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 SU FÝLTRELÝ
KURU ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ

Su filtreli süpürgenizi kullandýkça ne kadar 
doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. 
Hedefimiz size ödediðinizden fazlasýný vere-
bilmektir. Ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür 
ederiz. Süpürgenizi bu kullanma kýlavuzunu 
okuyup, kýlavuzda belirtilen þekilde kullanýrsanýz 
her þeyin ne kadar kolay olduðunu göreceksiniz. 
Böylece süpürgenizden en yüksek performansý 
elde edebilirsiniz. Ýyi günlerde kullanýnýz. 
ÝÇÝNDEKÝLER
1. Emniyet Kurallarý
2. Cihazýn Tanýtýmý
3. Teknik Özellikler
4. Montaj ile Kullanýma Hazýrlama
5. Kullaným
6. Temizlik ve Bakým
1. EMNÝYET KURALLARI
• Güvenli kullaným kurallarýný mutlaka oku-

yunuz.
•	Cihazınızı	 çocukların	 erişemeyeceği	 bir	

yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
•		 Cihazların	 güvenliğinden	 sorumlu	
bir	kişi	tarafındancihazın	kullanımı					 ile	
ilgili	 gözetim	 ve	 yönetim	 sağlanmadıkça,	
bu	cihazın,	fiziksel,	duyu			 ve	 zihin-
sel yetenekleri özürlü olan (çocuklar da-
hil)	 veya	deneyim	ve	 	 bilgi	 eksikliği	 olan	
kişiler	 tarafından	 kullanılması	 amaçlan-
mamıştır.
•	Cihazla	 oynamamalarını	 güvenceye	 al-
mak	için	çocuklar,	gözetim	altında	bulun-
durulmalıdır.
•	Bu	 cihaz,	 eğer	 güvenli	 bir	 şekilde	 cihazın	
kullanımını	 ilgilendiren	 gözetim	 ya	 da	 bilg-
ilendirme	 verilmişse	 ve	 içinde	 bulunan	 te-
hlikenin	farkındalarsa,	fiziksel,	duyumsal	ya	
da ruhsal yetenekleri ya da tecrübe ve bilgi 
eksikliği	 azalan	 8	 yaş	 ve	 üstü	 çocuklar	 ve	
yetişkin	insanlar	tarafından	kullanılabilir.
•	Çocuklar	cihazla	oynamamalıdır.

•	Temizlik	 ve	 kullanıcı	 bakımı,	 gözetim	 al-
tında	 olmadan	 çocuklar	 tarafından	 yapıl-
mamalıdır.
•	Besleme	kordonu	hasarlanırsa,	bu	kordon,	teh-
likeli	bir	duruma	engel	olmak	için,imalâtçısı	veya	
onun	servis	acentesi	ya	da	aynı	derecede	ehil	bir	
personel	tarafından	değiştirilmelidir.

• Cihazýnýzý kullanmadan önce cihazýn güç ve 
voltajýnýn þebekenize uygun olup olmadýðýný 
kontrol ediniz.

• Cihazýnýzý emniyetli ve en az 10 A’lýk sigorta 
baðlý prize takarak kullanýnýz.

• Cihazýnýzý taþýmadan, temizlemeden ve 
bakým yapmadan önce fiþini mutlaka 
prizden çekiniz.

• Fiþi prizden kablosundan çekerek çýkar-
mayýnýz.

• Kabloyu sýkýþtýrmayýnýz, aþýrý bükmeyiniz ve 
keskin kenarlý yerlerden geçirmeyiniz.

• Kablo yada fiþ üzerinde herhangi bir hasar 
var ise cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý 
kablo ve fiþi deðiþtirmek üzere en yakýn 
Yetkili Servise baþvurunuz.

• Cihazýnýzý çalýþýr durumda býrakýp gitmey-
iniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aþýrý 
yaþlýlardan uzak tutunuz, kullanmalarýna 
müsaade etmeyiniz.

• Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat 
ediniz.

• Arýzalý cihazý kullanmaya çalýþmayýnýz.
• Hortumu insanlara ve hayvanlara doðru 

tutmayýnýz.
• Cihazýn gövdesini hiçbir zaman suya 

daldýrmayýnýz ve üzerine su dökülmesini 
engelleyiniz.

• Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir 
ve korozyona yol açar.
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• Yalnýzca orijinal parça ve aksesuar kul-
lanýnýz. 

• Tamir ve yedek parça için en yakýn Yetkili 
Servise baþvurunuz.

• Cihazýnýzý kuru temizleme sýrasýnda torbasýz 
çalýþtýrmayýnýz.

• Yýrtýk veya delik bez veya kaðýt torba kullan-
mayýnýz.

• Hortumu insanlara ve hayvanlara doðru 
tutmayýnýz.

• Cihazýn gövdesini hiçbir zaman suya 
daldýrmayýnýz ve üzerine su dökülmesini 
engelleyiniz.

• Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir 
ve korozyona yol açar.

• Yalnýzca orijinal parça ve aksesuar kul-
lanýnýz. 

• Tamir ve yedek parça için en yakýn Yetkili 
Servise baþvurunuz.

• Cihazýnýzý kuru temizleme sýrasýnda torbasýz 
çalýþtýrmayýnýz.

