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VISTA GERAL DO PRODUTO

 A natureza e a extensão dos acessórios incluídos pode variar. Os acessórios podem ser adquiridos à parte e podem não estar disponíveis em 
cada país . As ilustrações apresentadas neste manual pretendem ilustrar as funções do Kobold VK150 e dos seus acessórios. As ilustrações 
podem diferir nos detalhes e proporções do produto atual.
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LEGENDA  

Item Kobold VK150

1 Cabo de alimentação

2 Gancho para o cabo (coberto), rotativo

3 Calha do cabo

4 Pega telescópica

5 Conector

6 Botão de desbloqueio 
- para ajustar a pega

7 Saída de ar

8 Visor da intensidade de aspiração

9 Interruptor rotativo (atrás)

10 Tomada de fixação

11 Botão de desbloqueio 
- para peças eletrónicas acessórias e outros acessórios

12 Pega inferior

13 Cobertura do filtro

14 Manípulo 
- para abrir a cobertura

15 Reentrância superior

16 Caixa do motor

17 Gancho para o cabo (dobrar)

18 Desbloqueio remoto para peças eletrónicas 
acessórias e outros acessórios

19 Punho

20 Interruptor principal

Item Peças acessórias para o tratamento do pavimento

Acessórios não eletrónicos:

21 Adaptador para piso duro Kobold HD50 
 - para aspirar piso duro

Acessórios eletrónicos:

22 Sistema de limpeza para pavimento duro Kobold SP530
 - para aspirar e limpar com água os pavimentos duros

23

Bate Escova Kobold EB370 Kobold FK370 Kit de 
Lavagem e escovas para colchões Kobold MB370
 - para aspirar, lavar, desinfectar e 
limpar carpetes e colchões

Item Acessórios adicionais

Acessórios eletrónicos:

24 Equipamento para limpar estofos 
Kobold PB430 Polsterboy

25 Tubo de aspiração eletrónico Kobold 
ESS150 Tubo Flexível Elétrico

Acessórios não eletrónicos:

26 Tubo telescópico Kobold TR15 Tubo Telescópico

27 Bocal variável Kobold VD15 Papa-Formigas com 
adaptador de pó de perfurações e escova

28 Bocal flexível Kobold FD15 Orquídea 
com placa de limpeza

29 Bocal suave Kobold SD15 Girassol

30 Alça para transporte

31 Kit Vidros Kobold GD15 com escova de limpeza de 
vidros Kobold GD15  e luva de microfibras Kobold GT15





NOTA INTRODUTÓRIA

Parabéns pela compra, do seu novo Kobold VK150. O Kobold 
leve e fácil de usar ser-lhe-á fiel por muitos anos a devolver o 
brilho e a limpeza à sua casa. Os seus únicos e práticos aces-
sórios vão tornar a tarefa doméstica mais divertida.

ANTES DE COMEÇAR 
• Leia o manual de instruções com cuidado antes de usar o 

Kobold pela primeira vez. 
• Guarde o manual de instruções para uso futuro. É uma 

peça importante do Kobold e, por isso, tem de acompa-
nhar o aparelho se o passar a terceiros.

 

CARACTERES E SÍMBOLOS
Os símbolos que aparecem neste manual de instruções têm o 
seguinte significado:

Símbolo de aviso

Referência ao departamento de 
assistência/apoio ao cliente da 
Kobold/ Aposento Real

Símbolo para dicas úteis

Referência à página da 
Internet da Koboold Portugal

•  Instruções
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ADEQUABILIDADE DO EQUIPAMENTO PARA PAVIMENTOS

Tipo de carpete EB370 SP530 HD50

Carpete de veludo ++ - -

Carpete de pêlo enrolado ++ - -

Carpete Persa/Arraiolos +* - -

Carpetes de sisal +* - -

Carpetes leves soltas +* - -

Carpetes de pêlo 
alto (>1.5 cm) +* - -

Carpete de seda +* - -

Carpetes com fibras 
entrançadas compridas 
(Saxony)

- - -

Carpetes de lã solta - - -

Flokati, pele - - -

*) com função "soft"

Tab. 1.1  Adequabilidade dos acessórios para tipos de carpetes 

Os símbolos indicam:

++ excelentemente adequado

+ muito adequado

- não adequado

Nota!
• Siga as instruções de aplicação detalhadas nos 

seguintes capítulos.

Tipo de pavimento duro SP530 HD50

Pavimentos de madeira encerada 
(p. ex. parquet, faia ou carvalho) ++1 +

Laminados ++ +

Pavimento de madeira oleado (p. ex. 
pisos, parquet em faia ou carvalho) ++1 +

PVC, CV, linóleo ++ +

Pavimento de pedra natural  
(e.g. mármore, granito, ardósia) ++2 +

Pavimento de tijoleira (p. ex. terracota) ++2 +

Mosaicos cerâmicos e grés fino ++ +

Pavimento de cortiça encerado ++1 +

Pavimento de pedra natural sensível ++2 +

Pavimento de cimento  
(p. ex. cimento lavado) - +

Pavimento de madeira não encerado e 
madeira porosa (p. ex. pinheiro, abeto) ++1 +

Pavimento de cortiça não encerado ++1 +

1) adequado para limpeza a seco com Kobold MF520/530  Microfibra 
2)  Kobold MF520/530 Microfibra Soft

Tab. 1.2  Adequabilidade de acessórios para tipos de madeira dura 
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1 PARA A SUA SEGURANÇA 

A maior segurança possível é uma característica dos produtos Vorwerk.  
Só podemos, porém, garantir a segurança do Kobold VK150 e dos seus acessórios 
se observar este capítulo.

1.1 Utilização Recomendada

Nota!
Este equipamento não deve ser utilizado por crianças com 
idade inferior a 8 anos. As crianças com mais de 8 anos ou 
pessoas com capacidade física, sensitiva ou metal reduzida 
ou com falta de experiência e conhecimento só podem usar 
este equipamento se forem supervisionadas ou receberem 
instruções sobre como usá-lo com segurança e desde que 
compreendam os riscos envolvidos. As crianças devem ser 
supervisionadas para garantir que não brincam com o equi-
pamento. A limpeza e manutenção não podem ser realizadas 
por crianças sem supervisão.
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KOBOLD VK150
O aspirador destina-se unicamente à remoção de pó em áreas domésticas. O 
aspirador só pode ser utilizado com os correspondentes acessórios da Vorwerk.

• Para saber que carpetes e pisos duros são adequados ao uso das peças acessó-
rias, consulte as tabelas 1.1 e 1.2 (ver página 6).

KOBOLD EB370 BATE ESCOVA
A escova eletrónica só pode ser utilizada associada a um aspirador Kobold. Desti-
na-se exclusivamente à manutenção de carpetes e colchões.
A escova eletrónica só deve ser utilizada para a carpete descrita em Tab. 1.1. A es-
cova eletrónica nunca deve ser utilizada com os seguintes tipos de carpete: peles, 
flokati, carpetes de fibras entrecruzadas longas (Saxónia), carpetes de talagarça, 
carpetes de pelo muito alto, piso de cortiça permeável. 

KIT DE LIMPEZA KOBOLD FK370 E AS ESCOVAS PARA COLCHÃO  
KOBOLD MB370
O Kit de Lavagem e as escovas para colchão só podem ser utilizadas juntamente 
com o Bate Escova EB370 e o Kobold VK150. 
O Kit de Lavagem e as escovas para colchão destinam-se unicamente a ser usados 
com pó de limpeza a seco (Kobosan ou Lavenia).  Não podem ser usados com 
líquido, espuma ou agentes de limpeza húmidos.  
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KOBOLD HD50 BAILARINA - LIMPEZA DO PAVIMENTO 
O adaptador para piso duro destina-se unicamente à limpeza de pisos planos em 
áreas domésticas. 

KOBOLD SP530 - LIMPEZA EM PROFUNDIDADE DE PAVIMENTOS DUROS
O sistema de limpeza para pavimento duro só pode ser utilizado em tipos de piso 
duro apresentados em Tab. 1.2. Os seguintes tipos de pavimento nunca podem 
ser lavados com líquidos: cortiça não tratada, tijoleira não tratada, madeira 
resinosa não tratada.

KOBOLD GD15 KIT VIDROS
O Kobold GD15 Kit de Vidros destina-se exclusivamente à limpeza e manutenção 
de superfícies de vidro lisas e não tratadas. São adequadas a vidraças sem aces-
sórios especiais devido aos revestimentos (p. ex. efeito lótus), espelhos ou jardins 
de inverno feitos de vidro.
Não são adequadas para superfícies de vidro com acabamento mate ou estrutu-
rado (p. ex. vidro fosco no quarto de banho, vidro com ornamentos) ou super-
fícies de plástico (p. ex. plexiglas, monitores, TV), assim como, janelas com 
caixilhos de poros abertos, como os vidros dos carros.
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1.2 Riscos e Avisos

Nota!
• Leia com atenção o manual de instruções antes de usar  o aspirador  

Kobold VK150 pela primeira vez. 
• Observe sobretudo as seguintes notas:
• Guarde o manual de instruções para uso futuro. É uma peça importante do  

Kobold e tem de o acompanhar se o passar a terceiros.

Risco de choque elétrico!
• Desligue sempre o equipamento antes de o equipar, limpar 

e sujeitar a manutenção e desligue o cabo de alimentação 
elétrica da tomada.

• Nunca puxe pelo cabo de alimentação elétrica para o desligar da fonte de ali-
mentação, mas sim puxando a ficha de alimentação elétrica da tomada.

• Desligue o cabo de alimentação elétrica da tomada, de modo a que o enrolador 
do cabo possa recolher o cabo de ligação.

• Não aspire líquidos ou pó molhado, nem tapetes ou carpetes húmidas.
• Não utilize o equipamento em ambientes húmidos. 
• Nunca deve usar os acessórios eletrónicos em superfícies molhadas ou no 

exterior.
• Não limpe o seu equipamento ou os seus acessórios eletrónicos, especialmente 

as ligações elétricas do Tubo de aspiração elétrico Kobold, com água ou pro-
dutos de limpeza húmidos.

• Quando utilizar peças de acessórios motorizadas, o Kobold EB370 Bate- scova 
e o Sistema de limpeza de pavimento duro Kobold SP530, tenha cuidado para 
não passar sobre o cabo de ligação ou outros cabos que estejam no pavimento. 
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Aviso! O tubo de aspiração eletrónico contém ligações 
elétricas .
•  Não o utilize para aspirar água.
•  Não o mergulhe em água para efeitos de limpeza.
•  O tubo tem de ser regularmente verificado e não deve ser 

usado se estiver danificado. 

Risco de choque elétrico!
• Nunca tome a iniciativa de proceder a reparações no seu equipamento.  

As reparações nos equipamentos elétricos só podem ser realizadas pelo  
departamento de apoio ao cliente responsável da Kobold.

• Não insira objetos pontiagudos nos contatos elétricos.
• Não mude os contatos.
• Nunca pegue no equipamento pelo cabo de ligação.
• Não continue a operar os equipamentos elétricos ou o cabo de ligação se  

estiverem danificados. 
• Entre em contato com o departamento de apoio ao cliente da Kobold mais pró-

ximo na eventualidade de danos. 

Perigo de incêndio!
• Não aspire cinzas ardentes ou cigarros acesos.

Perigo de explosão!
• Não aspire substâncias explosivas ou facilmente inflamáveis.
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Risco de ferimentos
• Não aspire partes do corpo. Não aspire perto de crianças ou animais de  

estimação.
• Não aspire cabelo com o equipamento para limpar estofos.

Perigo de estrangular!
• Mantenha-se afastado das peças rotativas dos acessórios 

eletrónicos.
• Puxe a ficha de alimentação elétrica da tomada antes de 

guardar o equipamento ou antes de o deixar sem vigilância.

Perigo de choque!
• Mantenha longe das crianças as peças pequenas, como os pastilhas de 

fragrância Dovina ou a cobertura da abertura para trabalhos de revisão do 
adaptador para pavimento duro. 

Perda de adequabilidade para pessoas que sofrem de alergias!
• Use apenas filtros e sacos de filtros da marca Vorwerk. Não reutilize os sacos 

de filtros usados.
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Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Use apenas peças da marca Vorwerk Kobold.
• Opere o equipamento apenas com tensão de corrente alterna e uma ligação 

devidamente instalada por um especialista.
• Utilize o equipamento com a tensão de corrente alterna indicada na placa de 

características.
• Utilize o equipamento com o Filtro de proteção do motor instalado.
• Nunca utilize o sistema de limpeza para piso duro sem roupa.

O equipamento cumpre as instruções de segurança do país onde foi vendido por 
uma organização autorizada da Vorwerk. Se utilizar o equipamento noutro país, 
não podemos garantir a conformidade com os padrões de segurança locais. A 
Vorwerk rejeita, por isso, quaisquer riscos de segurança daí resultantes para o 
utilizador.
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1.3 Níveis de perigo

• Para a sua segurança, deve também observar os avisos de perigo especificados 
nas seguintes secções. 

Pode identificar os avisos de perigo nas seguintes secções através do símbolo de 
perigo e/ou uma palavra de sinalização que indica o nível do perigo: 

Nível de perigo Símbolo de 
aviso

Palavra de 
sinalização Possíveis riscos

3 Aviso! 
 - Risco de choque elétrico

 - Perigo de incêndio

 - Perigo de explosão

2 Cuidado!  - Risco de ferimentos

1 Nota!

 - Risco de danos devido 
a uso impróprio

 - Dano de material devido 
a uso impróprio
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2 PRIMEIROS PASSOS

Neste capítulo é explicado como definir o seu Sistema de Higiene e Saúde Kobold 
VK150 para ficar pronto a usar. Ficará a saber as funções básicas do seu Kobold 
VK150 e como manuseá-lo corretamente.

Quer usar o seu Kobold VK150 
para tratar do pavimento?

• Comece com o capítulo  
„2.1 Fixar Acessórios” na página 15.

Ou quer usar o seu Kobold em 
superfícies acima do pavimento, p. ex. 
em estofos, cortinas ou mobília?

• Então comece com o capítulo 
„2.3 Ligação do Fio Elétrico” na página 18.

2.1 Fixar Acessórios

Para tratar do pavimento, pode utilizar uma das seguintes peças acessórias:
 - Kobold EB370 Bate Escova;
 - Kobold HD50 Bailarina;
 - Sistema de limpeza para pavimento duro Kobold SP530 

O processo de fixação é o mesmo para todas as três peças acessórias:
• Ligue a tomada de fixação  do aspirador ao eixo da peça acessória .
• Certifique-se que ouve a tomada de fixação a engatar no eixo.

2

1

Fig. 2.1  Fixar acessório (aqui: escova 
eletrónica)
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2.2 Posição de standby ou/e configuração de potência de 
energia

Depois de ligar o seu Kobold VK150 a uma das peças acessórias, pode colocar o 
equipamento na posição de espera ou mantê-lo na posição de potência.

 Cuidado! Risco de ferimento se o equipamento cair!
 A posição de espera é utilizada para desligar o equipamento depois de 

terminar a limpeza.
• Na posição de espera, pouse o equipamento com a peça acessória 

apenas em superfícies horizontais.

