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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,

 Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden
 geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını
istiyoruz.

 Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce
dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

 Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde
kullanmanıza yardımcı olur.

 • Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

 • Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu
 kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 • Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de
okuyun.

 Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli
 olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda
 açık bir şekilde vurgulanmıştır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde         doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
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1 Güvenlik Uyarıları    

• Bu k›lavuzu cihaz› ilk kez kullan-
madan önce tamamen okuyunuz 
ve gelecekte baflvurmak üzere 
saklay›n›z.

• ‹lk kullan›mdan önce, toz 
torbas›n›n ve filtrelerin tak›l› ve 
düzgün yerlefltirilmifl olmalar›na 
dikkat edin.

•  fiebeke voltaj›n›n, cihaz›n tip 
etiketinde yazan voltajla ayn› 
olmas›na dikkat edin.

•  Su/s›v› veya yan›c›/patlay›c› 
maddeleri cihaz›n içine çekmeyin.

•  Yanan maddeleri veya külleri 
cihaz›n içine çekmeyin.

•  Cihaz›, motor koruma filt-
resi, ç›k›fl filtresi ve toz torbas› 
olmaks›z›n kullanmay›n.

•  Toz torbas› doldu€unda, torbay› 
temizleyin/de€ifltirin.

•  F›rçan›n, borunun veya hortu-
mun içinde t›kan›kl›k varsa, cihaz› 
çal›flt›rmadan önce t›kan›kl›€› 
giderin.

•  Toz torbas› veya filtre 
y›pranm›flsa, yenisiyle de€ifltirin.

•  Cihaz› yüksek s›cakl›ktaki yerler-
de saklamay›n veya çal›flt›rmay›n.

•  Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) 
veya zihinsel engelliler, çocuklar ve 
deneyim, bilgi eksikli€i olan kifliler 
taraf›ndan, güvenliklerinden sorum-

lu bir kiflinin gözetimi olmaks›z›n, 
kullan›lmamal›d›r.

Çocuklar ürün kullan›l›rken 
gözetim alt›nda bulundu-
rulmal› ve çocuklar›n ürün 
ile oynamad›klar›ndan emin 
olunmal›d›r

•  Kullan›m s›ras›nda ola€and›fl› bir 
ses, koku, duman veya baflka bir 
sorun saptarsan›z, cihaz› durdurun 
ve fifli prizden çekin. Tamir için 
yetkili servise baflvurun; kendiniz 
tamir etmeye çal›flmay›n.

•  Elektrik kablosu, dü€meler 
veya motor zarar görmüflse cihaz› 
çal›flt›rmay›n. Bu durumda, en 
yak›n Arçelik Yetkili Servisine 
baflvurun.

•  Elektrik kablosunu k›rm›z› 
iflaretten öteye daha fazla 
ç›kartmay›n.

•  Ana cihaz› temizlik için suya 
dald›rmay›n.
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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.

Gerilim: 220-240 V ~ 50 Hz 
Güç: 1900 W Nominal, 2200 W 
Maksimum
‹zolasyon s›n›f›: II

2 Cihaz›n›z›n Teknik Özellikleri

1- Elektrik Kablosu
2- Açma/Kapama (ON/OFF) 
dü€mesi
3- Kablo sarma dü€mesi
4- Emifl gücü ayar dü€mesi
5- Aksesuar saklama kabini
6- Toz torbas› doluluk göstergesi
7- Emifl a€z› (hortum girifli)
8- Ön kapak
9- Kilit mandal›
10- Tutma sap›
11- Tekerlekler
12- Uzatma borusu
13- ‹kili uç (birleflik f›rça ve dar a€›zl› 
uç)

14- Genifl a€›zl› uç
15- Hortum
16- Ayarl› Hal›/Sert zemin f›rças›

110 23456789
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3 Cihaz›n›z›n Kullan›lmas›

