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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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Güvenlik Uyar›lar›

Fifli prize takmadan önce evinizin voltaj 
de¤erlerinin uygunlu¤unu kontrol ediniz.
Süpürgenizi kullan›rken süpürece¤iniz 
yüzeyin kuru olmas›na  dikkat ediniz.
fiebeke kablosunu prize sokmadan 
önce ellerinizin kuru olmas›na dikkat 
ediniz.
Süpürgenizi prize tak›l› olarak 
b›rakmay›n›z. Kulland›ktan sonra
ve bak›m›n› yaparken süpürgenizin fiflini 
prizden çekiniz.
Patlay›c›, yan›c› ve asitli maddeleri 
kesinlikle emdirmeyiniz.
Süpürgenizi direkt olarak atefle 
tutmay›n›z. Yang›n veya patlamaya 
neden olabilir.

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

Süpürgenizi verimli kullanmak ve ar›za 
olas›l›¤›n› azaltmak için motor hava 
girifl ve ç›k›fllar›nda bulunan filtrelerin 
temizli¤i önemlidir. Filtreleri; kullan›m 
s›kl›¤› ve kirlilik durumuna göre sabunlu 
su ile y›kay›p durulay›n›z ve kuruttuktan 
sonra yerine tak›n›z. Bu ifllem motor 
hava yollar›n› daima aç›k tutacak ve 
motor ömrü uzayacakt›r.

Süpürgeniz bez filtresiz kullan›ld›¤›nda 
toz ve kirli malzeme motor ar›zas›na 
sebep olur.

Süpürgeniz düzgün çal›flm›yor veya 
hasarl› ise kullanmay›n›z. Yetkili 
servislere tamir ettiriniz.

Kesici aletleri veya keskin köfleli 
parçac›klar› çektirmeyiniz.

Dikkat!
SÜPÜRGEN‹Z‹N BEZ TORBA 
YUVASINA BEZ F‹LTRE TAKMADAN 
ÇALIfiTIRMAYINIZ. MOTOR G‹R‹fi 
F‹LTRES‹N‹N ÖNÜNDE BULUNAN 
PLAST‹K KAFES‹N YER‹NDE 
OLDU⁄UNDAN EM‹N OLMADAN 
BEZ F‹LTREY‹ YER‹NE 
OTURTMAYINIZ (Resim 16).

Besleme kablosu hasar görürse bu 
kablo yetkili servis 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!
BEZ F‹LTRE DOLU ‹KEN C‹HAZINIZI 
UZUN SÜRE ÇALIfiTIRIRSANIZ 
C‹HAZINIZIN EM‹fi GÜCÜ DÜfiER VE 
ZAMAN ‹Ç‹NDE ARIZALAR ORTAYA 
ÇIKARTIR.
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Dikkat!
Süpürgenizi çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil 
tamam›n› dikkatlice okuyunuz. Firmam›z süpürge çal›flt›¤›ndan itibaren kullanma 
k›lavuzunun okunmufl ve garanti ile ilgili flartlar›n anlafl›lm›fl oldu¤unu kabul eder.
Fatura asl›n› veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için 
saklay›n›z. Süpürgeniz ev içinde kullanmak üzere üretilmifltir. 
Profesyonel hizmet için üretilmemifltir.
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Cihazınızın Kullanılmas›

Sap›n gövdeye tak›lmas›:
Öncelikle cihaz›n›z›n gövdesini elinize 
al›p, üzerinde yuvalar›na monte edilmifl 
sap ba¤lant› vidalar›n› saat yönünün 
tersine çevirerek ç›kart›n›z (Resim 1). 
Sap parças›n› yönüne dikkat ederek 
yuvas›na tamamen oturacak flekilde 
tak›n›z (Resim 2).

Sap ba¤lant› vidalar›n›n tak›lmas›:
Sap ba¤lant› vidalar›n› yuvalar›na 
resimde görüldü¤ü flekilde geçirip saat 
yönünde, do¤ru pozisyona gelene kadar 
çeviriniz.

Dikkat!
Sap ba¤lant› vidalar›n› s›karken fazla 
zorlamay›n›z, do¤ru pozisyonu 
ald›¤›nda s›kmay› b›rak›n›z.