COLOCAR O EQUIPAMENTO NA POSIÇÃO DE ESPERA
Na posição de espera, o equipamento está na vertical  firmemente sobre o chão.  
Se quiser guardar o seu Kobold para uma pequena pausa ou se tiver acabado  
de aspirar, coloque-o na posição de espera para completar os seguintes passos:
• Deslocar a pega telescópica para a frente  até ficar direita e consiga ouvir 

engatá-la no eixo.

RODAR O EQUIPAMENTO
Também pode rodar convenientemente o equipamento na posição standby para 
o deslocar para diferentes lugares:
• Para isso, incline o equipamento para trás  na posição de espera para ficar 

sobre as rodas.
• Depois, rode-o para a posição desejada.

1

2

Fig. 2.2 Posição de Espera 
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COLOCAR O EQUIPAMENTO NA POSIÇÃO DE DEFINIÇÃO DE POTÊNCIA
Na posição de definição de potência, o Kobold VK150 pode ser deslocado livre-
mente em todas as direções no chão. Os seguintes passos descrevem como mudar 
o equipamento da posição de espera para a de definição de potência:
• Mantenha a peça acessória  firmemente no lugar com o seu pé e incline a 

pega telescópica para trás de modo a ouvi-la desengatar da posição de espera. 

PENDURAR O EQUIPAMENTO
Para guardar o equipamento, pode pendurá-lo na parede.
• Para isso, deixe o equipamento na definição de potência.
• Pendure o equipamento com a abertura superior do gancho do cabo   

na parede.  
A peça acessória fica a apontar para baixo.

1

Fig. 2.3 Definição da potência 

2 

Fig. 2.4 Gancho para pendurar o cabo 
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2.3 Ligação do Cabo Elétrico

INSERIR O CABO ELÉTRICO
A melhor maneira para inserir o cabo elétrico é quando a pega telescópica  
está ligeiramente puxada para fora. Antes de usar o Kobold pela primeira vez, 
insira o cabo elétrico do seguinte modo:
• Passe o cabo elétrico pela pega .
• Puxe o cabo elétrico pela calha de cabos na pega telescópica  para baixo.
• Encaixe a ficha do conector na tomada de ligação  até ouvi-la engatar.

 Depois de inserir o cabo elétrico, deixe-o ligado ao equipamento. Retire-o 
apenas quando o substituir.

ENROLAR E DESENROLAR O CABO ELÉTRICO 

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Desligue o cabo elétrico da tomada antes de enrolar o cabo elétrico.

 Cuidado! Perigo de danificação de peças elétricas!
• Tenha cuidado para não danificar o equipamento e o cabo elétrico 

enquanto está a enrolar.

Fig. 2.5 Inserir o cabo elétrico

1

2

3
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Enrole o cabo elétrico quando não estiver a utilizar o seu Kobold VK150. 
• Empurre o gancho para cabo para dentro,  de modo a abrir e puxe-o para 

fora.
• Enrole o cabo elétrico à volta deste gancho para cabo  e deste gancho para 

cabo .

Desenrole o cabo elétrico quando quiser voltar a utilizar o equipamento
• a desenrolar o cabo elétrico, vire o gancho para cabo  para a direita.  

O cabo elétrico separa-se do enrolamento do cabo.
• Volte a dobrar o gancho para cabo  para dentro.

LIGAR O CABO ELÉTRICO
• Ligue o cabo elétrico à tomada.Fig. 2.6 Enrolar e desenrolar o cabo 

elétrico

3

1

4

2
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2.4 Ajustar a altura

 Cuidado! Perigo de danificação de peças elétricas!
• Certifique-se que o cabo elétrico pode ser livremente deslocado dentro 

da calha do cabo quando ajustar a pega telescópica.
• Não segure no cabo elétrico quando proceder ao seu ajuste.
• Certifique-se que o cabo elétrico não fica preso dentro da pega 

telescópica.

AJUSTAR A ALTURA
Para ajustar a altura, utilize o botão de desbloqueio  para puxar a pega teles-
cópica para cima. Siga os seguintes passos:
• Pressione e mantenha pressionado o botão de desbloqueio .
• Puxe a pega telescópica até chegar à altura desejada.
• Depois, largue o botão de desbloqueio . 
• Certifique-se que ouviu a pega telescópica a engatar. 
• Se não engatar à primeira, desloque a pega telescópica ligeiramente para cima 

ou para baixo.

 Se quiser desligar o seu Kobold VK150 ou utilizá-lo para trabalhos de lim-
peza acima do pavimento, desloque a pega telescópica para a posição mais 
baixa do modo anteriormente descrito.

1

Fig. 2.7 Botão de desbloqueio para  
ajustar a pega
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2.5 Transportar o equipamento

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Não segure no equipamento pelo cabo de ligação.

 Antes de transportar o equipamento, empurre a pega telescópica até ao 
fim. 

USAR AS PEGAS
Para transportar o seu Kobold VK150 ou para utilizá-lo em escadas, colchões ou 
outras áreas da sua casa, pode levantá-lo usando ambas as reentrâncias :
• Para transportar o seu Kobold ao alto, levante-o, usando a pega superior .
• Para transportar o equipamento na posição inversa, levante-o utilizando a 

pega inferior .

UTILIZAR A ALÇA DO OMBRO (COM ESS  TUBO FLÉXIVEL ELÉTRICO)  
Para utilizar o Kobold VK150 acima do pavimento, também pode transportá-lo 
pela alça à parte:
• Engate a alça do ombro com o gancho na abertura inferior .
• Engate a alça do ombro com o gancho no gancho para o cabo .

UTILIZAR A ALÇA DE OMBRO (COM SGS TUBO FLEXÍVEL)
Para utilizar o equipamento acima do pavimento, também pode transporá-lo 
utilizando a alça de ombro:
• Desenrole a alça de ombro que está enrolada no recesso da extremidade do 

tubo flexível SGS.
• Engate no gancho do cabo e pendure no ombro
• Quanto retirar do ombro, utilize simplesmente o auto-enrolamento quando 

retornar ao recesso.

Fig. 2.8 Transportar pelas pegas 

1

2

4 

3

Fig. 2.9 Gancho na alça para ombro 
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2.6  Desligar e ligar o equipamento, definir o nível de  
potência

LIGAR O EQUIPAMENTO 
• Para ligar o seu Kobold VK150, desloque o interruptor geral  para a frente.

DEFINIR O NÍVEL DE POTÊNCIA
De um modo geral, recomendamos o nível de potência A (Automático).
Se utilizar o interruptor geral , pode definir o equipamento para os seguintes 
níveis de potência: 

Se utilizar o  
Kobold EB370 Bate Escova

Se utilizar todas as outras 
peças ou acessórios:

 - A - Potência de aspiração 
automática

 - 1º nível - potência mínima,

 - 2º nível - potência média,

 - 3º nível - potência máxima.

(A - neste caso A corresponde 
à potência mínima)

DESLIGAR O EQUIPAMENTO
• Para desligar o equipamento, desloque o interruptor geral  completamente 

para trás.

UTILIZAR O INTERRUPTOR ROTATIVO
• Quando transportar o equipamento pela alça de ombro, pode em alternativa 

utilizar o interruptor rotativo  na parte de trás do equipamento:
• Para ligar o equipamento, rode o interruptor rotativo  para a direita.

Fig. 2.10  Ligar e definir o nível da potência
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1

Fig. 2.11  Usar o interruptor rotativo 

2
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2.6  Desligar e ligar o equipamento, definir o nível de  
potência

LIGAR O EQUIPAMENTO 
• Para ligar o seu Kobold VK150, desloque o interruptor geral  para a frente.

DEFINIR O NÍVEL DE POTÊNCIA
De um modo geral, recomendamos o nível de potência A (Automático).
Se utilizar o interruptor geral , pode definir o equipamento para os seguintes 
níveis de potência: 

Se utilizar o  
Kobold EB370 Bate Escova

Se utilizar todas as outras 
peças ou acessórios:

 - A - Potência de aspiração 
automática

 - 1º nível - potência mínima,

 - 2º nível - potência média,

 - 3º nível - potência máxima.

(A - neste caso A corresponde 
à potência mínima)

DESLIGAR O EQUIPAMENTO
• Para desligar o equipamento, desloque o interruptor geral  completamente 

para trás.

UTILIZAR O INTERRUPTOR ROTATIVO
• Quando transportar o equipamento pela alça de ombro, pode em alternativa 

utilizar o interruptor rotativo  na parte de trás do equipamento:
• Para ligar o equipamento, rode o interruptor rotativo  para a direita.

Fig. 2.10  Ligar e definir o nível da potência
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Fig. 2.11  Usar o interruptor rotativo 
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• Para colocar o equipamento no nível de potência A ou 1 - 3, rode o interruptor 
rotativo  para a frente ou pra trás para o nível correspondente.

• Para desligar o equipamento, rode o interruptor rotativo  de volta para a sua 
posição inicial.

3 FUNCIONAMENTO

Dependendo do acessório ou peça que está a usar, continua a operação.  
A seguinte tabela mostra-lhe com que tabela deve continuar:

Peça acessória Caso de aplicação Capítulo / 
Página

Adaptador para todo o tipo 
de pavimento - Kobold 
HD50 Bailarina

Aspirar pavimento duro plano 3.1 na página 24

Kobold EB370 Bate-Escova Aspirar e limpar 
carpetes e colchões 3.2 na página 25

Sistema de limpeza para 
pavimento duro - Kobold SP530 

Aspirar, limpar e lavar 
pavimento duro 3.3 na página 38

Equipamento para 
limpar estofos - Kobold 
PB430 Polsterboy

Aspirar superfícies estofadas 3 6 na página 50

Acessórios adicionais Aspirar superfícies dos 
móveis, cantos, juntas, etc. 3.8 na página 58
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3.1 Kobold HD50 Bailarina - Limpeza de todo o tipo de 
Pavimentos

O adaptador para pavimento duro é um bocal especial para limpar pavimento 
duro plano de vários tipos. Ao contrário de outros bocais para pavimento duro 
disponíveis no comércio, este bocal é também adequado para remover a sujida-
de. Pode ser facilmente movimentado à volta da mobília ou ficar de pé e aspirar 
uniformemente ao longo de qualquer quadro de parede. 

O bocal para pavimento duro pode ser utilizado como bocal especial na maior 
parte dos pavimentos.
• Mesmo assim aconselha-se que verifique se a utilização do bocal para pavimen-

to duro é adequado ao seu pavimento (tabela 1.1 e tabela 1.2 na página 6).

 Cuidado! Perigo de asfixia por engolir peças pequenas! 
• Mantenha longe das crianças as peças pequenas, como a cobertura da 

abertura de inspeção. 

 Cuidado! Risco de ferimento devido aos componentes internos!
• Não vire a Bailarina Kobold HD50  para além do limitador.

APLICAÇÃO
• Defina o nível de potência.
• Para aspirar eficazmente, mova o equipamento para trás e para a frente num 

movimento regular.

Para uma limpeza otimizada de pavimentos duros com juntas profundas ou 
ranhuras, recomendamos que utilize  o Bate Escova Kobold EB370 . 

3

2

1

4

Fig. 3.1 Adaptador para pavimentos 
duros 

Legenda

 Articulação


Cobertura da abertura 
para inspeção – Abertura 
para retirar bloqueios

 Bocal de aspiração


Placa cobertura de 
pêlos (removível)
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3.2 Kobold EB370 Bate Escova

Está a utilizar o seu Sistema de Higiene e Saúde Kobold VK150 com o bate esco-
va? Então este capítulo é para si! O Bate Escova pode ser utilizado em tapetes e 
piso duro. Vai ficar a saber tudo sobre a sua função básica e a aspiração de pêlos 
em carpetes e colchões. Ser-lhe-ão ainda apresentadas duas funções especiais: a 
limpeza de carpetes e a limpeza de colchões.

Para limpar as carpetes em profundidade, o Bate Escova contém um motor, que 
aciona as escovas de rolos integrada. A figura à esquerda com a legenda exibe a 
EB370 e os seus elementos de operação.

O Bate Escova EB370 com a sua múltipla funcionalidade pode ser utilizada na 
maior parte das carpetes.
• Mesmo assim, recomenda-se que verifique se é adequado utilizar a EB370 na 

sua carpete (tabela 1.1 na página 6). 

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Se utilizar o seu bate escova, certifique-se que não passa sobre o cabo 

de ligação ou outros cabos pousados no pavimento.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a peças em movimento!
• Mantenha o Bate Escova longe de peças em movimento.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Evite trabalhar com o equipamento num ponto específico por um  

período de tempo mais prolongado.
• Evite a aspiração de carpetes/franjas soltas.

1

2

4

3

5

6

Fig. 3.2 Bate-Escova Eletrónico 

Legenda

 Articulação


Interruptor de pé função 
„soft”/normal

 Botão de desbloqueio

 Resguardo frontal

 Visor de operação

 Visor de controlo da função suave
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3.2.1 Aspiração com o bate escova EB370

O processo de aspiração com o bate escova Kobold EB370 é a alternativa mais 
completa à aspiração convencional. Este aparelho não apenas aspira pó e sujida-
de, como também „penteia” a carpete ao mesmo tempo que aplica as escovas de 
rolos rotativas. O que permite ao equipamento limpar as camadas trabalhadas 
da carpete, assim como, dissolver a sujidade que ficou presa. Este capítulo expli-
ca como operar durante o processo de aspiração com o bate escova. 

• Antes de iniciar o processo de aspiração com o bate escova, leia as seguintes 
notas para selecionar as definições adequadas às suas carpetes.

FUNÇÃO NORMAL E „SOFT“ 
Pode definir a função normal ou „soft” (suave) no bate escova. A função normal é 
adequada para uma grande variedade de pavimentos com resistência normal ao 
desgaste. Para superfícies sensíveis e menos resistentes ao desgaste, a função soft 
(com uma menor velocidade rotacional), é a opção mais adequada.

 Ative a função „soft” antes de passar sobre as superfícies sensíveis. Ligue a 
função „soft” sempre que ligar o equipamento, uma vez que fica automati-
camente desativada assim que desligar o seu Kobold VK150.

• Para alternar entre a função normal e „soft”, pressione o interruptor de pé  
na escova eletrónica.

O indicador de controlo da função „soft”  acende com luz amarela e indica que 
a função „soft” está ativada.

2

1

Fig. 3.3  Alternar entre a função normal e 
„soft”



27Funcionamento

DEFINIR NÍVEL DE POTÊNCIA
De um modo geral, recomendamos o nível de potência A (Automático).
• Selecione a definição apropriada para o seu pavimento de acordo com  

„Tab. 3.1 Definições para tipos de pavimento” na página 28.
• Defina o nível de potência correspondente.
• Defina a função normal ou suave correspondente. 

  DICAS PARA A ASPIRAÇÃO COM O BATE ESCOVA
• Para um eficaz processo de aspiração com o bate escova, desloque o equipa-

mento para trás e para a frente num movimento regular.
• Para aspirar por baixo da mobília com pouco espaço, coloque o bate escova 

Kobold EB370 na posição de potência e deite o seu Kobold VK150 no chão.

Se mudar o Kobold VK150 para a posição de espera, as escovas rotativas desli-
gam-se automaticamente.  

 Cuidado! Risco de ferimento devido a material ejetado, anteriormente 
absorvido!
• Evite colocar o equipamento abrutamente sobre partículas grossas 

soltas, partículas grossas (p. ex. pedaços de vidro), especialmente ao 
nível dos olhos.

• Use a função Soft para aspirar material grosso.
• Desligue a EB370 antes de a levantar.
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Nível de 
potência

com função normal 
para os seguintes tipos de 
pavimentos:

com função soft 
para os seguintes tipos de 
pavimentos:

1  - carpetes de seda 

 - carpetes leves soltas

 - tapetes soltos com franjas

A ou 1-2  - carpetes de pêlo alto 

 - carpetes de veludo muito densas

A ou 2-3  - carpetes de veludo 
convencionais

 - carpetes de pêlo enrolado

 - carpetes de estilo 
Persa/Arraiolos

 - carpetes de sisal

 - carpetes de pêlo alto sensível

Tab. 3.1  Definições para tipos de pavimento

 As escovas de rolos rotativos também podem processar mecanicamente 
e, por fim, dividir as franjas com a função soft. Apenas afaste a escova 
eletrónica Kobold EB370 da carpete quando passar por cima das franjas.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO COM AS ESCOVAS DE TAPETES E  
CARPETES
• Selecione a definição apropriada para o seu pavimento de acordo com a vista 

geral „Tab. 3.1 Definições para tipos de pavimento” na página 28.
• Defina o nível de potência correspondentemente.
• Se necessário, posicione o bate escova na função soft ou normal, utilizando o 

interruptor de pé.Fig. 3.4  Aspirar franjas usando apenas 
movimentos inversos
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• Quando estiver a aspirar superfícies sensíveis, posicione o bate escova Kobold 
EB370 na função soft com o interruptor de pé antes de começar o processo de 
limpeza.

• Desloque o equipamento para trás e para a frente num movimento regular.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Evite aspirar com o equipamento num ponto específico por um  

período de tempo mais prolongado.
• Evite a aspiração de carpetes/franjas soltas.

• Não deixe o equipamento a trabalhar num ponto específico durante muito 
tempo senão pode danificar a carpete.

• Desloque sempre o equipamento num movimento constante para trás e para a 
frente durante o processo de aspiração.

• Certifique-se que as escovas limpam até à margem da frente e dos lados.
• Para isso, aspire apenas as margens das carpetes paralelamente ao canto. 

3.2.2 Limpar com o Kit de Lavagem Kobold FK370 

Basta trocar as escovas de rolos do Bate Escova pelo Kit de Lavagem para come-
çar a lavar a carpete como um profissional. Este capítulo explica o procedimento.

Fig. 3.5  Aspirar cantos de carpetes em 
paralelo
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  Dependendo do grau de manchas da sua carpete, recomendamos a limpe-
za da carpete a  cada 1 - 4 meses.

 Se quiser trabalhar numa superfície maior, o melhor afazer é afastar toda 
a mobília "o mais possível" antes.

 Para limpar tapetes e carpetes, recomendamos que utilize Kobosan Active. 
Este contém a chamada fórmula „anti-solo” . A fórmula "anti-solo" evita 
que os tapetes absorvam a sujidade seca demasiado rápido, o que os man-
tém limpos por mais tempo. O Kobosan Active recebeu o certificado TÜV 
NORD „Adequado a Pessoas com Alergias“.

 Um saco de Kobosan Active é suficiente para 3,5 - 7 metros quadrados de 
carpete, dependendo do grau de contaminação. 

 O Kobosan Active pode ser adquirido junto do seu consultor ou do distri-
buidor Kobold (Aposento Real) (ver capítulo „Serviços” na página 91)

 Kobosan Active também pode ser obtido na nossa loja online  
em www.koboldportugal.pt 

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Não utilize o Kit de Lavagem com agentes de limpeza líquidos, em espu-

ma ou húmidos.
• Utilize apenas pó de limpeza seco, como o Kobosan Active.
• Desligue o equipamento antes de o equipar, limpar e sujeitar a manu-

tenção e desligue o cabo de alimentação elétrica da tomada.

Fig. 3.6  Kobosan Active 
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• Não desligue o cabo da corrente elétrica, puxando pelo cabo de ligação, 
mas sim desligando a corrente elétrica da tomada.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Teste a solidez da cor na carpete com o Kobosan Active num  

ponto discreto antes de aplicar.
• Não trate as franjas com o Kit de Lavagem Kobold FK370, pois podem 

ficar danificadas pelo Kit de Lavagem.
• Não utilize o Kit de Lavagem para tratar os seguintes pavimentos: 

- carpetes com pêlo > 1,5 cm 
- feltro agulhado e pavimento idêntico 
- pavimento de cacau ou sisal.

• Antes de iniciar a limpeza da carpete, aspire-a primeiro com as escovas de 
rolos normais do seu Bate Escova Kobold EB370, como faz habitualmente.

• Depois, siga as seguintes instruções:

REMOVER AS ESCOVAS DE ROLOS
• Pressione o botão de desbloqueio verde .  

O resguardo da frente vai desengatar.
• Mantenha o botão de desbloqueio pressionado  e abra o resguardo da frente 

em  ambos os lados.
• Puxe as escovas de rolos cinzentas  no lado esquerdo e direito para fora do 

túnel.

1
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3

Fig. 3.7  Retirar as escovas de rolos 
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INSERIR O KIT DE LAVAGEM KOBOLD FK370
O Kit de Lavagem contém dois cartuchos e duas escovas de rolos cinzentas.
• Introduza as escovas do Kit de Lavagem  com a seta verde para o lado com 

o símbolo verde na cobertura cinzenta e a utro cartucho de Kit de Lavagem 
para o lado oposto. 

• Certifique-se que ouve os cartuchos a engatar.
• Dobre para dentro o resguardo, usando ambas as mãos. Certifique-se que 

consegue ouvir o resguardo a engatar.

LAVAGEM COM O CONSUMÍVEL KOBOSAN ACTIVE
• Distribua Kobosan Active uniformemente sobre a sua carpete. 
• Ligue o equipamento. O motor de aspiração permanece automaticamente  

desativado com o Kit de Lavagem colocado.
• Desloque o Bate Escova Kobold EB370 com o Kit de Lavagem, para trás e para 

a frente em linhas adjacentes.
• Depois desloque o bate escova lateralmente sobre a superfície coberta com 

Kobosan Active. 
• Dependendo do grau de contaminação, limpe com o Kobosan Active até  

3 minutos por metro quadrado.
• Depois deixe-o secar com a janela aberta. Dependendo do tipo de carpete e da 

temperatura ambiente, deve demorar aproximadamente meia hora a secar.

Antes de aspirar Kobosan Active: 
• Desligue o equipamento e separe o cabo da corrente elétrica da tomada.
• Volte a introduzir as escovas de rolos cinzentas do seguinte modo:

4

Fig. 3.8  Inserir o Kit de Limpeza
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REMOVER O KIT DE LAVAGEM KOBOLD FK370
• Pressione o botão de desbloqueio verde . O resguardo da frente vai  

desengatar.
• Pressione o botão de desbloqueio  e abra o resguardo frontal  em ambos 

os lados.
• Pegue nos cartuchos do Kit de Lavagem  pelos grampos de metal e puxe-os 

para fora do túnel.

INTRODUZIR  AS ESCOVAS DE ROLO
• Introduzir a escova de rolo cinzenta com a extremidade verde para o lado com 

o símbolo verde na cobertura cinzenta e a outra escova de rolo para o lado 
oposto.

• Dobre para dentro o resguardo frontal (2) utilizando ambas as mãos. Certifi-
que-se que consegue ouvir o resguardo frontal a engatar.

• Feche o resguardo frontal  utilizando ambas as mãos. Certifique-se que 
consegue ouvir o resguardo a engatar.

ASPIRAR KOBOSAN ACTIVE
• Aspirar o Kobosan Active com a contaminação limite, utilizando o bate escova 

Kobold EB370. Potenciais resíduos na carpete não farão mal, pois serão remo-
vidos ao longo do tempo com a realização de uma manutenção diária. 

 Substituir atempadamente o saco do filtro do seu Kobold VK150. Para isso, 
observe o visor da potência de aspiração.

1
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3

Fig. 3.9  Retirar o Kit de Lavagem

Fig. 3.10  Introduzir as escovas de rolo
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REMOVER MANCHAS ANTIGAS

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Teste a solidez da cor na carpete com o Kobotex num ponto discreto 

antes de aplicar.

As manchas antigas podem ficar mais visíveis depois da limpeza da carpete. Na 
maioria dos casos, o Kobotex consegue removê-las.
• Remova as manchas com Kobotex  de acordo com as instruções inscritas na 

garrafa.

LIMPAR O KIT DE LAVAGEM KOBOLD FK370
O Kit de Lavagem tem de ser imediatamente limpo depois de ser utilizado. 

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Não introduza  o Kit de Lavagem no Bate Escova Kobold EB370 se este 

não estiver completamente seco depois de um processo de lavagem.

 Nota! Dano no equipamento como resultado de uso impróprio!
• Não utilize agentes de limpeza, solventes ou álcool para limpar o Kit de 

Lavagem. 
• Não seque o bocal para vidros perto de aquecedores ou diretamente ao 

sol, pois o plástico pode aquecer e deformar.

1

Fig. 3.11 Utilizar o  Kobotex



35Funcionamento

• Puxe o Kit de Lavagem Kobold FK370, de forma a retirá-lo  do Bate Escova 
Kobold EB370 antes de proceder à sua limpeza.

• Para isso, levante as escovas de lavagem,  retirando-as do Kit de Lavagem.
• Segure as escovas de lavagem de modo a não poder fluir água para as abertu-

ras de accionamento .
• Lave os cartuchos  e as escovas de lavagem sob água fria ou  

morna.
• Para remover a água, agite o Kit de Lavagem.
• Coloque as escovas de lavagem sobre a abertura de accionamento  para 

secar.
• Certifique-se que as escovas de com as cerdas amarelas são colocadas no  

cartucho com a seta verde quando voltar a colocá-las.

3.2.3 Lavagem de colchões

Para limpar colchões, troque as escovas de rolos cinzentos normais do bate esco-
va pelas escovas para colchões. Para uma limpeza mais profunda, utilize também 
o Kit de Lavagem. Este capítulo vai ensiná-lo a proceder do modo correcto.

 Recomendamos o consumível Lavenia para lavar colchões. A Lavenia não 
apenas remove facilmente pó, mas também bactérias, fezes de ácaros e 
esporos de húmus em larga escala. A Lavenia recebeu o certificado TÜV 
NORD „Adequado a Pessoas com Alergias“.  

 A Lavenia pode ser usado em qualquer colchão, têxtil e superfícies sólidas.  

 Um saco de Lavenia é suficiente para uma lavagem em profundidade de 
um colchão com 1 x 2 m.

2
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Fig. 3.12 Limpar o Kit de Lavagem

Fig. 3.13  Lavenia
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 A Lavenia pode ser adquirida junto do seu agente representante ou no  
centro de assistência (ver capítulo „Serviços” na página 91).

 Lavenia também pode ser obtida na nossa loja online  
em www.koboldportugal.pt  

 Nota! Risco de dano como resultado de agentes de limpeza incompatíveis!
• Teste a solidez da cor do colchão com Lavenia num ponto discreto antes 

da aplicação.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Evite trabalhar com o equipamento num ponto específico durante mui-

to tempo (máx. 5 seg.).
• Em caso algum poderá utilizar o bate escova Kobold EB370 e o Kit de 

Lavagem Kobold FK370 para limpar superfícies especiais ou sensíveis 
(p. ex. jérsei).

REMOVER AS ESCOVAS DE ROLO
• Pressione o botão de desbloqueio verde . O resguardo da frente vai desengatar.
• Pressione o botão de desbloqueio  e abra o resguardo frontal em  ambos 

os lados.
• Puxe as escovas de rolo cinzentas  no lado esquerdo e direito para fora  

do túnel.

1
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Fig. 3.14  Retirar as escovas de rolo
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INTRODUZIR AS ESCOVAS PARA COLCHÕES KOBOLD MB370
• Introduzir a escova para colchões  com a extremidade verde para o lado 

com o símbolo verde na cobertura cinzenta e a outra escova de rolo no lado 
oposto.

• Gire ligeiramente, empurre as escovas para colchões para o veio de transmis-
são até que estas estejam completamente introduzidas.

• Dobre para dentro o resguardo, utilizando ambas as mãos. Certifique-se que 
consegue ouvir o resguardo a engatar.

LIMPAR COLCHÕES
• Comece por aspirar o colchão utilizando o nível de potência 1.
• Distribua uniformemente a Lavenia no seu colchão.
• Troque as escovas para colchões pelo kit de lavagem  

(capítulo „Inserir o kit de lavagem Kobold FK370” na página 32).
• Ligue o equipamento. 
• Desloque o Bate Escova Kobold EB370 para trás e para a frente em linhas 

adjacentes.
• Em seguida, desloque o Bate Escova lateralmente sobre a superfície coberta. 
• Dependendo do grau de contaminação, trabalhe com Lavenia utilizando o Kit 

de Lavagem por 2 - 3 min. por 1 x 2 m. 
• Deixe o pó secar durante 30 min.
• Troque o Kit de Lavagem pelas escovas para colchões  

(capítulo „Remover o Kit de Lavagem Kobold FK370” na página 33).
• Mude o equipamento para o nível de potência 1. 
• Remova a Lavenia com as escovas para colchões.

Fig. 3.15  Introduzir as escovas para col-
chões 

4
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3.3 Kobold SP530 - Limpeza em Profundidade de  
Pavimentos Duros

O sistema de limpeza para pavimentos duros permite a limpeza a vácuo e a 
limpeza húmida de pavimentos duros em apenas um passo – com significativas 
poupanças de tempo e esforço. Adicionalmente, o sistema de limpeza para pavi-
mento duro oferece a possibilidade de uma limpeza a seco.

O sistema de limpeza para pavimento duro limpa pavimentos duros de um modo 
particularmente eficiente. Para uma limpeza particularmente cuidadosa, o 
sistema de limpeza para pavimentos duros tem o seu próprio motor que aciona 
o cabide com microfibras de limpeza. A figura com a legenda ilustra o sistema de 
limpeza para pavimentos duros, assim como, os seus elementos de operação.

O sistema de limpeza para pavimentos duros pode ser utilizado em quase todos 
os tipos de pavimento duro.
• Mesmo assim, antes de utilizar o sistema de limpeza para pavimentos duros, 

certifique-se que o equipamento é adequado ao seu pavimento (Tab. 1.1 e  
Tab. 1.2 na página 6). 

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Nunca passe com o sistema de limpeza para pavimentos duros por cima 

de cabos elétricos ou cabos pousados no chão.
• Não aspire líquidos.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a peças em movimento!
• Mantenha-se afastado das peças em movimento do sistema de limpeza 

para pavimentos duros.

3

1

2

6

4

5

Fig. 3.16  O sistema de limpeza para  
pavimentos duros 

Legenda

1 Junta

2 Admissão de ar secundário

3 Íman de retenção

4 Cobertura lateral

5 Visor LED

6 Suporte para microfibras 
com microfibras



39Funcionamento

3.3.1 Acessórios para a Kobold SP530

AGENTE DE LIMPEZA CONCENTRADO KOBOCLEAN
O Koboclean é apropriado para limpar vários pavimentos à prova de água. Graças 
à sua elevada capacidade de limpeza, mesmo o sujo mais entranhado pode ser 
removido com segurança. O Koboclean cumpre todos os requisitos legais relativa-
mente à compatibilidade ambiental e biodegradabilidade.

O Koboclean está disponível como Koboclean Parquet que foi especialmente  
desenvolvido para limpar superfícies de madeira (cortiça, parquet e laminados) e 
também como Koboclean Universal para limpar todas as superfícies molhadas que 
podem ser secas (p. ex. tijoleiras, PVC). O agente de limpeza concentrado Kobo-
clean tem de ser diluído antes de ser utilizado. Não pode ser aplicado diretamente.

MICROFIBRAS KOBOLD MF520/530
As microfibras foram especialmente desenvolvidos para o sistema de limpeza para 
pavimentos duros. 
As microfibras estão disponíveis em três tipos diferentes: 
 - „MF520/530 Parquet” para pavimentos de madeira de limpeza molhada (cortiça, 

parquet, laminados),
 - „MF520/530 Universal” para todas as outras superfícies molhadas que podem ser 

secadas (p. ex. tijoleira, PVC; também adequado a superfícies extremamente ásperas) 
 - e „MF530 Dry” para pavimentos duros, concebidas para a limpeza a seco (ver 

Tab. 3.2 na página 40). 

As microfibras Parquet e Dry não estão incluídos no conjunto básico.

Fig. 3.17 Agente de limpeza concentrado 
Koboclean

Fig. 3.18 Microfibras Kobold MF520/530 
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ADEQUABILIDADE DAS MICROFIBRAS KOBOLD MF520/530 PARA DIVER-
SOS TIPOS DE PAVIMENTO DURO

MF520/530 
Universal

MF520/530 
Universal 

Soft

MF520/530 
Dry

MF520/530 
Parquet

Humidificação (ml) 100 80 - 60-80*

Pavimentos de madeira 
selada/cortiça (p. ex. 
parquet, revestimentos 
em madeira)

+¹ +1 ++¹ ++

Pavimentos de madeira 
encerada, oleada/
cortiça (p. ex. parquet, 
revestimentos de madeira)

+¹ +1 ++¹ ++

Pavimentos de madeira 
não selada/cortiça - - + -

Laminados + ++ ++ ++
Pavimentos em pedra  
(p. ex. mármore, granito, 
pedra calcária Jura, 
pedra artificial)

++ ++2 ++ -

Pedra natural de poros 
abertos (p. ex. pedra 
Solnhofen, ardósia, 
placas de clínquer)

+ ++2 ++ -

Pavimentos de argila  
(p. ex. terracota, 
clínquer, tijolo e argila)

+ ++2 ++ -

tijoleira de cerâmica, 
vidrado ++ +2 ++ -

Pavimentos elásticos ++ ++ ++ -
Placas de betão - - - -

Tab. 3.2  Adequabilidade das microfibras

Significado dos símbolos:

++ excelentemente adequado

+ adequado

- não adequado

*  Respeite as informações de limpeza e 
tratamento elaboradas pelo fabricante.

¹   Os panos são constituídos na 
sua totalidade por  microfibras; 
siga as instruções de limpeza e 
tratamento do fabricante. Respeite as 
informações de limpeza e tratamento 
elaboradas pelo fabricante.

2  Em pavimentos ásperos, pode 
verificar-se um maior desgaste.
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3.3.2 Ligar/Desligar a Kobold SP530

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Não aspire líquidos.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a peças em movimento!
• Mantenha a Kobold SP530 afastada de peças em movimento.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Antes de ligar o equipamento, certifique-se que não há pedras peque-

nas, granulados como areia para gatos ou outros objetos pontiagudos 
ou afiados por baixo da microfibra de limpeza.

• Não limpe o mesmo ponto por mais de 10 segundos.
• Não deixe o equipamento sobre o pavimento com a microfibra molhada 

por algum tempo (mais de 30 segundos). Caso contrário, os pavimentos 
delicados podem ser danificados.

• Não utilize o sistema de limpeza para pavimentos duros sem que a  
microfibra esteja devidamente instalada.

• Não deixe o sistema de limpeza para pavimentos duros sobre 
pavimentos particularmente sensíveis à humidade.

LIGAR
Para ativar o sistema de limpeza para pavimentos duros, tem de ligar primeiro o 
seu Kobold VK150:
• Ligue o equipamento. O visor LED marcado com „On” (Ligado) 5a  localizado no 

sistema de limpeza para pavimentos duros fica verde e o aparelho fica operacio-
nal.

• Coloque o equipamento na posição de aspiração.
Fig. 3.19 Ligar o sistema de limpeza para 

pavimentos duros 

2

5b

5a
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• Agora, feche a borboleta de ar secundária no equipamento, calcando na bor-
boleta por trás. O sistema de limpeza para pavimentos duros começa a aspirar 
quando a borboleta tiver sido fechada.

DESLIGAR
Para desativar o sistema de limpeza para pavimentos duros Kobold SP530, deve-
rá desligar o seu Kobold VK150.
• Desligue o equipamento. A borboleta de ar secundária 2  irá abrir automatica-

mente.  
A borboleta de ar secundária continuará aberta enquanto o equipamento estiver 
desligado.

Se quiser pousar o sistema de limpeza para pavimentos duros por pouco tempo (in-
ferior a 30 segundos), basta colocar o equipamento na sua posição estacionária.
• Coloque o Kobold VK150 na sua posição estacionária, deixando-o ligado. O 

sistema de limpeza para pavimentos duros desativar-se-à automaticamente.
• Coloque o equipamento novamente na posição de aspiração. O sistema de 

limpeza para pavimentos duros liga-se automaticamente.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Não utilize o sistema de limpeza para pavimentos duros sem que a mi-

crofibra esteja devidamente introduzida.
• Quando estiver a limpar com o sistema de limpeza para pavimentos 

duros, não utilize agentes de limpeza ácidos (p. ex. sistema de limpeza 
à base de vinagre) ou agentes de limpeza altamente alcalinos (p. ex. 
branqueamento de cloro).

 Nota! 
• Deverá, consultar as instruções de cuidados criadas pelo fabricante de 

pavimentos.

Fig. 3.20 Desligar o sistema de limpeza 
para pavimentos duros 

2
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REMOVER O SUPORTE DA MICROFIBRA SP520/530 DO EQUIPAMENTO

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Para a sua própria segurança, desligue o seu Kobold VK150 na pega 

sempre que procede à substituíção da microfibra e, puxe também a 
ficha elétrica.

Para poder fixar a microfibra no suporte da mesma, este tem de ser primeira-
mente removido do equipamento.
• Coloque o equipamento na posição estacionária.
• Segure no Kobold VK150 pela sua pega e incline-o para a esquerda (A).
• Dobre a cobertura de lado 4  para cima para abri-la (B).
• Puxe o suporte da microfibra diagonalmente para baixo 10  na pega (verde) 

10a para desbloqueá-lo (C).  O suporte da microfibra pode agora ser retirado do 
equipamento sem qualquer problema (D).

HUMIDIFICAR A MICROFIBRA DE LIMPEZA KOBOLD MF520/530

 Nota! Tratamento da microfibra antes da primeira utilização!
• Para otimizar o desempenho dealimpeza, recomendamos que lave as 

microfibras antes da sua primeira utilização. 

 Nota! Aplicação repetida aquando da primeira utilização!
• Graças ao desempenho de limpeza especial do sistema de limpeza 

para pavimentos duros Kobold SP530, é possível que quando utilizar o 
equipamento pela primeira vez, os pavimentos tenham de ser limpos 
várias vezes para remover a sujidade entranhada. Depois disso, o 
sistema de limpeza para pavimentos duros terá um desempenho de 
limpeza convincente após cada aplicação.

Fig. 3.21 Retirar o suporte da microfibra 
do equipamento

4

10a

10

D

B

C

A
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 Nota! Danos de material quando utilizado em pavimentos não adequados!
• No caso de pavimentos sensíveis, como pavimentos que não estão 

permanentemente selados (cortiça oleada, parquet oleado, revestido, 
artigo de pedra oleado), recomenda-se testar o equipamento num ponto 
escondido para evitar danos no pavimento.

• Consulte a informação de limpeza e tratamento elaborada pelo fabri-
cante de pavimentos.

 Nota! Danos no material devido a humidade constante!
• No caso de pavimentos extremamente sensíveis à humidade, volte a 

secar o pavimento com uma microfibra de limpeza Kobold MF520/530 
Parquet seco e com o Kobold VK150 na potência máxima.

• Também deverá voltar a secar o pavimento com um pano de limpeza 
Parquet a seco e o equipamento na potência máxima se o pavimento 
estiver demasiado húmido, p. ex. porque usou uma quantidade errada 
de água.

Para limpar o pavimento duro com o sistema de limpeza para pavimentos duros 
Kobold SP530 são utilizadas microfibras de limpeza Kobold MF520/530 que 
foram especialmente desenvolvidas para esta aplicação. Pode utilizar tanto as 
microfibras de limpeza húmidas (MF520/530 Universal, Universal soft e Parquet) 
como as de secagem (MF520/530 Dry). 

Para uma limpeza húmida, a microfibra tem de ser humidificada antes.
O doseador especialmente desenvolvido para uma humidificação simples, rápida 
e higiénica de microfibras permite uma dosagem exata da quantidade de água e 
de agente de limpeza Koboclean.Fig. 3.22 Encher o Doseador SP520/530

max.

5 ml

5 ml

500 ml

12

11



45Funcionamento

Em superfícies de madeira tratadas (p. ex. cortiça oleada/encerada, parquet, 
laminados), utilize as microfibras Kobold MF520/530 Parquet.
• Abra o doseador 11 . 
• Segure na parte inferior doseador na diagonal, de modo a que a marca de 5 ml 

seja o ponto mais baixo.
• Adicione 5 ml de agente de limpeza Koboclean Parquet 12  (até à marca 5 ml). 
• Encha o doseador com água até à marca „máx” e feche-o.
• Pressione a parte inferior do doseador em conjunto (A) para bombear o líqui-

do para a parte superior do doseador.
• Espalhe igualmente 60-80 ml do líquido sobre a parte de trás da microfibra 

de limpeza, pressionando (B) a parte inferior do doseador 13 . Evite aplicar 
líquido na frente/lado da limpeza. 
Durante o processo de limpeza, a microfibra Kobold MF520/530 dispensa 
igualmente a humidade necessária no pavimento.

Em todos os outros pavimentos adequados à limpeza húmida (p. ex. tijoleiras, 
PVC), utilize a microfibra „MF520/530 Universal” ou „Universal soft”. 
• Abra o doseador 11 . 
• Segure na parte inferior do doseador na diagonal, de modo a que a marca de 5 

ml seja o ponto mais baixo.
• Adicione 5 ml de agente de limpeza Koboclean universal 12  (até à marca 5 ml). 
• Encha o doseador com água até à marca „máx” e feche-o.
• Pressione a parte inferior do doseador em conjunto (A) para bombear o líqui-

do para a parte superior do doseador.
• Espalhe igualmente 100 ml de líquido sobre a parte de trás da microfibra de 

limpeza, pressionando (B) a parte inferior do doseador. 13  Evite aplicar o líqui-
do na frente/lado da limpeza. 
Durante o processo de limpeza, a microfibra Kobold MF520/530 dispensa  
igualmente a humidade necessária ao pavimento.

Fig. 3.23 Humidificar a microfibra

m
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FIXAR A MICROFIBRA KOBOLD MF520/530 NO SUPORTE DA MICROFIBRA 
KOBOLD

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Quando fixar a microfibra no suporte para microfibras, certifique-

se que o microfibra está presa numa posição plana. Evite sempre 
uma inclinação excessiva da microfibra em direção ao suporte para 
microfibras.

• Para fixar a microfibra no suporte para microfibras, deslize o suporte para 
microfibras 10  para dentro do saco 13a da microfibra(A) primeiro.

• De seguida, coloque a pega 13b da microfibra sobre a pega (verde) 10a do supor-
te para microfibras e fixe-o na tira de velcro que existe na pega (B).

INTRODUZIR O SUPORTE PARA MIRCOFIBRAS NO EQUIPAMENTO

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Para sua própria segurança, desligue o Kobold VK150 no interruptor 

sempre que substituir a microfibra e desligue-o ainda da tomada.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Evite uma inserção ou extração forçadas do suporte para microfibras.

Fig. 3.24 Fixar o suporte da microfibra na 
mesma.

A

B

10
13a

13b

10a
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• Segure no Kobold VK150 pela sua pega e incline-o para a esquerda.
• Segure o suporte para microfibras Kobold SP520/530 pela sua pega (verde) 

10a e, enquanto a cobertura lateral está aberta, deslize-a 4  para dentro do 
equipamento até chegar à posição final (A).

• Faça o suporte para microfibras engatar, puxando a pega para cima.
• Feche a cobertura lateral, dobrando-a para baixo, fazendo com que a cobertu-

ra engate de forma audível (B).

LIMPAR COM O SISTEMA DE LIMPEZA PARA PAVIMENTOS DUROS 
KOBOLD SP530

 Cuidado! Risco de ferimento devido à ejeção de material aspirado!
• Evite deslocar o sistema de limpeza para pavimentos duros de lado em 

direção a partículas grossas soltas (p. ex. pedaços de vidro).
• Não limpe ao nível dos olhos enquanto usar o sistema de limpeza para 

pavimentos duros (p. ex. em escadas ou plataformas).
• Desligue o sistema de limpeza para pavimentos duros antes de o levantar.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Se o equipamento engatar em objetos ou ficar preso, deve desligá-lo de 

imediato para evitar danos.

Recomendamos sempre que opere o equipamento definido para o nível de aspira-
ção 3.
• Desloque o sistema de limpeza para pavimentos duros por caminhos regulares.
• Certifique-se que o sistema de limpeza para pavimentos duros está constante-

mente em movimento.

Fig. 3.25 Introduzir o suporte da microfi-
bra no equipamento

A
B

10a

4
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SUBSTITUIR O KOBOLD MF520/530 MICROFIBRA

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Não deixe uma microfibra húmida no equipamento quando o guardar.

Se o microfibra estiver demasiado seca ou suja, retire-a do sistema de limpeza 
para pavimentos duros Kobold SP530 e introduza uma nova microfibra.
A vida útil de um microfibra depende da sujidade no pavimento e do tipo de 
pavimento. 
• Lave as microfibras de limpeza utilizados na máquina de lavar a 60 °C sem 

amaciador.

3.4 Kobold ESS150 Tubo Fléxivel Elétrico 

O tubo de aspiração eléctrico pode ser utilizado de várias maneiras associado ao 
Kobold.

FIXAR O KOBOLD ESS150 TUBO FLEXÍVEL ELÉTRICO
• Introduza a porta do tubo de aspiração eletrónica  na tomada de fixação do 

Kobold. 

 A pega  do tubo de aspiração eléctrico pode ser ligado ao equipamento 
para estofos Kobold PB430, ao bocal flexível Kobold FD15, ao bocal variá-
vel Kobold VD15 ou às peças acessórias. 

