι να
σταματήσει και να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά.

3. Ανοίξτε το σκουπάκι χειρός και αφαιρέστε το κάλυμμα.

4. Αφαιρέστε τις 4 βίδες.

5. Βγάλτε έξω το μπλοκ κινητήρα μαζί με τις μπαταρίες.
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6. Κόψτε κάθε σύρμα σύνδεσης μεμονωμένα και αφαιρέστε τις
μπαταρίες.

10 Εγγύηση
Εάν παρέχονται υπηρεσίες εγγύησης, αναφέρονται στο δελτίο
παραγγελίας ή στη σύμβαση αγοράς.

11 Υπηρεσίες
www.vorwerk-kobold.com

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σκουπάκι χειρός Kobold VC100
Σήματα ασφαλείας

Περίβλημα Υψηλής ποιότητας, ανακυκλώσιμο, θερμικά διαμορφωμένο
πλαστικό

Μοτέρ μοτέρ συνεχούς ρεύματος, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με
περ. 23.000 rpm

Τάση εισόδου φορτιστή Εναλλασσόμενη τάση 220 – 240 Volt, 50/60 Hertz
Τάση εξόδου φορτιστή 10,8 V DC
Τύπος φορτιστή S006BAV1080050
Ονομαστική ισχύς του μοτέρ περ. 65 Watt
Μέγ. ισχύς απορρόφησης 13 Watt
Μέγ. ποσότητα αέρα 15 l/s
Βάρος 650 g (χωρίς σταθμό φόρτισης και φορτιστή)
Διαστάσεις Μήκος (με βάση επιτοίχιας τοποθέτησης) 425 mm

Μήκος (σκουπάκι): 417 mm
Διάμετρος: 82 mm

Εκπομπές θορύβου 75 dBA (μέτρηση υπό συνθήκες ανοικτού χώρου σε πάγκο
εργασίας)

Συστοιχία μπαταριών Ιόντων λιθίου
Χρόνοι λειτουργίας Κανονική λειτουργία: περ. 20 λεπτά, Ενισχυμένη λειτουργία:

περ. 12 λεπτά
Χρόνος φόρτισης περ. 5,5 h
Φορτιστής
Ρεύμα εξόδου μέγ. 0,5 A
Ισχύς εξόδου μέγ. 5,4 W
Μέσος βαθμός απόδοσης 79,60%
Αποδοτικότητα με μειωμένο
φορτίο (10%)

68,01%

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο 0,073 W
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12.1 Κατασκευαστής
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

Mühlenweg 17-37

42270 Wuppertal

Γερμανία
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