Parke / hal› f›rças›n›n tak›lmas›:
Genifl tabanl› parke ve hal› f›rças›n› 
pofletinden ç›kartarak gövdenin uç 
k›sm›ndaki boruya flekildeki
gibi hafifçe iterek yerlefltiriniz (Resim 3). 
‹stedi¤iniz takdirde, di¤er iki farkl› 
temizleme ucunu da ayn› flekilde
yerlefltirebilirsiniz (Resim 4-5).

Dikkat! 
Cihaz›n›z› kesinlikle ›slak zeminleri 
süpürmede kullanmay›n›z.
Parke / hal› f›rças›n› ›slak 
kullanmay›n›z ve kendili¤inden 
kurumaya b›rakmay›n›z.

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.

Net a¤ırlık	 : 3140 gr

Elektriksel de¤erler 	: 220-240V~  50/60 Hz

‹zolasyon s›n›f›  	 :

Boyutlar	 : ø 140x1300 mm.

Maximum güç	 : 1600 W max.

Sap
Sap ba¤lant› vidalar›
Motor ç›k›fl filtresi (ARKADA)
ON-OFF Çal›flt›rma dü¤mesi
Gövde
Motor girifl filtresi
Bez filtre yuvas›
Bez filtreye tak›lan boru
Bez filtre kilidi
fiebeke kablosu
Aksesuar (genifl uçlu emifl a¤z›)
Parke / hal› f›rças›
Aksesuar (dar uçlu emifl a¤z›)
Bez filtre
Bez filtre kapa¤›
Kaymay› engelleyici parça
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Cihazınızın Kullanılmas›

Bez filtrenin yerine tak›lmas›:
Bez filtreyi yerine yerlefltirmek için önce 
bez filtrenin plastik olan k›sm›n›n düz 
köflesini afla¤›ya gelecek flekilde “bez 
filtre yuvas›” içindeki “alt yuvaya” 
oturtunuz (Resim 6). Daha sonra bez 
filtrenin plastik k›sm›ndaki deli¤i “bez 
filtre takma borusu”na geçiriniz (Resim 
7). Sonra “bez filtre kilidi”ni plastik 
üzerindeki yuvas›na yat›rarak kilitleyiniz. 
Son olarak bez filtre kapa¤›n›, önce alt 
ucunu yerine oturutarak klik sesi duyacak 
flekilde bast›rarak kapat›n›z ve 
kilitlendi¤inden emin olunuz (Resim 8). 

Dikkat! 
Kullan›m s›ras›nda motor bölümüne 
toz kaçmamas› için, bez filtrenin yerine 
s›k› bir flekilde yerleflti¤inden emin 
olunuz.

Dikkat! 
Motor girifl filtresinin önünde bulunan 
plastik lastik kafesin yerinde oldu¤una 
emin olmadan, bez filtreyi yerine 
oturtmay›n›z (Sayfa 6, Resim 11’e 
bak›n›z).

Bez filtre yerinden ç›kar›l›p temizlik 
bölümünde anlat›lanlar uygulanarak 
temizlenip tekrar kullan›labilir.

Cihaz›n çal›flt›r›lmas›:
Bütün bu ifllemleri s›ras› ile yapt›ktan 
sonra süpürgenizi, flebeke kablosunu 
prize takarak çal›flmaya haz›r hale 
getirebilirsiniz. Gövde  üzerindeki “On/Off 
Çal›flt›rma Dü¤mesi”ne basarak 
süpürgenizi çal›flt›rabilirsiniz (Resim 9).
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(Resim 6)

(Resim 9)

4 Bakım ve temizlik
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(Resim 11)

(Resim 12)

Bez torba 
plastik ucunun 
yerlefltirilece¤i 

alt yuva

Bez torba 
düz köfleli 
plastik ucu

(Resim 7) (Resim 8)

(Resim 10)