 É particularmente conveniente utilizar o equipamento para estofos (Pols-
terboy) com o tubo de aspiração eléctrico, uma vez que o equipamento 
para estofos pode ser guiado e utilizado de um modo mais preciso. 

1

2

Fig. 3.26  Tubo fléxivel elétrico
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3.5 Kobold TR15 Tubo Extensível

O nosso tubo extensível permite trabalhar em áreas mais altas da sua casa. Pode 
facilmente aspirar teias de aranha, o pó nos cantos ou nos varões das cortinas 
sem o incómodo de ter de utilizar um escadote.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a tubo não selado!
• Certifique-se que a pega está bloqueada antes de utilizar o tubo 

extensível.

 Utilizado em conjunto com o nosso Kobold FD15, pode limpar cortinas e 
tapeçaria até ao teto de um modo muito fácil, conveniente e seguro. 

 Com o Girassol Kobold SD15, pode agora remover facilmente pó das lâm-
padas e candeeiros do teto.

LIGAR O KOBOLD TR15 TUBO EXTENSÍVEL
Para utilizar o tubo extensível, o Kobold ESS150  tem de ser ligado ao Kobold 
VK150.
• Introduza a porta do tubo extensível  na pega do tubo de aspiração electri-

co.

AJUSTAR O COMPRIMENTO E FECHAR
• Rode a pega  para a direção de abertura (identificável pelo símbolo ) e 

ajuste o tubo extensível para o comprimento pretendido.
• Rode a pega  para a direção de fecho para fechar a pega telescópica no 

comprimento ajustado.

1

Fig. 3.27  Tubo Extensível

Fig. 3.28  Ajustar o comprimento

2

3
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3.6 Kobold PB430 Polsterboy

O equipamento para estofos remove muito rapidamente o pó da sua mobília esto-
fada. Além disso, limpa estofos mais rapidamente do que qualquer outro  
equipamento porque aspira-a ao mesmo tempo que a escova. Este capítulo expli-
ca como funciona o equipamento para estofos.

LIGAR O EQUIPAMENTO PARA ESTOFOS
• Ligue o tubo de aspiração eléctrico ao Kobold VK150 (capítulo „3.4 Tubo de 

aspiração eléctrico Kobold ESS150” na página 48).
• Ligue o equipamento para estofos ao tubo de aspiração eléctrico. Para isso, 

deslize a pega do tubo de aspiração eléctricopara a tomada de fixação  do 
equipamento para estofos.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a peças em movimento!
• Não aspire partes do corpo. Não aspire perto de crianças ou animais de 

estimação.
• Não aspire cabelo com o equipamento para limpar estofos.
• Não opere o equipamento para estofos sem o bocal de aspiração.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a material ejetado, anteriormente 
absorvido!
• Evite colocar o equipamento abrutamente sobre partículas grossas 

soltas, partículas grossas (p. ex. pedaços de vidro), especialmente ao 
nível do olho.

• Ao ligar o seu Kobold VK150,  o equipamento para estofos ligar-se-à também 
automaticamente.

3

2

5

1

4

Fig. 3.29  Polsterboy - equipamento para 
estofos 

Legenda

 Tomada de fixação

 Reentrâncias

 Bocal de aspiração


Abertura do bocal de 
aspiração para juntas

 Deslizador
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REGULAR A POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO
• Regule a potência de aspiração como habitualmente no Kobold VK150.
• Selecione o nível de potência 2 no seu Kobold VK150 em casos normais. 
• Selecione o nível de potência 1 no seu Kobold quando estiver a lidar com ma-

terial solto e/ou sensível.

ASPIRAR SUPERFÍCIES
• Mova o deslizador verde  para a posição „Aspirar superfície” .
• Durante o processo de limpeza, coloque as aberturas de aspiração do equipa-

mento para estofos Kobold PB430 completamente nos estofos. 
• Passe por cima dos estofos facilmente e sem exercer pressão.

ASPIRAR JUNTAS
• Mova o deslizador verde para a posição „Aspirar junta” .
Para aspirar resíduos em áreas de difícil acesso, como juntas, ranhuras ou áreas 
idênticas, utilize a força de aspiração máxima.
• Para isso, defina o seu Kobold VK150 para a força de aspiração máxima (nível 

de potência 3).

Fig. 3.30  Deslizador

1

3
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3.7 Kobold GD15 Kit de Vidros

Utilizado com o seu Kobold VK150, o Kit de Vidros remove muito rapidamente a 
sujidade e o pó dos seus vidros.
O Kit de Vidros Kobold limpa as seus vidros em profundidade e sem marcas.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a uso impróprio da suspensão de 
limpeza!
• Certifique-se que o agente  de limpeza Koboclear fica longe das crian-

ças!
• Evite o contato da suspensão de limpeza Koboclear com os olhos.  

Se a suspensão de limpeza Koboclear entrar em contato com os olhos,  
lave imediatamente os olhos com água!

• Não pode engolir a suspensão de limpeza Koboclear.  
Se engolir, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe a embala-
gem ou rótulo! 

• Utilize a suspensão de limpeza Koboclear apenas em salas devidamente 
ventiladas! 

 Risco de danos devido a uso impróprio!
• Aplique a suspensão de limpeza Koboclear apenas em superfícies  

de vidro suaves e não tratadas.
• Evite o contato com vedantes, peitoris de janela, caixilhos de janelas e 

portas.
• Não utilize o Koboclear para caixilhos de janela com poros abertos.
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AGENTE DE LIMPEZA KOBOCLEAR 
O Koboclear é composto principalmente por água, álcool e carbonato de cálcio 
(giz). Este agente de limpeza satisfaz as linhas guia legalmente especificadas 
em termos de ecologia e biodegradabilidade. O Koboclear é adequado a todas as 
superfícies de vidro uniformes não tratadas. A sujidade nos vidros  é dissolvida 
da superfície graças ao agente de limpeza e ligada com carbonato de cálcio (giz). 
O conteúdo de álcool de aprox. 10 por cento faz com que o koboclear seque rapi-
damente depois da sua aplicação nos vidros. 

 Uma garrafa de Koboclear é suficiente para aproximadamente 100 m² . 
   O Koboclear pode ser utilizado durante aproximadamente  
  2 anos depois de abrir a embalagem.
 
   O Koboclear pode ser adquirido no seu agente autorizado.   

(ver capítulo „Serviços” na página 91).  

   Koboclear também pode ser obtido na nossa loja online  
 em www.koboldportugal.pt 

Fig. 3.31  Agente limpeza Koboclear
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LUVA DE MICROFIBRAS KOBOLD GT15
O pano para vidros é feito de uma microfibra especial, que foi selecionada 
especialmente para trabalhar com o agente de limpeza Koboclear. Aplica-se o 
Koboclear no vidro com a ajuda da luva de microfibras que espalhará o agente de 
limpeza enquanto exerce uma pequena pressão.

LUVA DE MICROFIBRAS KOBOLD GD15
Utilizar o bocal para vidros, remover o restante pó de giz seco (carbonato de 
cálcio) dos vidros O pó de giz tem de estar seco antes de aspirá-lo com a escova 
de limpeza de vidros. Koboclear pode facilmente aspirar o vidro com a ajuda dos 
pêlos da escova de limpeza de vidros. A escova de limpeza de vidros pode chegar 
a cada canto porque os seus pêlos suaves espalham-se sobre toda a largura do 
bocal para vidros. O bocal para vidros é, por isso, usado como escova manual 
que limpa o vidro e simultaneamente aspira o pó. 

3.7.1 Operar com o Kit GD15 de Vidros

Este capítulo explica como operar o kit de vidros Kobold GD15.

PREPARAÇÃO DA LIMPEZA DE VIDROS
Se utilizar o tubo de aspiração electrico Kobold ESS150 ou o tubo flexível Kobold 
TR15, o bocal para vidros pode ser muito bem guiado e utilizado com flexibilida-
de e precisão. 
• Ligue o tubo de aspiração electrico (capítulo „3.4 Tubo de aspiração  

eléctrico Kobold ESS150” na página 48).
• Ligue o tubo extensível (capítulo „3.5 Tubo textensível Kobold TR15” na pági-

na 49).

Fig. 3.32  Luva de microfibras

Fig. 3.33   Escova de limpeza de vidros
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LIGUE A ESCOVA DE LIMPEZA DE VIDROS KOBOLD GD15 AO  
KOBOLD VK150
• Fixe a escova de limpeza de vidros ao tubo Flexível Kobold ESS150 ou o tubo 

extensível Kobold TR15. Para isso, empurre a porta de ligação da escova de 
limpeza de vidros acima da porta de ligação do tubo flexível ou do tubo exten-
sível.

• Certifique-se que a escova engata de forma audível na peça de ligação do tubo 
flexível ou do tubo extensível.

SEPARAR A ESCOVA DE LIMPEZA DE VIDROS DO KOBOLD VK150.
• Pressione o botão no tubo flexível ou pega do tubo extensível e puxe simulta-

neamente a escova de limpeza de vidros para fora da peça de ligação. 

3.7.2 Limpar vidros 

 Agite vigorosamente o Koboclear antes de o utilizar! 
 
 O Koboclear é extremamente eficiente. Seja poupado na sua utilização. 

ESTA LIMPEZA DE VIDROS É EFETUADA EM TRÊS PASSOS  

APLICAR O KOBOCLEAR
• Espalhar cerca de 20 a 30 ml de fluído de limpeza sobre toda a  área de aplica-

ção da luva de microfibras quando aplicar pela primeira vez.
• Espalhar o Koboclear uniformemente com a luva de microfibras (não trata-

do), de modo a que a película coberta permaneça no vidro.

Fig. 3.34  Introduzir a escova de limpeza de 
vidros no tubo flexível 

Fig. 3.35  Introduzir a escova de limpeza de 
vidros tubo extensível

Fig. 3.36  Aplicar Koboclear na luva de 
microfibras
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• Para m² a mais da superfície de vidro, aplique uma quantidade menor (1 a 2 
jorros) do Koboclear na luva de microfibras Kobold GT15.

  

3.7.3 Deixar o Koboclear secar 

O teor de álcool do agente de limpeza permite que o vidro seque rapidamente. O 
tempo de secagem depende das condições externas (humidade  
do ar, temperatura ambiente e externa) e da quantidade aplicada de koboclear. 
Permanece pó de giz branco (carbonato de cálcio) no seu vidro. 

3.7.4 Aspirar o Koboclear seco  

Se utilizar a escova de limpeza de vidros Kobold GD15, pode remover fácil e ra-
pidamente o pó de giz braco sem deixar qualquer resíduo ou manchas atrás. Não 
precisa de perder tempo a polir.
• Deixe o Koboclear secar
• Deixe a escova de limpeza de vidros colocada completamente sobre a superfí-

cie de vidro enquanto trabalha com as aberturas de aspiração. 
• Empurre os bocais de vidro uniformemente sobre todo o vidro e aspire o pó 

de giz. 

Fig. 3.37  Aplicar o Koboclear

Fig. 3.38  Deixe o Koboclear secar

Fig. 3.39  Aspirar o Koboclear
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ASPIRAR LIGANDO O TUBO EXTENSÍVEL KOBOLD TR15 
Ajustar o comprimento do tubo extensível na pega. 
• Rode a pega  para a posição de abertura (identificável pelo símbolo ).
• Ajuste o comprimento do tubo extensível.
• Rode a pega para a posição de fecho (identificável pelo símbolo ) para 

fechar o tubo extensível.

REGULAR A FORÇA DE ASPIRAÇÃO
• Regule a força de aspiração como habitualmente no seu Kobold VK150. 
• Selecione o nível de potência 3 em casos normais do seu equipamento kobold.  

Fig. 3.40  Aspirar Koboclear 
ligando o tubo extensível

Fig. 3.41  Ajustar e bloquear o comprimen-
to do tubo extensível

2

3
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3.8 Acessórios adicionais

Se utilizar a linha do produto do bocal, terá a solução perfeita em cada situação. 
Este capítulo dá-lhe uma vista geral dos diferentes acessórios e suas áreas de 
aplicação.
Pode fixar os acessórios diretamente ao tubo flexível Kobold ESS150 ou ao tubo 
extensível/tubo flexível electrico Kobold TR15.

3.8.1 Kobold VD15 Papa-Formigas

O seu bocal variável é extremamente versátil. Tem duas fixações que podem ser 
utilizadas para diferentes tarefas.
• Fixe a porta do Papa-Formigas  ao tubo extensível ou ao tubo flexivel.
 
O bocal variável vem com uma junta para poder aspirar a um ângulo de 90 
graus. A ponta extensível e flexível  permite chegar mesmo aos cantos e pon-
tos de difícil acesso ou muito estreitos. Além disso, pode dotar a ponta com um 
dos adaptadores,  seja com um adaptador de pó de perfurações ou uma escova 
de pêlos.

AJUSTAR O COMPRIMENTO
• Puxe a ponta para fora .
• Para voltar a deslizar a extensão para trás, pressione o botão de saltar  e 

depois deslize a ponta para trás.

1

2

3

Fig. 3.42  Papa-Formigas 

Legenda

 Tomada

 Articulação

 Ponta (extraível)

 Botão de saltar 

Fig. 3.43  Ajustar o comprimento

3

4
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TÚLIPA 
A Túlipa permite-lhe recolher o pó das perfurações. Pode fazer um furo na pare-
de sem ter de se preocupar com o pó a sujar a casa.
• Ligue a Túlipa à ponta do bocal do papa-formigas Kobold VD15.
• Ligue o aspirador Kobold VK150. 
• Coloque a Túlipa contra a parede.
Graças à força de aspiração do equipamento, o adaptador de sucção do pó vai 
aderir à parede, desde que esta seja completamente plana. Deste modo, pode 
utilizar livremente as suas mãos para fazer o furo.  

 Remova o adaptador de sucção do pó da parede antes de desligar o  
seu Kobold VK150.

MALMEQUER
As escovas de pêlos do Malmequer - permitem aceder aos pontos mais pequenos 
e mais apertados. Este acessório é adequado para limpar quadros na parede e 
espaços entre a mobília e prateleiras. 
• Para isso, ligue o Malmequer à ponta do seu Tubo Extensível.

Fig. 3.44  Túlipa

Fig. 3.45  Malmequer



60 Funcionamento

3.8.2 Kobold SD15 Girassol

O seu Girassol pode ser utilizado para aspirar suavemente pó solto ou para 
remover a sujidade aderente. Pode modificar o comprimento do anel dos pêlos 
e, assim, ajustá-lo ao tipo de superfície. É especialmente adequado para aspirar 
superfícies não uniformes, como teclados, prateleiras de livros, abajures e todo o 
tipo de mobília. 

• Ligue o Girassol ao tubo flexível Kobold ESS150.
• Se utilizar o deslizador  pode ajustar o comprimento das cerdas. 
• No caso de pó ligeiro ou objetos sensíveis, aumente o comprimento das cerdas. 

Para isso, desloque o deslizador  para a frente.
• Reduza o comprimento das cerdas, puxando o deslizador  para trás se qui-

ser trabalhar na sujidade aderente e superfícies não sensíveis.