1. Hortumu, ana cihaza tak›n. 
Hortumun ana cihaza girecek 
ucunda (her iki tarafta) yer alan 
mandallara bas›n ve hortumu emifl 
a€z›na tak›n.
2. Boruyu, hortumun di€er ucuna 
tak›n.
3. Ana cihaz› çal›flt›r›n.
- Elektrik fiflini tutun ve çekerek ka-
bloyu uzat›n ve fifli, elektrik prizine 
tak›n. (fiebekedeki voltaj›n cihaz›n 
tip etiketinde yer alan voltajla ayn› 
olmas›na dikkat edin.)
- Açma/kapama (ON/OFF) 
dü€mesine basarak cihaz› 
çal›flt›r›n. Emifl (motor) gücü ayar 
dü€mesi bulunan cihazlarda, 
motoru çal›flt›rd›ktan sonra temizlik 
iflleminize ba€l› olarak uygun motor 
gücünü ayarlay›n.
4. ‹fliniz bitince, cihaz› durdurun:
Kulland›ktan sonra, açma/kapama 
tufluna tekrar basarak motoru du-
rdurun ve kablo sarma dü€mesine 
basarak kabloyu cihaz›n içinde 
toplay›n.
5. Cihaz› odalar aras›nda tafl›rken 
fifli prizden çekin ve ana cihaz 
tutma sap›ndan tutarak cihaz› 
tafl›y›n. Asla cihaz› elektrik fiflinden 
ve kablosundan çekerek tafl›maya 
çal›flmay›n.

Uyar›: Cihaz› kullanmad›€›n›z 
zamanlar, kapal› (OFF) konumda 
tutun ve fiflini prizden çekin.

Uyar›: Elektrikli süpürgeniz 
çok yüksek emifl gücüne sahip 
oldu€undan hal› f›rças› hal›ya fazla 
yap›flabilir. Bu sebeple kullan›m 
esnas›nda daha yorucu olup kol 
ve bel a€r›lar›na sebep olabilir. 
Bu flekilde bir sorun yaflamamak 
için ürünün emifl gücü ayar›n› 
düflürünüz.
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4 Akesuarlar›n Kullan›lmas›

Farkl› temizlik ifllemleri için farkl› 
f›rça ve uçlar tasarlanm›flt›r:
Hal› veya sert zeminler için zemin 
f›rças›; duvar yüzeyleri, köfleler, 
minder aralar›, perdeler veya 
mobilyalar aras›ndaki boflluklar için 
ikili uç (birleflik f›rça ve dar a€›zl› 
uç) Uygun olan› seçip borunun 
ucuna tak›n.

Ayarl› Hal›/Sert zemin f›rças›
Parke hal› f›rças›n›n sol taraf›nda 
bir ayarlama mekanizmas› vard›r. 
Ayarlama mekanizmas› yard›m›yla 
f›rça temizlenecek yüzeye uygun 
konuma getirilir.

a) Hal› ve kilimleri temizlemek 
için f›rçan›z› normal konumda (k›l 
f›rçalar gizli durumda) kullan›n›z.
b) Parke, marley, muflamba gibi 
sert döflemeleri ve duvar gibi düz 
yüzeyleri çizmeden temizlemek 
için ayarlama mekanizmas›n›n 
konumunu de€ifltirerek k›l f›rçalar 
üzerinde temizlik yap›n›z.

Uzatma borusunun kullan›m›
Ürününüzün uzatma borusu tel-
eskobik özelli€e sahiptir. Borunun 
uzayabilmesi için resimde göster-
ilen mandal› ok yönünde iterek uç 
k›sm›ndan elinizle çekiniz. Boyunu 
istedi€iniz flekilde ayarlayabilirsiniz.

Mandal
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A. Toz Torbas›
Toz torbas› doluluk göstergesi 
k›rm›z› renkteyse, toz torbas›n› 
temizleyin (bez ise) veya de€ifltirin 
(ka€›t ise). Bunun için flu ifllemleri 
yap›n:
a. Kilit mandal›na basarak ön 
kapa€› aç›n.
b. Toz torbas›n›n kavray›c› kasas›n› 
ç›kart›n.
c. Bez torbalar için, torban›n 
alt›ndaki kilit çubu€unu çekin ve 
torbay› ç›kart›n. Tozlar› silk-
eleyip temizleyin ve torbay› tekrar 
kavray›c› kasaya tak›p cihaz›n içine 
yerlefltirin.
- Toz torbas› çok kirliyse, 
temiz su ile y›kay›n. Sonra torbay› 
havaland›rarak kurutun.
- Toz torbas› y›pranm›flsa, yenisiyle 
de€ifltirin.
d. Ka€›t torbalar için, torban›n 
d›fl›ndaki tozlar› temizleyin veya 
dolu torbay› at›p yeni bir torba 
tak›n. Sonra torbay› ve kavray›c› 
kasay› cihaz›n içine yerlefltirin.
e. Ön kapa€› kapat›n.