Temizli¤e bafllamadan önce kesinlikle 
fifli prizden ç›kart›n›z. Bez filtreyi 
yerinden ç›kartmak için bez filtre kapak 
kilidini bast›rarak yukar› do¤ru çekiniz 
Bez filtre kilidini yukar›ya do¤ru çekerek 
kald›r›n›z (Resim 10). Bez filtreyi geriye 
do¤ru çekerek uç k›sm›ndaki borudan 
tamamen kurtar›n›z. Dik konumda çöp 
kutusu üstünde tutarak sürgülü profili 
çekerek içini temizleyiniz ve sürgülü 
profili yerine dikkatlice tak›n›z. Bez 
filtrenin tamamen dolmas›n› beklemeden 
boflalt›n›z. Bez filtreyi y›kay›p tekrar 
kullanabilirsiniz. Ancak y›kad›ktan sonra 
kurumaya b›rak›n›z. Bez filtre ›slakken 
kesinlikle ürüne takmay›n›z.

Dikkat! 
Temizlik esnas›nda yan›c›, parlay›c›, 
eritici ve afl›nd›r›c› malzemeler 
kullanmay›n›z. Süpürgenizin hiçbir 
parças›n› bulafl›k makinas›nda 
y›kamay›n›z. Gövde k›sm›n› kesinlikle 
su ve benzeri s›v›lara sokmay›n›z, 
sadece nemli bir bezle siliniz ve kuru 
bir bezle kurulay›n›z.

Motor girifl filtresinin ç›kart›lmas›:
Süpürgenizin daha uzun ömürlü olmas› 
ve emifl gücünün azalmamas› için motor 
girifl ve ç›k›fl filtrelerinin belirli aral›klarda 
temizlenmesi gerekmektedir. 
Süpürgenizin bez filtresi, motor girifl ve 
ç›k›fl filtreleri y›kanabilir özellikte 
oldu¤undan temizli¤i daha kolay. Bez 
filtre arkas›ndaki yuvas›ndan plastik 
›zgaray› yukar› itiniz ve alt tutamak 
yerinden çekerek yuvas›ndan 
ç›kart›n›z. (Resim 11). 

Filtreyi ve plastik filtre ›zgaras›n› sabunlu 
su ile iyice y›kayarak kurumaya b›rak›n›z. 
‹yice kurudu¤undan emin oldu¤unuzda, 
sökme iflleminin tersi yönde yerine 
tak›n›z ve klik sesini duyunuz.

Dikkat! 
Bez filtreyi iyice kurudu¤undan emin 
olmadan yerine takmay›n›z.
Filtreleri yuvas›ndan ç›kartt›¤›n›zda 
yuvay› kuru bir bezle dikkatlice siliniz.

Motor ç›k›fl filtresinin 
ç›kart›lmas›:
Belirli zaman aral›klar›nda motor ç›k›fl 
filtresini de temizlemelisiniz. 
Bunun için, süpürgenizin arka k›sm›ndaki 
motor ç›k›fl filtresi kapa¤›n›, 
t›rna¤› hafifçe iterek aç›n›z ve filtreyi 
yuvas›ndan ç›kart›n›z. Bol sabunlu 
su ile y›kayarak kurumaya b›rak›n›z. 
‹yice  kurudu¤undan emin 
oldu¤unuzda sökme iflleminin tersi yönde 
yerine monte ediniz (Resim 12).
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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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4 Bakım ve temizlik

Ürünün sap›n›n uç k›sm›nda kaymay› 
engelleyici parça mevcuttur.
Dayanaca¤› yere bu parça vas›tas› ile 
dayay›n›z. Ayr›ca boyal› ya da
çizilebilecek yüzeylerin çizilmesini ve 
zarar görmesini engeller (Resim 13).
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(Resim 13)

Ça¤r›



Üretim Yeri : Türkiye

Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND 
Tel: +49 221 8063087  taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Arçelik taraf›ndan verilen bu garanti, Elektrikli Süpürge’nin normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan do¤acak 
ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤› gibi, afla¤›daki durumlar da garanti d›fl›d›r. 2 ‹K‹

ARÇEL‹K A.fi.
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ARÇEL‹K Elektrikli Süpürge’nin, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Arçelik’in yetkili

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 52123 no’lu ve 04.06.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 

Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir
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Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullan›lmas›na 4822 say›l› Tüketicinin