1

Fig. 3.46  Girassol
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3.8.3 Kobold FD15 Orquídea

A  Orquídea é um acessório com múltiplos propósitos que pode ser utilizada em 
diferentes superfícies. Para isso, pode ajustá-la a diferentes áreas de aplicação:

Definir Orquídea para aspirar

Orquídea – completa
 - Superfícies da mobília e escadas

 - Paredes, portas

Orquídea – parte superior  - Estofos, tecidos, assentos do carro

Orquídea – dobrada
 - Juntas, cantos 

 - entre estofos

Placa de limpeza sem placa de cerdas  - Tapeçaria, quadros em tecido

 
ORQUÍDEA – COMPLETO
Pode utilizar a Orquídea completamente montada para aspirar superfícies da 
mobília ou escadas.

Para mais funções, utilize apenas as peças individuais da Orquídea, dependendo 
do utilização pretendida:

3

4

5

2

1

Fig. 3.47  Orquídea

Legenda

 Placa de limpeza

 Deslizador

 Orquídea – parte superior

 Alavanca de desbloqueio

 Placa de cerdas
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ORQUÍDEA KOBOLD FD15 – PARTE SUPERIOR
Se quiser aspirar pó, fios e cabelos dos estofos, tecidos ou os interiores do seu 
carro? 
• Remova a placa de limpeza do bocal. 
• Para isso, empurre para baixo a alavanca de desbloqueio  na parte de trás 

do adaptador.
• Deslize a parte superior do bocal flexível para cima  e para fora.
• Ligue o bocal ao tubo flexível Kobold ESS150.

ORQUÍDEA – DOBRADA
Quer aspirar pó das juntas, cantos ou entre estofos?
• Remova a placa de limpeza da Orquídea. 
• Empurre para baixo a alavanca de desbloqueio  na parte de trás do  

adaptador.
• Deslize a parte superior da Orquídea flexível para cima  e para fora.
• Desloque o deslizador para baixo  de modo a que as asas da Orquídea  

dobrem para dentro.
• Ligue a Orquídea ao tubo flexível.

Fig. 3.48  Orquídea – parte superior

3

4

2

Fig. 3.49  Orquídea – dobrada
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BASE OU ESCOVA DE LIMPEZA
Quer limpar áreas maiores como as superfícies das mobílias ou escadas, paredes 
e portas? Utilize a Base ou Escova de Limpeza do bocal.
• Monte a Base ou Escova de Limpeza  à parte superior  da Orquídea  

Kobold FD15.
• Certifique-se que todas as partes estão corretamente encaixadas.
• Ligue o bocal ao tubo flexível.
• Para limpar tapeçaria ou coberturas de parede em tecido, remova a placa de 

cerdas. 
• Para remover a placa de cerdas , empurre para cima o grampo na parte de  

trás do adaptador e remova a placa de cerdas branca om um puxão rápido.

4 MANUTENÇÃO

Faça regularmente a manutenção ao seu Kobold VK150 para  que esteja sempre 
apto a servi-lo da melhor forma. O seguinte capítulo explica como fazer a manu-
tenção a diferentes equipamentos e peças acessórias e como trocar peças.

Equipamento / 
Acessórios

Passo Tempo/Frequência

  
Kobold VK150

Trocar o saco do 
filtro Premium

Visor da potência de aspiração 
(amarelo), apenas quando 
o equipamento está a ser 
operado no nível 3

Limpar o filtro de 
proteção do motor se estiver sujo

Trocar o filtro de 
proteção do motor se estiver muito sujo

Limpar a unidade do filtro se estiver suja

5

3

1

Fig. 3.50  Base ou Escova de Limpeza
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Kobold EB370 
Bate Escova Verificar e limpar Uma vez por mês

Trocar escovas se estiverem gastas

Sistema de limpeza 
para pavimentos 
duros Kobold SP530

Verificar e limpar 
a armação do lábio 
de vedação

se necessário

Verificar o canal 
de aspiração se necessário

Equipamento para 
limpar estofos Kobold 
PB430 Polsterboy

Limpar se estiver sujo

Kit de Vidros 
(bocal para vidros 
Kobold GD15 e 
luva de microfibras 
Kobold GT15)

Limpar se estiver sujo

Acessórios Adicionais Limpar se estiverem sujos

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Desligue sempre o equipamento antes de o montar, limpar e sujeitar a 

manutenção e desligue o cabo de alimentação elétrica da tomada.

4.1 Peças sobressalentes e consumíveis

Adquiriu um produto de qualidade da Vorwerk. Para continuar satisfeito no 
futuro com o seu equipamento Kobold desde o primeiro dia, recomendamos que 
utilize as nossas opções de encomenda para produtos de tratamento e consumí-
veis da marca.
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A Kobold Portugal tornou as suas encomendas mais fáceis:

 Quer pessoalmente através do seu consultor Kobold ou junto da sede da 
Aposento Real (ver capítulo „Serviços” na página 91). 

 ou na nossa loja online em www.koboldportugal.pt  

A qualidade certificada pode ser  
identificada pelo Logótipo de  

Qualidade Original!

ORIGINAL
QUALITY

Fig. 4.1  Os consumíveis podem ser encomendados f.l.t.r.: Kobotex, Koboclear, Koboclean, Lavenia, Kobosan Active,  
Pastilhas de Fragrância Dovina, sacos de filtro Premium FP 140/150, Microfibra Kobold MF520/530
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4.2 Manutenção do Kobold VK150

4.2.1 Trocar o saco do filtro Premium Kobold FP140/150

 Cuidado! Perda de adequabilidade para quem sofre de alergias!
• Utilize apenas filtros e sacos de filtro da marca Vorwerk. 
• Não reutilize os sacos do filtro.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
 A humidade na área do filtro pode danificar o equipamento. 

• Se a área do filtro estiver húmida, seque-a antes de continuar a utilizar 
o equipamento.

• Troque o saco do filtro e o filtro de proteção do motor.

 Os sacos do filtro Premium podem ser adquiridos através do seu consul-
tor kobold ou junto da sede da Aposento Real (representante Kobold em 
Portugal)  (ver capítulo „Serviços” na página 91).

 Os sacos do filtro Premium também podem ser obtidos na nossa loja onli-
ne em www.koboldportugal.pt 

ABRIR A UNIDADE DO FILTRO
• Puxe a alavanca verde  e abra a cobertura da unidade do filtro.

1

Fig. 4.2  Abrir a unidade do filtro



67Manutenção

REMOVER O SACO DO FILTRO PREMIUM KOBOLD VK140/150
• Dobre o anel verde  para a frente para a porta do filtro desengatar da placa 

base.
• Retire o saco do filtro e deite-o no lixo doméstico. 

INTRODUZIR AS PASTILHAS DE FRAGRÂNCIA DOVINA

 Cuidado! Perigo de asfixia por engolir peças pequenas!
• Mantenha as peças pequenas, como as Pastilhas de fragrância Dovina, 

lfora do alcance de crianças.

• Retire a Pastilha de fragrância Dovina  da embalagem e coloque-a 
no suporte  ao lado da entrada .

INTRODUZIR O NOVO SACO DO FILTRO PREMIUM 

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Evite introduzir o saco do filtro à força.

• Seguroe no saco do filtro com o encaixe virado para baixo.
• Primeiro, encaixe as duas saliências  do encaixe nas correspondentes aber-

turas .
• Empurre a parte superior do encaixe  contra o disco de metal da armação e 

ligue a portinhola à armação  para ouvi-la engatar.
• Pressione os cantos do saco do filtro entre as extremidades na cobertura do 

filtro do seu Kobold VK150. 
• Certifique-se que o saco do filtro fica completamente colocado por baixo da 

cobertura do filtro.

1

Fig. 4.3  Retirar o saco do filtro Premium

3

1
2

Fig. 4.4  Introduzir as pastilhas de fra-
grância Dovina

4

5 1

3

2

Fig. 4.5  Introduzir o saco do filtro Pre-
mium
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FECHAR A UNIDADE DO FILTRO
• Pressione a cobertura do filtro até o fecho da cobertura engatar.
Se o saco do filtro Premium Kobold VK140/150 não estiver corretamente colo-
cado na armação ou se nem estiver colocado na armação, a unidade do filtro do 
Kobold não fecha. O mesmo aplica-se se for introduzido um filtro errado.
• Se a cobertura do filtro se fechar apenas com dificuldade, não force. Em vez 

disso, certifique-se que o saco do filtro foi corretamente introduzido.

4.2.2 Limpar e trocar o filtro de proteção do motor Kobold VK15

O filtro de proteção do motor serve para proteger o seu equipamento 
Kobold VK150 contra a poluíção. Para garantir uma longa vida útil do seu Kobold 
VK150, deve fazer uma manutenção regular ao filtro de proteção do motor.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Utilize o equipamento apenas com o filtro de proteção do motor 

introduzido. 

O filtro de proteção do motor pode ser limpo as vezes necessárias. Só tem de ser 
trocado se o saco do filtro estiver danificado ou se o filtro de proteção do motor 
estiver muito sujo.

• Puxe a alavanca verde  e abra a cobertura da unidade do filtro.
• Pressione a manilha  da armação do  filtro de proteção do motor  até o 

mesmo se libertar do dispositivo de fixação (ver Fig. 4.8 na página 69).

Fig. 4.6 Fechar a unidade do filtro

1

Fig. 4.7 Abrir a unidade do filtro

Fig. 4.8 Proteção do motor

2

3
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FECHAR A UNIDADE DO FILTRO
• Pressione a cobertura do filtro até o fecho da cobertura engatar.
Se o saco do filtro Premium Kobold VK140/150 não estiver corretamente colo-
cado na armação ou se nem estiver colocado na armação, a unidade do filtro do 
Kobold não fecha. O mesmo aplica-se se for introduzido um filtro errado.
• Se a cobertura do filtro se fechar apenas com dificuldade, não force. Em vez 

disso, certifique-se que o saco do filtro foi corretamente introduzido.

4.2.2 Limpar e trocar o filtro de proteção do motor Kobold VK15

O filtro de proteção do motor serve para proteger o seu equipamento 
Kobold VK150 contra a poluíção. Para garantir uma longa vida útil do seu Kobold 
VK150, deve fazer uma manutenção regular ao filtro de proteção do motor.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Utilize o equipamento apenas com o filtro de proteção do motor 

introduzido. 

O filtro de proteção do motor pode ser limpo as vezes necessárias. Só tem de ser 
trocado se o saco do filtro estiver danificado ou se o filtro de proteção do motor 
estiver muito sujo.

• Puxe a alavanca verde  e abra a cobertura da unidade do filtro.
• Pressione a manilha  da armação do  filtro de proteção do motor  até o 

mesmo se libertar do dispositivo de fixação (ver Fig. 4.8 na página 69).

Fig. 4.6 Fechar a unidade do filtro

1

Fig. 4.7 Abrir a unidade do filtro

Fig. 4.8 Proteção do motor

2

3

LIMPAR O FILTRO DE PROTEÇÃO DO MOTOR KOBOLD VK150 

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Não limpe o  filtro de proteção do motor com água ou outros fluídos. 

TROCAR O  FILTRO DE PROTEÇÃO DO MOTOR
• Se o  filtro de proteção do motor estiver danificado ou poluído, introduza um 

novo.  

 Pode adquirir o filtro de proteção do motor junto do seu consultor kobold 
ou junto da sede da Aposento Real (distribuídora oficail da Kobold em 
Portugal) (ver capítulo „Serviços” na página 91).

 Os  filtros de proteção do motor também podem ser adquiridos na nossa 
loja online em www.koboldportugal.pt

INTRODUZIR O FILTRO DE PROTEÇÃO DO MOTOR
• Introduzir o filtro de proteção do motor. Certifique-se que o filtro de proteção 

do motor engata no sítio correcto.
• Feche a unidade do filtro.  

 Nota! Risco de danos resultantes de uso impróprio!
• Utilize o equipamento apenas com o filtro de proteção do motor 

devidamente introduzido.
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4.3 Kobold EB370 - Bate Escova

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Desligue o equipamento antes de o montar, limpar ou sujeitar a manu-

tenção e desligue o cabo de alimentação elétrica da tomada.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a peças em movimento!
• Mantenha-se longe das peças em movimento do Bate Escova.

4.3.1 Controle e Limpeza

PARTE INFERIOR 
• Verifique o lado inferior com frequência para evitar danos no equipamento e 

no pavimento.

ESCOVAS FRONTAIS
Se entrarem pequenas pedras nas escovas frontais , o melhor a fazer é remo-
ver estes objetos utilizando uma peça pontiaguda como uma chave de parafusos.

ESCOVAS CILINDRICAS (ESCOVAS VERDES)
Se ficarem fios presos à volta das Escovas Cilíndricas, pode simplesmente cortá-
-los com uma tesoura.
• Para isso, introduza a tesoura na ranhura  ao longo da parede lateral das 

Escovas Cilíndricas.
• Corte os fios e remova-os.
• Se os fios estiverem muito presos, remova primeiro as escovas e depois os fios. 

1

2

3

Fig. 4.9 Verificar e limpar as Escovas 
Cilíndricas 
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VERIFICAR AS ESCOVAS CILÍNDRICAS
O feltro das escovas verdes tem de ser mais comprido do que o feltro das escova 
amarelas  
(, Fig. 4.9 na página 70). Caso contrário, o bate escova Kobold EB370 não 
será tão eficiente.
• Verifique regularmente se os feltros verdes continuam mais compridos do que 

os amarelos (, Fig. 4.9).
• Se não for o caso, troque as Escovas Cilíndricas.

4.3.2 Mudar as escovas

REMOVER AS ESCOVAS CILÍNDRICAS
• Pressione o botão de desbloqueio verde . O resguardo da frente vai desenga-

tar.
• Mantenha o botão de desbloqueio pressionado  e abra o resguardo da frente 

em  ambos os lados.
• Puxe as Escovas Cilíndricas cinzentos  no lado esquerdo e direito para fora  

do túnel.
• Limpe o veio do transportador  se necessário.

INTRODUZIR AS ESCOVAS CILÍNDRICAS
• Introduza a Escova Cilíndrica com a extremidade verde no lado com o símbolo 

verde na cobertura cinzenta e a outra Escova Cilíndricasno lado oposto.
• Troque ambas as Escovas Cilíndricas. Exercendo uma ligeira torção, pressione 

as Escovas Cilíndricas no veio de acionamento até que estas fiquem completa-
mente introduzidas.

• Verifique se as escovas continuam firmes no seu lugar no veio de acionamento.
• Feche o resguardo frontal com ambas as mãos. Certifique-se que consegue 

ouvir o resguardo a engatar. 

3

4
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Fig. 4.10  Retirar as Escovas Cilíndricas
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• Se o resguardo frontal não fechar é porque as Escovas Ciliídricas não foram  
bem introduzidas.

 As Escovas Cilíndricas podem ser adquiridas junto do seu consultor 
kobold ou na sede da Aposento Real - Distribuidor Oficial Kobold (ver 
capítulo „Serviços” na página 91).

 As Escovas Cilíndricas também pode ser adquiridas na nossa loja online 
em www.koboldportugal.pt 

4.4 Kobold SP530 Limpeza para pavimentos duros

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Desative o sistema de limpeza para pavimentos duros antes de o mon-

tar, limpar ou efectuar qualquer tipo de manutenção. Antes de limpar e  
de realizar manutenções, terá de puxar também a ficha elétrica da 
tomada.

• Não limpe as ligações elétricas com água, agentes de limpeza molhados 
ou as microfibras de limpeza húmidas.

• Não verta água sobre o equipamento. Não lave com o água  
corrente.

 Cuidado! Risco de ferimento devido à recolha de partes do corpo!
• Mantenha-se afastado das peças em movimento do sistema de limpeza 

para pavimentos duros. 
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4.4.1 Verificar e limpar a armação do quadro de vedação

Verifique regularmente a condição das juntas de vedação; se necessário, remova 
bolas de felpo, cabelos, etc.

DESMONTAR O QUADRO E A JUNTA DE VEDAÇÃO
Para poder limpar bem as juntas de vedação, pode desmontar as 
armações do equipamento. 
Posicione o equipamento no chão ou numa mesa para que o lado a limpar 
(a parte de baixo) fique virada para cima.
• Segure no centro do quadro e a junta de vedação 9  e puxe-a para si para a 

soltar do seu mecanismo de fixação.
• Se necessário, limpe o quadro e a junta de vedação com água corrente.

MONTAR O QUADRO E A JUNTA DE VEDAÇÃO
Antes de voltar a montar as armações do lábio de vedação no equipamento, estas 
têm de estar completamente secas. Graças aos seus diferentes ganchos de engate, 
cada quadro e a junta de vedação apenas encaixa num lado do equipamento. 
Aqui, o lábio de vedação da armação ponta a ponta tem de estar diretamente 
para dentro.

• Coloque o quadro e a junta de vedação 9  com os seus ganchos de engate no 
mecanismo de fixação previsto no equipamento, primeiramente apenas num 
lado 9a .

• Pressione ligeiramente o quadro e a junta de vedação em conjunto para poder 
também introduzir o segundo lado.

Fig. 4.11 Desmontar o quadro da junta de 
vedação

Fig. 4.12 Montar o quadro da junta de 
vedação

9

9

9
9a

9a

9
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4.4.2 Verificar o canal de aspiração

Verifique regularmente os canais de aspiração quanto a bloqueios.
• Para retirar bloqueios, retire o canal de aspiração 7  do equipamento na 

extremidade inferior.
• Retire quaisquer objetos 15  que estejam a bloquear o equipamento.
• Volte a introduzir o canal de aspiração, pressionando-o na abertura do equi-

pamento até conseguir senti-lo a engatar. 
O canal de aspiração chegou à sua posição correta quando o grampo 6  puder 
ser movido livremente depois de ter sido introduzido. 

Fig. 4.13 Extrair o canal de aspiração

Fig. 4.14 Retirar objetos

7

6

15

7
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4.5 Kobold PB430 Polsterboy

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Desligue o equipamento antes de o montar, limpar ou 

proceder a trabalhos de manutenção e, desligue o fio elétrico da toma-
da.

• Não limpe o Polsterboy ou o bocal de aspiração com água ou agentes de 
limpeza húmidos.

 Cuidado! Risco de ferimento devido a material ejetado, anteriormente 
absorvido!
• Evite colocar o equipamento abruptamente sobre partículas grossas 

soltas, partículas grossas (p. ex. pedaços de vidro), especialmente ao 
nível do olho.

• Desligue o Polsterboy do tubo flexível eléctrico. 
• Segure no bocal de aspiração pelas ranhuras em forma de dedos  na aber-

tura de aspiração. 
• Retire o bocal de aspiração, puxando-o para baixo. 
• Escove o equipamento que este seque. 
• Verifique o bocal de aspiração com frequência para garantir que não ficaram 

fios ou cabelos presos à volta das escovas de rolos.
• Se isso acontecer, retire o bocal de aspiração.
• Corte os fios ou cabelos com uma tesoura pequena.
• Quando introduzir o bocal de aspiração, coloque primeiro as pontas do bocal 

nas aberturas previstas.
• Pressione o bocal de aspiração nas ranhuras em forma de dedos (, Fig. 4.15 

na página 75) firmemente contra o equipamento. Certifique-se que ouve o 
bocal de aspiração a engatar. 

1

Fig. 4.15  Retirar o bocal de aspiração
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4.6 Kit Vidros Kobold 

 Aviso! Risco de choque elétrico!
• Desligue o seu Kobold VK150 antes de o montar, limpar ou proceder a 

trabalhos de manutenção e, desligue o fio elétrico da tomada.
• Não introduza a escova de limpeza de vidros Kobold GD15 no Kobold 

VK150, se a escova de limpeza de vidros continuar molhada depois da 
limpeza.

 Nota! Risco de danos devido a uso impróprio!
• Não seque a escova de limpeza de vidros perto de corpos de 

aquecimento ou diretamente ao sol, pois o plástico pode aquecer.

Equipamento/
acessórios

Tempo/Frequência Passo

Escova de 
Limpeza de 
Vidros Kobold 
GD15 

após cada limpeza 
de vidros 

• Separe a escova de limpeza de 
vidros do tubo flexível ou tubo 
extensível Kobold TR15. 

• Aspire os pêlos daescova de limpeza de 
vidros utilizando o Kobold VK150.

se necessário • Separe a escova de limpeza de vidros 
do tubo flexível ou tubo extensível.

• Limpe a escova de limpeza de 
vidros com água corrente para 
retirar os resíduos de pó de giz.

• Deixe a escova de limpeza de vidros secar 
completamente antes de voltar a utilizá-la.

Fig. 4.16  Aspirar a escova de limpeza de 
vidros

Fig. 4.17  Lavar a escova de limpeza de 
vidros
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Equipamento/
acessórios

Tempo/Frequência Passo

Luva de 
Microfibras 
Kobold GD15 

após cada limpeza 
de vidros

• Lave muito bem a luva de 
microfibtas com água corrente.

se necessário • Lave a luva de microfibras na máquina 
de lavar a 60 °C no máximo sem 
amaciador, conforme especificado na 
etiqueta da luva de microfibras.

4.7 Acessórios adicionais

O seguinte capítulo aborda os seguintes acessórios:
 - Adaptador para piso duro Kobold HD50 Bailarina
 - Bocal variável Kobold VD15 - Papa-Formigas
 - Bocal flexível Kobold FD15 - Orquídea
 - Bocal suave Kobold SD15 - Girassol

• As peças acessórias podem ser lavadas sob água quente.
• Deixe as peças acessórias secarem antes de voltar a introduzi-las.
• Limpe as cerdas do Girassol com sabão e água morna. 
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5 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 Aviso! Risco de choque elétrico e ferimento!
• Não tome a iniciativa de proceder a reparações no seu equipamento.  

As reparações nos equipamentos elétricos só podem ser realizadas 
pelo departamento de apoio ao cliente responsável da Aposento Real - 
Distribuídor Oficial Kobold.

Se o seu equipamento não funcionar como deve, isso pode dever-se a uma das 
seguintes causas:

Falha Possíveis causas e resolução

A cobertura do 
filtro soltou-se do 
equipamento.

Pode ter bombeado contra a cobertura aberta.

Volte a introduzir a cobertura:

• Deite o seu Kobold VK150 
na horizontal sobre o chão. 

• Coloque a cobertura do filtro  num ângulo 
de 60° nos pivôs  do equipamento.

• Pressione com força a cobertura do filtro  com os 
dentes  nos pivôs  até engatarem com um clique.

O aspirador 
liberta um odor 
desagradável.

O saco do filtro Premium FP140/150 perdeu a capacidade 
de reter odores apesar de não estar cheio.

• Troque o saco do filtro Premium e introduza 
uma nova pastilha de fragrância Dovina.

• Limpe bem o canal de aspiração do Kobold VK150 e/ou o 
equipamento ligado, assim como, o filtro de proteção do motor.

KOBOLD VK150

2

1

1

3

Fig. 5.1  Voltar a introduzir a cobertura
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Falha Possíveis causas e resolução

A potência de 
aspiração do Kobold 
VK150 está a baixar.

Provavelmente o saco do filtro Premium FP140/150 está cheio.

• Troque o saco do filtro Premium.

O canal de aspiração do Kobold VK150 ou de 
outro equipamento ligado está bloqueado.

• Limpe o canal de aspiração do Kobold 
VK150 e/ou do equipamento ligado.

• Assegure-se que o visor da potência de aspiração 
no nível 3 não fica amarelo. Se for esse o 
caso, troque o saco do filtro Premium.

O filtro de proteção do motor está muito sujo.

• Limpe ou troque o filtro de proteção do motor 
(capitulo „4.2.2 Limpar e trocar o filtro de proteção 
do motor Kobold VK150” na página 68).

O Kobold VK150 
posiciona-se 
automaticamente 
num nível de 
potência diferente e 
fica mais barulhento.

Após o uso prolongado, a alta temperatura ambiente 
ou quando o saco do filtro está cheio ou bloqueado, 
o Kobold posiciona-se automaticamente num nível 
de potência diferente como resultado do sobreaque-
cimento, impedindo que possa regular a potência de 
aspiração. Neste caso, a válvula abre automaticamente 
para o ar fluir diretamente para dentro do motor. 

• Verifique o canal de aspiração e as peças acessórias 
ligadas.

• Retire os bloqueios e troque o saco do 
filtro Premium, se necessário.

• Deixe o motor arrefecer.
O equipamento não 
está a funcionar. A ficha do conector do cabo de ligação pode 

não estar devidamente engatada.

• Assegure-se que a ligação está bem estabelecida (clicando).

KOBOLD VK150
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Falha Possíveis causas e resolução

O Bate Escova 
Kobold EB370 faz 
muito barulho.

As escovas de rolos não estão corretamente introduzidas.

• Verifique se as escovas de rolos estão corretamente 
introduzidas. As escovas cilíndricas têm de 
estar sempre alinhadas com o correspondente 
símbolo colorido (vermelho com vermelho).

• Proceda à troca de ambas as escovas.

Pode não ter utilizado acessórios originais Kobold, o 
que pode fazer falhar os rolamentos ou o motor.

• Utilize apenas escovas de rolos originais Kobold.

Pode ter ficado um objeto preso na área 
à volta das escovas de rolos.

• Retire o objeto.

Pode ficar barulhento quando é utilizado em pavimento duro.

Podem ter ficado 
presos fios à 
volta das escovas 
cilindricas.

• Corte os fios conforme descrito no capítulo da 
manutenção „4.3 Bate Escova Kobold EB370” e 
„4.3.1 Verificar e limpar” na página 70.

 O Bate Escova 
desliga-se 
automaticamente, 
o visor da operação 
 está a brilhar.

Um objeto estranho aspirado está a 
bloquear as escovas da EB370.

• Desligue o equipamento no interruptor e na tomada.

• Retire o objeto.

Há fios a bloquear o bate escova.

• Corte os fios conforme descrito no capítulo da 
manutenção „4.3 Bate Escova Kobold EB370” e 
„4.3.1 Verificar e limpar” na página 70.

KOBOLD EB370 BATE ESCOVA  

1

Fig. 5.2  O visor da operação está a  
brilhar
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Falha Possíveis causas e resolução

O copô não fecha. As escovas cilindricas não recolhem 
suficientemente ou ficam misturadas.

Deslize para dentro as escovas cilindricas até ao fim.

• Verifique se as escovas cilindricas foram 
introduzidas no lado correto.

 

O canal de aspiração 
do bate escova 
está bloqueado.

• Abra a tampa de acesso ao canal de sucção 
 na parte inferior do bate escova.

• Retire o bloqueio.

• Para isso, use um objeto apropriado (p. ex. 
chave de parafusos, agulha de croché.

O bate escova 
desloca-se apenas 
com grande 
dificuldade.

Pode ter definido a potência num nível demasiado alto.

• Utilize o interruptor geral na pega do Kobold VK150 
para colocar o equipamento num nível de potência mais 
baixo ou utilize a definição automática em geral.

O equipamento não 
funciona depois 
de ter trocado as 
escovas cilindricas.

O bate escova não está corretamente 
ligado ao equipamento base.

• Verifique se a ligação da ficha entre o bate escova 
e o equipamento base está bem estabelecida.

As escovas cilindricas não estão corretamente introduzidas.

• Coloque as escovas cilindricas exactamente 
nos eixos de acionamento.

Falha Possíveis causas e resolução

O Kit de Lavagem 
Kobold FK370 
não encaixa no 
bate escova.

Se o Kit de Lavagem foi colocado sobre um aquecedor 
ou diretamente ao sol, pode ter ficado distorcido.

• Compre um novo Kit de Lavagem.

KOBOLD EB370 BATE ESCOVA  

1

Fig. 5.3  Orifício de inspeção na parte de 
cima do bate escova

KIT DE LAVAGEM KOBOLD FK370  
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Falha Possível causa e correção

O sistema de 
limpeza para 
pavimentos duros 
Kobold SP530 está 
automaticamente 
desligado, o 
indicador da 
operação „ON” está 
brilhar verde.

É possível que o motor tenha sido sobrecarregado.

• Desligue o seu Kobold VK150.

• Ligue o equipamento e feche a admissão de ar secundária 
do sistema de limpeza para pavimentos duros.

O sistema de limpeza 
para pavimentos 
duros roda 
excessivamente.

Provavelmente a microfibra Kobold 
MF520/530 não está bem fixa.

• Verifique se a microfibra está suficiente e 
uniformemente fixa no suporte da microfibra.

O suporte da microfibra não está corretamente introduzido.

• Verifique se o suporte da microfibra  foi introduzido e engatado 
corretamente no sistema de limpeza para pavimentos duros.

Provavelmente utilizou microfibras não originais.

• Utilize apenas microfibras originais.

O conetor da junta do 
sistema de limpeza 
para pavimentos 
duros está bloqueado.

• Retire o bloqueio com uma ferramenta adequada 
(p. ex. chave de parafusos, agulha de croché.

O canal de aspiração 
do sistema de 
limpeza para 
pavimentos duros 
está bloqueado.

• Retire o bloqueio.

• Use uma ferramenta adequada (p. ex. chave 
de parafusos, gancho de croché).

SISTEMA DE LIMPEZA DE 
PAVIMENTOS DUROS 

KOBOLD SP530  
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Falha Possível causa e correção

O sistema de 
limpeza para 
pavimentos duros 
desligou-se sozinho; 
o indicador de 
operação vermelho 
„STOP” está a 
brilhar enquanto o 
aspirador se desliga 
ao mesmo tempo.

Entrou humidade.

• Desligue o seu Kobold VK150.

• Depois de secar completamente o equipamento, ligue 
o Kobold VK150 e feche a admissão de ar secundária 
do sistema de limpeza para pavimentos duros.

• Pode ter de repetir este passo várias vezes.

O sistema de limpeza 
para pavimentos 
duros faz barulhos.

Provavelmente o equipamento não foi bem fechado 
ou a microfibra não ficou nem montada.

• Verifique se a cobertura lateral 4  está colocada e bem 
fechada. Caso contrário, introduza e feche a cobertura lateral.

• Verifique o assento e o mecanismo de 
engate do suporte para panos.

O resultado de 
aspiração do sistema 
de limpeza para 
pavimentos duros 
é insuficiente.

Provavelmente as armações do lábio de 
vedação estão sujas e presas.

• Retire e limpe as armações do lábio de vedação.

Provavelmente a microfibra Kobold MF520/530 foi 
fixado numa posição diagonal no suporte para panos 
e colide com as armações do lábio de vedação.

• Verifique se a microfibra está uniformemente 
fixa no suporte para panos.

A admissão de 
ar secundária 
não fecha/não 
permanece fechada.

Provavelmente o íman de retenção está sujo.

• Limpe as superfície do íman.

O sistema de limpeza 
para pavimentos 
duros faz manchas/
marcas no chão

Provavelmente os pés de suporte estão a tocar no chão.

• Neste caso, retire os pés de suporte 14  .

SISTEMA DE LIMPEZA DE 
PAVIMENTOS DUROS 

KOBOLD SP530  

Fig. 5.4 Voltar a introduzir a cobertura 
lateral

4

Fig. 5.5 Retirar os pés de suporte

14
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Falha Possível causa e correção

O desempenho de 
limpeza do sistema 
de limpeza para 
pavimentos duros 
está a piorar.

Provavelmente a microfibra Kobold 
MF520/530 está demasiado suja.

• Substitua a microfibra.

Provavelmente a microfibra está demasiado seca.

• Substitua a microfibra de limpeza.

a microfibra não está uniformemente húmida.

• Quando humidificar a microfibra, certifique-se 
que o líquido fica igualmente distribuído.

O sistema de limpeza 
para pavimentos 
duros está a limpar 
mal os cantos.

Se calhar a microfibra não ficou bem humidificada.

• Repita o processo de limpeza com uma 
microfibra de limpeza nova.

• Quando humidificar a microfibra, certifique-se 
que o líquido fica igualmente distribuída.

Provavelmente a microfibra não ficou devidamente fixa.

• Verifique se a microfibra está suficientemente e 
uniformemente fixa no suporte para panos.

Quando o aspirador 
Kobold VK150 está 
ligado, o indicador de 
operação vermelho 
„Stop” está piscar.

A admissão de ar secundária foi operada 
antes do aspirador estar ligado.

• Desligue o seu Kobold VK150 e volte depois a ligá-lo mais tarde.

SISTEMA DE LIMPEZA DE 
PAVIMENTOS DUROS 

KOBOLD SP530  
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Falha Possível causa e correção

O sistema está 
marcar listras.

 Provavelmente colocou demasiado agente de limpeza.

• Repita o processo de limpeza com uma 
nova microfibra e água limpa.

Provavelmente existem resíduos de produtos de 
tratamento antigos e agentes de limpeza no chão.

• Repita o processo de limpeza até melhorar; 
pode ser necessária uma limpeza básica.

Provavelmente a microfibra Kobold 
MF520/530 está demasiado suja.

• Substitua a microfibra.

O filtro de humidade não seca uniformemente.

• Retire as quantidades de líquido residual com uma 
microfibra seco num segundo passo de limpeza.

Ficam marcas. A pega da microfibra não está bem fixada.

• Verifique a fixação da pega da microfibra.

Fica uma película 
suja no chão.

Provavelmente a microfibra está demasiado suja.

• Substitua a microfibra.

A manchas não 
saem bem.

Provavelmente a microfibra está demasiado suja.

• Substitua o pano.

O filme húmido 
não é uniforme.

Provavelmente a microfibra não ficou bem humidificada.

• Repita o processo de limpeza com uma nova microfibra.

• Quando humidificar a microfibra, certifique-se 
que o líquido fica igualmente distribuído.

SISTEMA DE LIMPEZA DE 
PAVIMENTOS DUROS 

KOBOLD SP530  
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Falha Possível causa e correção

O chão fica 
demasiado molhado.

Provavelmente a microfibra Kobold MF520/530 
foi excessivamente humidificado.

• Observe as instruções de dosagem.

• Se necessário, remova as quantidades de líquido residual 
com uma microfibra seco num segundo passo de limpeza.

Depois de limpar, o 
chão fica embaciado.

Provavelmentehá quantidades residuais de 
produtos de tratamento, polimento e de brilho 
antigos e agentes de limpeza no chão.

• Repita o processo de limpeza e mude a 
microfibra se necessário até melhorar.

Falha Possíveis causas e resolução

O equipamento para 
estofos não funciona.

O equipamento para estofos foi ligado ao tubo 
extensível Kobold TR15 ou ao tubo flexível, sendo que 
estes tubos não efectuam uma condução elétrica.

• Ligue o equipamento para estofos ao tubo flexível eléctrici 
eletríco Kobold ESS150 .

O seu equipamento Kobold VK150 não está ligado.

• Ligue o equipamento.

As escovas do 
equipamento 
para estofos estão 
deformados ou 
desbotados.

As franjas ou tecidos foram aspirados e novamente puxados.

• Troque o tubo de aspiração.

SISTEMA DE LIMPEZA DE 
PAVIMENTOS DUROS 

KOBOLD SP530  

EQUIPAMENTO PARA ESTOFOS  
KOBOLD PB430 POLSTERBOY
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Falha Possíveis causas e resolução

As escovas do 
equipamento para 
estofos já não rodam.

O seu Kobold VK150 não está ligado.

• Ligue o equipamento.

O bocal de aspiração não está corretamente introduzido.

• Engate devidamente o bocal de aspiração.

Alguma coisa foi aspirada que está agora a bloquear as escovas.

• Desligue o equipamento e separe o cabo 
da corrente elétrica da tomada.

• Retire o objeto.

• Volte a ligar o equipamento.

Falha Possíveis causas e resolução

As asas do bocal 
flexível estão 
desengatadas.

• Volte a fixar as asas.

 Se não conseguir resolver a falha, entre em contato com o apoio ao cliente 
da Aposento Real - Distribuídora Oficial Kobold (ver secção „Serviços” na 
página 91).

EQUIPAMENTO PARA LIMPAR 
ESTOFOS  

KOBOLD PB430 POLSTERBOY 

ORQUÍDEA KOBOLD FD15

Fig. 5.6  Voltar a fixar as asas
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6 DISPOSIÇÕES E PROTEÇÃO AMBIENTAL

6.1 Eliminação do equipamento

Como proprietário de um equipamento elétrico e eletrónico, a lei não permite 
(sob a diretiva EU 2002/96/CE de 27 de janeiro de 2003 sobre equipamentos 
elétricos e eletrónicos e o Ato da Eletricidade e Eletrónica de 16.3.2005) eliminar 
este equipamento ou os seus acessórios elétricos/eletrónicos no lixo doméstico. 
• Em vez disso, deve utilizar os centros de recolha previstos para o efeito.
• Entre em contato com a administração municipal para se informar.

6.2 Eliminação da embalagem

A embalagem é uma peça importante do nosso produto: protege os nossos equi-
pamentos contra danos durante o transporte e reduz o risco de falhas no equipa-
mento. Por isso, não podemos deixar de utilizar embalagens. Se tiver de devolver 
ou enviar o seu equipamento durante o período da garantia, ou depois disso, ao 
serviço de assistência ao cliente, a melhor forma de o proteger contra danos no 
trânsito é utilizar a embalagem original. 
Se, mesmo assim, quiser desfazer-se da embalagem, pode fazê-lo a qualquer mo-
mento e sem limitações no ecoponto mais próximo. Para isso, a Vorwerk concede 
licenças legalmente autorizadas. 

Se tiver perguntas, entre em contato com o correspondente centro de assistência  
(ver capítulo „Serviços” na página 91).
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6.3 Informação sobre proteção ambiental

Preservar a natureza e proteger o ambiente. Na Vorwerk, a proteção ambiental é 
um objetivo importante da empresa

MENOS EMBALAGEM
Utilizamos unicamente material ecológico que é reciclado corretamente. Estamos 
ativamente envolvidos na redução de embalagens residuais durante as fases do 
desenvolvimento e temos um compromisso com a sua eliminação e reciclagem.

POUPAR ENERGIA
Os produtos da Vorwerk Kobold protegem o ambiente: Consomem pouca energia 
ao mesmo tempo que mantêm a elevada potência de aspiração.

PRODUÇÃO AMIGA DO AMBIENTE
Damos grande importância à proteção ambiental durante a produção dos nossos 
produtos. Usamos plásticos e cores recicláveis. Nós deliberadamente evitamos 
usar retardadores de chama poluentes.
Nos nossos sacos filtro utilizamos adesivos sem solventes, papel não branqueado 
ou plástico não perigoso. Os nossos manuais de instruções são feitos a partir de 
florestas geridas de forma sustentável e são branqueados sem cloro.
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MATERIAL REUTILIZÁVEL
O material para os nossos produtos é considerado ser quase completamente 
reciclavel. Evitamos amplamente a utilização de PVC.
No fabrico dos nossos produtos, garantimos materiais „classificados”:
As substâncias utilizadas podem ser mais tarde separadas de acordo com instala-
ções modernas e sem gastar muita energia. Para facilitar a reciclagem, etiquetá-
mos a maior parte dos nossos componentes plásticos.
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7 GARANTIA

Os serviços da garantia constam na nota de encomenda ou no contrato de venda.

8 SERVIÇOS

 214996074

 www.koboldportugal.pt 

Serviços
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9 DETALHES TÉCNICOS

Aspirador Kobold VK150

Sinais de segurança

Corpo Plástico altamente reciclável

Motor Motor de relutância livre de manutenção com rolamentos 
de esferas com controlo de desempenho eletrónico a 
uma velocidade de rotação nominal de 60,000 rpm.

Ventilador Ventoinha radial de um estágio

Tensão 220-240 volts de tensão de corrente alterna 50/60 Hertz

Potência nominal 800 Watt (máx. 1200 Watt de potência 
nominal com aparelhos adicionais)

Saída elétrica se, acessórios 
eletrónicos ou bocal

Nível A 1.º nível 2.º nível 3.º nível

130 - 800 watts 130 watts 450 watts 800 watts

Raio de ação Dependendo da configuração, pelo menos 
10 m de acordo com IEC 60312-1

Subpressão máx. 175 hPa

Quantidade máx. de ar 39,5 l/s

Potência máx. de aspiração 260 watts com filtro limpo de acordo com IEC 60312-1

Grau máx. de eficiência 32%

Volume do saco dol 
filtro Premium 

2,5 l de acordo com IEC 60312-1

Eficácia do filtro melhor 99,99% com base em EN 60312-1

Peso Aprox. 3 kg (sem acessórios)
Dimensões altura: aprox. 14 cm; largura: aprox. 21 cm;  

comprimento: aprox. 72/109 cm

Emissão de ruído Nível sonoro de 81 dB(A) re 1 pW com 
Kobold EB370 conforme EN 60704-3

 
KOBOLD VK150
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Bate Escova Kobold EB370

Sinais de segurança

Corpo Plástico altamente reciclável

Motor Motor DC livre de manutenção e acionamento 
por correia livre de manutenção

Tensão 220 – 240 volts de tensão alterna 50/60 Hertz

Potência nominal 100 Watt (só pode ser utilizado com aspiradores Kobold)

Escovas Escovas rotativas substituíveis

Largura de trabalho 300 mm

Velocidade de rotação 
das escovas

Aprox. 6200 rpm

Função suave 800 rpm

Ajuste da altura dos pelos Automático

Velocidade de rotação 
com Kit de Lavagem

Aprox. 1700 rpm

Peso 1,6 kg

Dimensões altura: aprox. 7 cm (com junta horizontal) 
largura:  aprox. 30 cm 
comprimento:  aprox. 33 cm (com junta horizontal)

Emissão de ruído Nível sonoro 81 dB(A) re 1pW com Kobold VK150  
conforme EN 60704-3

BATE ESCOVA 
KOBOLD EB370 
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Sistema de limpeza para pavimentos duros Kobold SP530

Sinais de segurança

Corpo Plástico reciclável de alta qualidade

Unidade de 
engrenagem

1.º estágio - engrenagem dentada reta / engrenagem sem fim

2.º estágio - acionamento por correia dentada 
sem manutenção 1350 rpm.

Motor Motor da escova DC sem manutenção

Tensão 220 – 240 Volt de tensão alterna 50/60 Hertz

Potência nominal 100 Watt (só pode ser utilizado com aspiradores Kobold)

Peso aprox. 3 kg

Dimensões altura: aprox. 12 cm (com junta horizontal) 
largura: aprox. 31 cm 
comprimento: aprox. 36 cm (com junta horizontal)

Emissão de ruído Nível sonoro 87 dB(A) re 1pW com Kobold VK150 associado a  
EN 60704-3 em tijoleiras lisas

SISTEMA DE LIMPEZA PARA 
PAVIMENTOS DUROS 

KOBOLD SP530
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Equipamento para estofos - Kobold PB430 Polsterboy

Sinais de segurança

Corpo Plástico de alta qualidade com bocal de aspiração 
destacável feito em poliamida inquebrável

Motor Motor DC sem manutenção com transmissão direta

Mecânica das escovas 2 escovas de rolos contra-rotativas com aprox. 
4000 rpm, guardadas livres de manutenção

Tensão 220 – 240 volts de tensão alterna 50/60 Hertz

Saída de potência 50 watts

Peso 600 g

Dimensões altura: aprox. 11 cm 
largura: aprox. 8 cm 
comprimento: aprox. 25 cm

Emissão de ruído Nível sonoro 87 dB(A) re1 pW com Kobold VK150 associado c  
EN 60704-3 em estofos

EQUIPAMENTO PARA  
LIMPAR ESTOFOS -  

KOBOLD PB430 POLSTERBOY 
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10 CABO DE ENERGIA EU CLASSIFICAÇÃO*

Fabicante/Fornecedor Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG,  
Wuppertal, Germany 

Modelo Kobold VK150 com Kobold EB370
Classe de eficiência energética B
Consumo de energia 
anual indicativo

32,9 kWh/ano, com base em 50 processos de 
limpeza. O consumo energético anual real 
depende de como se utiliza o aparelho.

Potência de limpeza (tapetes) B
Potência de limpeza (piso duro) A
Classe de emissão de poeiras Re A
Nível sonoro 81 dB(A) re 1 pW
Consumo nominal 800 + 100 Watt
Controlo como aspirador universal

Fabicante/Fornecedor Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG,  
Wuppertal, Germany 

Modelo Kobold VK150 com Kobold HD50 
Classe de eficiência energética A
Consumo de energia 
anual indicativo

26,7 kWh/ano, com base em 50 processos de 
limpeza. O consumo energético anual real 
depende de como se utiliza o aparelho.

Potência de limpeza (tapetes) O bocal fornecido não é adequado ao uso em carpetes
Potência de limpeza (piso duro) C
Classe de emissão de poeiras Re A
Nível sonoro 84 dB(A) re 1 pW
Potência nominal 800 W
Controlo como aspirador de piso duro

MINI  
KOBOLD VK150 

COM BATE ESCOVA  
KOBOLD EB370

 
KOBOLD VK150 

COMBINADO COM  
BAILARINA 

KOBOLD HD50

* Os métodos de medição e cálculo utilizados para verificar os 

dados de produto incluídos na seguinte tabela foram realizados 

em sintonia com os requisitos da Diretiva 665/2013/EU do 

Parlamento e Conselho Europeu. 

Normas aplicáveis: EN 60312-1; EN 60335-2-2;  

EN 60704-2-1; EN 60704-3





ORIGINAL
QUALITY

Escolha qualidade.
A qualidade Vorwerk

APOSENTO REAL
Importação e Exportação, LDA
Rua Tomás de Figueiredo n° 16A
PT -1500-599 Lisboa

www.koboldportugal.pt

Aspirador VK150
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