• Yýrtýk veya delik bez veya kaðýt torba kullan 
mayýnýz.

DÝKKAT: Cihazýnýzý benzin, tiner, alkol, gazyaðý 
ve benzeri yanýcý sývýlarý, 60 °C’ den daha 
yüksek sýcaklýktaki toz ve sývýlarý ve yangýn 
tehlikesi oluþturacak cisimleri saðlýða zararlý 
atýklarý emmekte kullanmayýnýz.

Satýn almýþ olduðunuz cihaz ev tipidir. Ticari 
amaçla ve iþ yerlerinde kullanmayýnýz.
2. CÝHAZIN TANITIMI
Süpürgenin, ana parçalarýnýn ve aksesuarlarýnýn 
tanýtýmý aþaðýda çýkarýlmýþtýr (Resim 1).
A. ÜST GÖVDE GRUBU
Bu grup süpürgenin; motor, kumanda ve 
çalýþtýrma ünitelerini kapsamaktadýr. Bu grubun 
üstünde bulunan hepa filtre ile, diðer filtreler 
tarafýndan  tutulmamýþ toz taneciklerinin 
dýþarýya püskürtülmesi engellenmektedir. Üst 
gövde grubunun altýnda motoru sudan koruyucu 
Sünger Filtre, Þamandýra Kafesi, Þamandýra

 Kafesi, Þamandýra Kafesi içinde Þamandýra ve 
Pul Sünger Filtre yer almaktadýr. Sünger Filtre, 
Þamandýra Kafesi üzerine geçirilir. Þamandýra 
Þeffaf Su Tanký içindeki kirli yada temiz suyun 
motora gitmesini engellemektedir. 
A1. ON-OFF Motor Açma Kapama Düðmesi
A2. Hepa Filtre Yuvasý
A3. Hepa Filtre
A4. Hepa Filtre Yuva Kapaðý 
A5. Toz Dolum Göstergesi
A6. Þamandýra yuvasý ve Þamandýra
A7. Sünger Filtre
A8.	Askýlý	Kelepçe	Yuvasý
B. ALT GÖVDE GRUBU
Kuru temizlemede tozun suya biriktirildiði, su 
filtresinin veya kaðýt torbasýnýn yerleþtirildiði 
bölümdür. Alt Gövde Grubu, üzerine üst gövde 
grubu yerleþtirildikten sonra mandallarý ile 
kilitlenmektedir. 
B1. Alt Gövde (Þeffaf Su Tanký) 
B2. Su Filtresi Gövde
B3. Su Filtresi Süngeri (2 adet) (Su Filtresi 

Gövdesi üzerindeki yuvalara yerleþtirilir.)
B4. Su Filtresi Borusu 
B5. Kilitleme Mandalý
B6. Emme Aðzý
B7. Döner Tekerlekler  
B8.	Siyah	Conta
C. HORTUM GRUBU
Ana emme hortumu, tabanca ve emme boru-
larýnýn tümünü kapsamaktadýr. Hortum grubu, 
alt gövdeye giriþ parçasý ile baðlanmaktadýr. 
Diðer ucuna ise aksesuarlar baðlanmaktadýr. 
Emme borularý kullanýcýnýn ihtiyaçlarý doðrul-
tusunda tabancaya takýlmaktadýr. Tabanca 
üzerinde emiþ gücünü mekanik olarak ayarlayan 
bir hava klapesi mevcuttur. Süpürge kullaným 
dýþý iken emme borularýndan birinin üzerindeki 
askýlý kelepçe, üst gövde üzerindeki yuvaya 
takýlarak  hortum grubunun yerleþtirilmesi 
yapýlabilmektedir.
C1. Elastik Hortum
C2. Tabanca
C3. Hava Klapesi
C4. Emme Ucu
C5.			Emiş	Borusu
C6. Askýlý Kelepçe
C7. Pedallý, Metal Tabanlý Süpürme Ucu
D. AKSESUAR GRUBU
Süpürgenin deðiþik fonksiyonlarý için deðiþik 
aksesuarlar kullanýlabilmektedir.
D1. Aksesuar Tutucu (uzatma borularýndan birin-

in üzerine tutturulur.)
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D2. Dar Uçlu Boru
D3. Yuvarlak Perde Fýrçasý (fýrçasý çýkarýldýðýn-

da lavabo açmada kullanýlýr.)
D4. Küçük Mobilya Aksesuarý
D5. Parfüm
3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Voltaj               230V~, 50Hz
Güç             2400W Max.
Elektrik Ýzolasyonu            II
Neme Karþý Koruma          IPX4
Güç Kablosu Boyu           6m.
Standartlara Uygunluk      CE   
Ses Gürültü Seviyesi         70 dB (A) EN ISO  7779                                      
4. MONTAJ VE KULLANIMA HAZIRLAMA
• DÝKKAT: Montaj ve Kullanýma Hazýrlama iþlem-

leri öncesinde mutlaka fiþi prizden çekiniz.
• Kilitleme Mandallarýný açýnýz (Þekil 2).
• Saptan tutarak Üst Gövde Grubunu  kaldýrýp bir 

kenara koyunuz.
• