
Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz.
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.

Bu kullanma k›lavuzu...
Makinenizi h›zl› ve güvenli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
Makinenizi kullanmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyun.
Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece¤i için kullanma k›lavuzunu kolay
ulaflabilece¤iniz bir yerde saklay›n.
Ayr›ca makineyle birlikte ilave olarak verilen di¤er belgeleri de okuyun.
Bu kullanma k›lavuzunun baflka modeller için de geçerli olabilece¤ini 
unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda aç›k bir flekilde
vurgulanm›flt›r.
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fiarj adaptörünüzü prize takmadan önce 
voltaj›n 220/240 volt olmas›na dikkat 
ediniz.

Süpürgenizi kendisininki d›fl›nda baflka 
bir adaptörle flarj etmeyiniz.

Süpürgenizi duvara asma ünitesine 
monte ederken veya tak›p ç›kart›rken 
kordona zarar vermemeye dikkat ediniz. 

Süpürgenizin motor blo¤unu kesinlikle 
suya sokmay›n›z, temizlemek için 
sadece plastik k›s›mlar›n› nemli bir 
bezle siliniz.

Süpürgenizi kullan›rken yüzünüzden, 
gözlerinizden ve çocuklar›n 
eriflebilece¤i yerlerden uzak tutunuz.

Süpürgenizi s›cak yüzeylerden uzak 
tutunuz, s›cak maddeleri süpürmeyiniz.

Pillerin flarj› s›ras›nda adaptörün hafif 
›s›nmas› normaldir. Afl›r› flarj tehlikesi 
olmad›¤› için süpürgeniz devaml› olarak 
flarjda kalabilir.

Süpürgenizi filtresiz kullanmay›n›z.

Piller tamamen kullan›lmaz durumda 
olsa dahi süpürgenizi direkt olarak atefle 
tutmay›n›z. Yang›na veya patlamaya 
neder olabilir.

Süpürgenizle ›slak yüzey süpürürken 
hazne içine emdirdi¤iniz s›v›n›n max. 
çizgisini aflmamas›na dikkat ediniz. 

Pillerin flarj ile ilgili uyar›lar›
Süpürgenizin pillerinin ömrü büyük 
oranda ilk flarj›n nas›l yap›ld›¤›na ve 
daha sonraki flarjlar›n zaman›nda 
yap›l›p yap›lmad›¤›na ba¤l›d›r. 
Pillerinizin ilk kullan›mdan önce, sürekli 
olarak 16 saat süre ile flarj edilmesi 
gerekir ve ilk kullan›mda süpergenizi 

devaml› olarak çal›flt›r›p pillerin tam 
olarak deflarj etmeniz (motor devrinin 
düflmesi çal›flma sesinin azalmas›) ve 
yeniden flarj etmeniz pillerinizin ömrünü 
uzatacakt›r. Pillerin tam performansa 
kavuflmas› tam flarj ve tam deflarj›n 
birkaç defa yap›lmas›ndan sonra 
olacakt›r. Süpergenizin çal›flmas› 
esnas›nda motor devrinin düflüp çekiflin 
azalmas› pilleri flarja ihtiyac› oldu¤unu 
gösterir. Süpergeniz flarja 
ba¤lanmal›d›r. Pillerinizi uzun süre flarj 
etmeden tutarsan›z tekrar flarj 
olmayacak flekilde ar›zalanabilir. Bunun 
için süpürgeniz sürekli olarak flarja 
ba¤lanmal›d›r.

Dikkat!
fiarj adaptörünün ar›zalanmas› halinde 
sadece yetkili servislerde de¤ifltirtiniz.

Dikkat!
Pillerin ömrünü tamamlamas› veya 
düzenli flarjda tutulmamas›ndan dolay› 
flarj edilememesi durumunda: sadece 
Ek’te verilen yetkili servis listesindeki 
servislerde de¤ifltirtebilirsiniz. Çevre 
sa¤l›¤› aç›s›ndan da pillerinizi sadece 
yetkili servislerde de¤ifltirtiniz.
Yeni tak›lan pilleride yukar›da anlat›lan 
flartlarda flarj ve deflarj ediniz. fiarj 
kontrol ›fl›¤› flarj adaptörü prizde tak›l› 
durdu¤u sürece yanar. Bu ›fl›k nekadar 
flarj edildi¤ini göstermez.

Süpürgeniz düzgün çal›flm›yor veya 
hasar görmüfl ise çal›flt›rmay›n›z. Yetkili 
servislere tamir ettiriniz.

Yan›c›, patlay›c› (gaz, s›v› veya kat›) 
maddeleri emdirmeyiniz.

Kesici aletleri veya keskin köfleli 
parçac›klar› çektirmeyiniz.

Çok s›cak veya yanan meddeleri 
çektirmeyiniz.
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Cihazınızın Teknik Özellikleri

Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle 

birlikte verilen di¤er basılı dökümanlarda beyan edilen 

de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde 

edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullanım ve ortam 

flartlarına göre de¤iflebilir.
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A¤›rl›k (Brüt)	 : 1340 gr.

Elektriksel de¤erler 	 : 230 V~  50 Hz

Adaptör izolasyon s›n›f› 	:

Boyutlar (Kutu)	 : 445 x 138 x 127 mm.

Pil grubu voltaj›	 : 3x1.2 V

Pil gurubu kapasitesi	: 1300 mAh

Duvara asma ünitesi
Toz ve s›v› haznesi
Toz ve s›v› haznesi tutma t›rna¤›
Toz ve s›v› haznesini açma dü¤mesi
fiarj adaptör ›fl›¤›
Çal›flt›rma dü¤mesi
Süpürge gövdesi
fiarj adaptörü
fiarj fifli
Filtre gövdesi
Toz filtresi
K›sa emifl borusu
Islak yüzeyler için emifl a¤z›
Uzun emifl borusu
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Adaptör grubu ve besleme kablosu 
sadece yetkili servisler taraf›ndan 
de¤ifltirilmelidir.

Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, 
bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin 
gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

Çocuklar ürün kullanılırken gözetim 
altında bulundurulmalı ve çocukların 
ürün ile oynamadıklarından emin 
olunmalıdır.

Dikkat!
Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce kullanma 
k›lavuzunun garanti ile ilgili bölümü 
dahil tamam›n› dikkatlice okuyunuz. 
Fatura asl›n› veya fotokopisini ileride 
garanti konusunda olabilecek ihtiyaç 
için saklay›n›z. 
Bu cihaz ev içinde kullan›lmak 
üzere üretilmifltir.
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Dikkat! 
Süpürgenizi flarj› dolu olmad›¤› için 
ilk kullan›mdan önce 16 saat boyunca 
sürekli flarj ediniz.

Duvara asma ünitesini, dübel ve vidalarla 
duvara sabitleyiniz (Resim1). Süpürgenizi 
a¤›z k›sm› afla¤› gelecek flekilde duvara 
asma ünitesine yerlefltiriniz  (Resim 2). 

fiarj adaptörünü prize takt›¤›n›zda 
süpürge üzerindeki flarj adaptör 
›fl›¤› yanacakt›r. fiarj adaptörünüz prize 
iyi tak›lmam›fl ise veya  süpürge duvara 
asma ünitesine tam olarak 
yerlefltirilmemiflse, flarj adaptör ›fl›¤› 
yanmayacakt›r. Kontrol ediniz. 
Süpürgenizin flarj ifllemi tamamland›ktan 
sonra ask› üzerinden ç›kar›n›z, süpürge 
üzerindeki çal›flt›rma dü¤mesine 
basarak, çal›flt›r›n›z. Süpürgeniz, 
parma¤›n›z çal›flt›rma dü¤mesine bas›l› 
oldu¤u sürece çal›fl›r. Süpürme iflleminiz 
bitti¤inde cihaz›n›z›n çal›flmas›n› 
durdurmak için, parma¤›n›z› üzerine 
bast›rd›¤›n›z çal›flt›rma dü¤mesinden 
çekmeniz yeterli olacakt›r.

Islak yüzeylerin temizlenmesi:
Süpürgenizle ›slak yüzeyleri 
temizlerken, ›slak yüzeyler için özel 
olarak haz›rlanan emifl a¤z›n› kullan›n›z. 
Özellikle ›slak yüzey temizli¤i yaparken 
cihaz›n›z›n emifl a¤z›n›n yüzeyi tamamen 
paralel bir flekilde öpmesi, cihaz›n›zdan 
en yüksek verimi alman›z› sa¤layacakt›r 
(Resim 3). 

Kalorifer peteklerinin aralar›, koltuk aralar› 
gibi ulafl›lmas› zor bölgelerin 
temizlenmesinde cihaz›n›z›n bu ifl için 
özel olarak haz›rlanan iki ayr› 
uzunluktaki emifl borular›n› kullan›n›z. 
Uzun emifl borusu sadece k›sa emifl 
borusu üzerine tak›labildi¤inden uzun 
emifl borusunu kullanmak için önce k›sa 
emifl borusunu yerine tak›n›z (Resim 4).

Cihazınızın Kullanılmas›

(Resim 1)
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Bakım ve temizlik

Her süpürmeden sonra temizlik ifllemi
için toz ve s›v› haznesini, toz kutusu
açma dü¤mesine basarak ç›kart›n›z
(Resim 5) ve toz filtresini de sola do¤ru
hafifçe çevirerek yerinden al›n›z (Resim
6). 

Her iki parçay› iyice temizledikten
sonra sökme iflleminde izledi¤iniz s›ray›
tersinden uygulayarak monte ediniz. Toz
ve s›v› haznesini yerine takarken
öncelikle alt t›rna¤›n yerine oturmas›na
dikkat ediniz, daha sonra üst taraf›
kapat›n›z ve kilidin yerine oturdu¤undan
emin olunuz. Süpürgenizi kulland›ktan
sonra bir gün veya daha uzun bir süre
flarj etmeden b›rak›rsan›z, aküler tekrar
flarj olmayacak flekilde bozulur.

Bunun için her kullan›mdan sonra
süpürgenizi flarja ba¤lay›n›z. 
Süpürgenizin verimli olarak
çal›flmas› için filtrenin daima temiz
olmas› gerekir. Toz filtresini gerek 
yumuflak bir f›rça ile gerekse de
y›kayarak temizleyebilirsiniz. Bunun için 
toz filtresinin iki yan kenar›ndan birini 
kendinize do¤ru çekerek filtre gövdesinin 
kertiklerinden kurtar›n›z (Resim 7). Toz 
filtreyi ›l›k suyla y›kayarak temizleyiniz. 
Ancak filtreyi ve hazneyi temizledikten 
sonrayerine takmadan önce tamamen
kuru olmalar›na dikkat ediniz. Gerekli 
durumlarda yetkili servislerden yedek 
filtre temin edebilirsiniz.

Dikkat!
Süpürgenizin Nikel-Kadmiyum pillerini 
sadece “Arçelik Yetkili Servisleri”nde 
de¤ifltirebilirsiniz. Pilleri kesinlikle 
atmay›n›z.

Duvar ask› parças› ile flarj 
adaptörünüzü temizlik yapmadan 
önce prizden ç›kar›n›z. 
Sadece ›slak bir bez ile temizleyiniz 
ve kurulay›n›z kurudu¤una emin 
olduktan sonra prize tak›n›z.
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6. Kullan›m ömrü: 10 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek 
parça süresi.)
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