Not: Toz torbas› düzgün 
flekilde (do€ru konumuna) 
yerlefltirilmemiflse, ön kapak 
kapanmayacakt›r. 

Temizlik ve Bakım5
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B. Filtre
Filtre y›lda en az iki kere temizlen-
melidir.

1) Motor koruma filtresi (motor-
öncesi filtresi)
- Bu filtre ön kapa€›n içindedir.
- Kilit mandal›na basarak kapa€› 
aç›n.
- Filtreyi ç›kart›n, tozlar› silk-
eleyin veya temiz su ile y›kay›n 
(havaland›rarak kurutun).
- Temizlenmifl filtreyi veya (eski fil-
tre çok kirli veya y›pranm›fl ise) yeni 
bir filtreyi cihaz›n içine tak›n.
- Ön kapa€› kapat›n.

2) Ç›k›fl filtresi (motor-sonras› 
filtresi)
- Bu filtre cihaz›n arkas›nda yer 
almaktad›r.
- Filtre koruma ›zgaras›n› ç›kar›n.
- Filtreyi ç›kart›n, tozlar› silk-
eleyin veya temiz su ile y›kay›n 
(havaland›rarak kurutun).
- Temizlenmifl filtreyi veya (eski fil-
tre çok kirli veya y›pranm›fl ise) yeni 
bir filtreyi cihaz›n içine tak›n.
- Filtre koruma ›zgaras›n› tekrar 
tak›n.

Not: Cihaz› kullanmadan önce 
toz torbas›n›n ve filtrelerin düzgün 
yerlefltirilmifl olmalar›na dikkat edin.

UYARI: Tüm bak›m ve de€ifltirme 
ifllemlerinden önce, cihaz› kapat›n 
ve fifli prizden çekin.
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Tüketici Hizmetleri6

De€erli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inan›yoruz. Bu 
nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsaml› yeni hizmetler sunmaya devam 
ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00  saatleri arasında hizmet 
vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni 
telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu 
ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden *)

Di€er Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep 
telefonu ile yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yap›lmaktad›r.

Ça€r› Merkezimize ayr›ca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-
münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya 
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yaz›l› başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfalt› Yan›, 34950 
Tuzla/‹STANBUL

Aşa€›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
1. Ürününüzü ald›€›n›zda Garanti Belgesini Yetkili Sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürününüzü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu€unda yukar›daki telefon numaralar›ndan 
Ça€r› Merkezimize başvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹şiniz bitti€inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹“ istemeyi unutmay›n›z. 
Alaca€›n›z Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda 
size yarar sa€layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 7 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar

Altus tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Süpürge’nin normalin dışında kullanılmasından 
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdırr:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve 
arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın al-
dığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün 
üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu Intertek, ETL SEMKO (Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), 
Shanghai 200233, China Tel: 86 21 6495 6565 Fax: 86 21 6495 6263) tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/ithalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce 34445 İstanbul/
Türkiye

Ça€r› Merkezi

444 0 888
Di€er Numara

0216 585 8 888
ARÇEL‹K A.fi. Tuzla 34950 ‹stanbul 
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

Menşei: P.R.C



Altus Elektrikli Süpürge’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili 
kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edil-
memiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde 
yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir 
süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz 
bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün 
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların 
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört 
defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalan-
masının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması , 
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi 
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp 
oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti 
Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak 
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti 
Belgesi

Elektrikli Süpürge

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:
Tip: AL 662 K
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 92512 no’lu ve 19.10.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  


