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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.

EEE Yönetmeli¤ine Uygundur. PCB içermez



Güvenlik Uyar›lar›
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Cihaz›n›z ev kullan›m› için üretilmifl 
olup, ticari amaçl› veya a¤›r flartlarda 
kullan›ma uygun de¤ildir.
Cihaz›n›z›n fiflini, kullan›mdan sonra, 
aksesuarlar› takmadan, temizlik ve 
bak›m yapmadan önce mutlaka prizden 
çekiniz.

Cihaz›n›z 220-240 Volta göre ayarl›d›r. 
Fiflinizi prize takmadan önce voltaj 
de¤erinin uygunlu¤unu kontrol ediniz.
Cihaz›n›z› temizlemek için zararl› 
kimyasallar ve afl›nd›r›c› temizleyiciler 
kullanmay›n›z.

Cihaz›n›z› benzin, tiner, alkol, gazya¤› 
vb. yan›c› s›v›lar ile afl›nd›r›c› (asit vb.) 
s›v›lar› emmek için kullanmay›n›z.

Cihaz›n›zla yanan sigara, sigara külü 
veya kibrit çekmeyiniz.
Cihaz›n›z› kablosunun üzerinden 
geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar 
verebilirsiniz.
Cihaz›n›z› soba, ocak, f›r›n ve buna 
benzer ›s› kaynaklar›ndan uzak tutunuz.
Cihaz›n›z›n gövdesini (motor bölümü) 
hiçbir zaman suya dald›rmay›n›z ve 
cihaz›n üzerine su dökülmesini 
engelleyiniz.

Cihaz›n›z› kullan›rken, emme borusunu 
hiçbir zaman göze ve kula¤a yak›n 
tutmay›n›z.
Cihaz›n›zla cam ve di¤er kesici cisimleri 
temizlemeye çal›flmay›n›z.
Cihaz›n›z›n fiflini kablosundan çekerek 
prizden ç›karmay›n›z.
Cihaz›n›z›n fiflli kablosunu eliniz 
›slakken prizden ç›karmaya 
çal›flmay›n›z.

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!
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.

1- Kuru kullan›m	 > 4-5
2- Islak kullan›m 	 > 5-6
3- Hava üfleyicili kullan›m 	 > 6-7
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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.

Net a¤ırlık	 : 8900 gr.

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

‹zolasyon s›n›f›  	 :

Boyutlar	 : ø 405 x 405 x 635 mm.

Maximum güç	 : 1800 W max. / 1200 W nominal

Koruma s›n›f›	 : IPX 4

Su alma kapasitesi	: 11 lt

Motor Blo¤u
Tafl›ma Sap›
Çal›flt›rma Dü¤mesi
Üfleyici Muhafaza Kapa¤›
Bidon Hortum Girifl A¤›z›
Bidon
Bidon Kilitleme Kulaklar›
360 Derece Dönebilen 
Tekerlekler
Bidon Hortum Girifl Parças›
Hortum
Emifl Ayarl› Tutma Sap›
Uzatma Borular›
Genifl A¤›zl› Uç
K›l F›rça
Dar A¤›zl› Uç
Parke Hal› F›rças›
Ka¤›t Toz Torbas›
Bez Filtre
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Cihazınızın Kullanılmas›
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Ürününüzün kuru, ›slak ve hava üfleyicili 
olmak üzere 3 farkl› kullan›m flekli vard›r. 
Her kullan›m için ilgili bölümü okuyunuz.

1 - Kuru kullan›m
Bez filtrenin tak›lmas›: Süpürgenizin 
kuru kullan›m› için ka¤›t toz torba ve bez 
filtre olmak üzere iki farkl› seçene¤iniz 
vard›r. Cihaz›n›z, kutudan bez filtresi 
tak›l› olarak ç›kacakt›r ancak bez filtrenin 
alt›ndan genifl a¤›zl› ucu, k›l f›rçay›, dar 
a¤›zl› ucu, parke hal› f›rças›n› içinden de 
ka¤›t toz torbas›n› alman›z gerekmektedir. 
Filtreyi kovaya yerlefltirip motor blo¤unu 
oturtunuz (Resim 1) ve kilitleme 
kulaklar›n› kilitleyiniz (Resim 2).

Ka¤›t toz torbas›n›n tak›lmas›: Kuru 
kullan›m için di¤er seçenek olan ka¤›t 
toz torbas›n› bidonun iç k›sm›nda bulunan 
ka¤›t filtre tutucu parças›na dikkatlice 
tak›n›z (Resim 3) motor blo¤unu 
yerlefltiriniz ve kilitleme kulaklar›n› 
kilitleyiniz.

Dikkat! 
Bez filtre ve ka¤›t toz torbas›n› beraber 
kullanmay›n›z. Ka¤›t toz torba 
doldu¤unda, boflaltmaya çal›flmadan 
çöpe at›n›z ve daha sonra yeni torba 
tak›n›z.

Hortum ve aksesuarlar›n tak›lmas›: 
Cihaz›n hortumu ve hortum tutma 
parças›ndan oluflan grubu, bidon hortum 
girifl parças›na tak›n›z (Resim 4).

Süpürgenizin 2 adet uzatma borusu 
vard›r. Bunlar› beraber veya birer birer 
kullanabilece¤iniz gibi hiç kullanmadan 
aksesuarlar› do¤rudan hortum tutma 
parças›na takabilirsiniz. Ancak, rahat 
kullan›m için her iki uzatma borusunu da 
kullanman›z› tavsiye ederiz. Bunun için 
iki uzatma borusunu birbirine tak›n›z 
(Resim 5), bu grubu da hortum tutma 
parças›na geçiriniz (Resim 6).

(Resim 1)
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Temizlemek istedi¤iniz yüzeye göre 
seçece¤iniz aksesuarlar› borunun ucuna 
tak›n›z (Resim  7,8,9,10).

Cihaz›n›z›n çal›flt›r›lmas›: Motor 
blo¤unun bidon üzerine tam olarak 
oturdu¤undan ve kulaklar›n 
kilitlendi¤inden emin olduktan sonra, 
çal›flt›rma dü¤mesine basarak cihaz›n›z› 
çal›flt›r›n›z (Resim  11). 

Kullan›m s›ras›nda cihaz›n›z›n sesinde 
hissedilir derecede yükselme 
hissederseniz filtreleriniz dolmufl 
demektir. Bu durumda cihaz› durdurunuz, 
fifli prizden çekiniz ve 4. Bölümde 
anlat›lan temizlik ve bak›m prosedürünü 
takip ediniz.

Dikkat!
Filtreler afl›r› derecede doldu¤unda, 
flamand›ran›n motor girifl bölümüne 
çekilmesi suretiyle emiflin kesilmesi 
sözkonusu olabilir. Bu durumda, 
cihaz› durdurunuz, fifli prizden çekiniz 
ve yeniden çal›flt›rmadan önce 4. 
Bölümde anlat›lan bak›m ve temizlik 
prosedürünü takip ediniz.

2 - Islak kullan›m:
Cihaz›n ›slak kullan›ma haz›rlanmas›: 
Cihaz›n›z› zemindeki su veya muhtelif 
s›v›lar› emmek için de kullanabilirsiniz. 
Islak kullan›m s›ras›nda bofl bidonun 
üzerine motor blo¤unu yerlefltiriniz ve 
kilitleme kulaklar›n› kilitleyiniz.
Islak kullan›mda kullan›lan 
aksesuarlar: Islak kullan›mda bez filtre 
ve ka¤›t toz torbas› kullan›lmamal›d›r. 
S›v› emiflini sadece genifl a¤›zl› uç veya 
emifl ayarl› tutma sap› ile yap›n›z. Parke 
hal› f›rças›, dar a¤›zl› uç ve k›l f›rçay› 
›slak kullan›mda takmay›n›z.

Dikkat! 
Ürününüzde bez veya ka¤›t torba 
tak›l›yken s›v› emdirmeyiniz.

(Resim 2)

Resim 3
(Resim 3)

(Resim 4)

(Resim 5)

(Resim 6)

(Resim 7)

(Resim 8)

(Resim 9)

(Resim 10)

(Resim 11)
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Cihaz›n Çal›flt›r›lmas› ve Kullan›m›: 
Motor blo¤unun bidon üzerine tam olarak 
oturdu¤undan ve kulaklar›n 
kilitlendi¤inden emin olduktan sonra, 
çal›flt›rma dü¤mesine basarak cihaz›n›z› 
çal›flt›r›n›z (Resim11). 

Kullan›m s›ras›nda afl›r› s›v› çekip motor 
blo¤una su gitmesini engellemek için, 
cihaz›n›zda flamand›ral› emniyet sistemi 
mevcuttur (Resim 12). 

Bidon içinde yükselen su flamand›ray› 
da yukar› kald›rmaktad›r. Su seviyesi 
ve flamand›ra belirli bir seviyeyi 
geçince flamand›ra motor girifl 
bölümünü kapatarak emiflin 
kesilmesini sa¤layacakt›r. 

fiamand›ran›n emifli kapad›¤›n› motor 
sesindeki ani yükseliflten fark 
edebilirsiniz. Bu durumda cihaz› 
durdurunuz, fifli prizden çekiniz, bidondaki 
s›v›y› boflat›n›z. Tekrar kullan›ma 
geçmeden önce  bidon ve di¤er ›slanm›fl 
parçalar› kurulaman›z› tavsiye ederiz.

Dikkat! 
Kullan›m s›ras›nda süpürgeniz 
devrilirse, hemen cihaz›n›z› 
durdurunuz ve fifli prizden çekiniz. 
Bidonu boflalt›n›z ve tekrar 
kullan›mdan önce motor bölümüne 
su gitmedi¤ini gözle muayene ediniz. 
Motor bölümünün kuru oldu¤undan 
emin olmak için cihaz› tekrar 
çal›flt›rd›¤›n›zda 1 dakika boyunca 
temizlik yapmadan çal›fl›r vaziyette 
b›rak›n›z. Bu süre e¤er nemli bir bölüm 
kalm›flsa, kurumas› için yeterli 
olacakt›r.

Öneri: 
Islak kullan›m sonras› cihaz›n›z› kuru 
kullan›mda çal›flmak istedi¤inizde, 
filtreleri takmadan önce tüm parçalar›n 
kurudu¤undan emin olunuz. Kuru 
kullan›ma geçmeden önce cihaz› 1 
dakika boyunca çal›flt›rarak hortumu 
yukar› kald›rarak tutman›z, hortum ve 
boru içinin kurumas› aç›s›ndan size 
kolayl›k sa¤layacakt›r.
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3 - Hava üfleyicili kullan›m 
(Blower Function):
Herhangi bir aksesuarla 
ulaflamayaca¤›n›z bölgelerdeki toz 
ve/veya kirin uzaklaflt›r›lmas› için 
süpürgenizin üfleyici özelli¤inden 
yararlanabilirsiniz.

Hava üfleyicinin kullan›ma 
haz›rlanmas›: Motor blo¤unun üzerinde 
bulunan üfleyici muhafaza kapa¤›n› 
kilitleme t›rna¤›n› açarak ç›kart›n›z 
(Resim 13). 

Hortum ucunu, bidon hortum girifl 
parças›ndan ç›kar›n›z ve üfleyici hortum 
girifl parças›na tak›n›z (Resim 14,15). 

Ulaflmak istedi¤iniz bölgeye uygun 
aksesuar› takarak cihaz›n›z› çal›flt›r›n›z.

Dikkat! 
Üfleyiciyi kullan›rken, ka¤›t toz torbas› 
ve bez filtre cihaza tak›l› 
OLMAMALIDIR. Bidonun içi temiz 
olmal›d›r.

Dikkat! 
Üfleyici özelli¤ini kullanarak, 
süpürgenizin herhangi bir aksesuar› 
ile ulaflamad›¤›n›z kir/tozu sadece 
yerinden sökmüfl olursunuz. Nihai 
temizlik için hortum ucunu, bidon 
hortum girifl parças›na takarak normal 
temizleme ifllemini yapman›z 
gerekmektedir.

(Resim 11)

(Resim 12)

(Resim 13)

(Resim 14)

(Resim 15)



4 Bakım ve temizlik

8

Bez filtrenin temizlenmesi: 
Süpürgenizin sesinde hissedilir bir 
derecede art›fl ve emiflte düflüfl olmas› 
durumunda, bez filtreniz iyice kirlenmifl 
ve bidon toz/kirle dolmufl demektir. 
Cihaz›n›z› durdurup fifli prizden çektikten 
sonra, bez filtreyi toz ve kir etrafa 
yay›lmayacak flekilde dikkatlice 
silkeleyiniz. Bidon içindeki  toz ve kiri 
de boflaltt›ktan sonra bidonun içini kuru 
veya hafif nemli bir bezle siliniz. 
Dilerseniz silkeledikten sonra bez filtreyi 
›l›k duru su ile y›kayabilirsiniz ancak 
kullanmadan önce kurutman›z 
gerekmektedir.
Ka¤›t toz torbas› sadece bir kullan›m 
içindir. Torba doldu¤unda çöpe at›l›p 
yenisi tak›lmal›d›r.

fiamand›ra Süngerinin temizlenifli: 
Islak kullan›mda bidonun yeteri kadar 
s›v› ile dolmas› durumunda, “›slak 
kullan›m” bölümünün cihaz›n 
çal›flt›r›lmas› bölümünde tarif edilen 
prosedürü uygulay›n›z. 

Bu durumda flamand›ray› tutan 
flamand›ra tutucu parças›n›n etraf›ndaki 
(Resim 16) flamand›ra süngerinin tekrar 
kullan›mdan önce bol su ile y›kan›p iyice 
kurutulmas› gerekmektedir. Süngeri 
ç›kartmak için flamand›ra tutucu 
parças›n›n alt›ndaki yuvarlak kapa¤› 
çevirerek ç›kart›n›z (Resim 17), filtre 
temizlendikten sonra sökme ifllemini 
tersten uygulay›n›z.

(Resim 16)

fiamandra 
Süngeri

(Resim 17)
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Arçelik taraf›ndan verilen bu garanti, Islak-Kuru 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.

Ürüne yetkisiz kifliler taraf›ndan yap›lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Ürünün kullan›m yerine montaj› ve nakliyesi ürün fiyat›na dahil de¤ildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal› sat›n al-
d›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yap›ld›¤›, ürün
üzerindeki orijinal seri numaras› kald›r›ld›¤› veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.fi. adına Erna Mafl A.fi. Atatürk Sanayi Bölgesi ‹stasyon Mah. 
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-‹stanbul/Türkiye tarafından üretilmifltir.

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

Arçelik A.fi.

ı ı fl i
ı ı ı

ARÇEL‹K Islak-Kuru Elektrikli Süpürge’nin, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Arçelik’in yetkili k›ld›¤› 
Servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl
olmas› flart›yla, bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl›
2 (‹K‹) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
Garanti kapsam› içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde 
yap›lan ifllemler için iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap›lacak onar›mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir 
süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz
bulunmamas› durumunda Yetkili Sat›c›lar›m›za veya Firmam›za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. Ürünün 
ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan›m›na tahsis edecektir.

Ar›zan›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar›n 
saptanmas› tamamen firmam›za aittir. Ar›zan›n giderilmesi ürünün bulundu¤u yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yap›labilir. Müflterimizin buna onay› flartt›r.
Ancak;
Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l içerisinde en az dört 
defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalan-
mas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanmamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi 
temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün 
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p 
oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve 
Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti 
Belgesi’nin kullan›lmas›na 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ile bu Kanun’a dayan›larak 
yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar›na Dair Tebli¤ uyar›nca, T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 84654 no’lu ve 11.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 
Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir
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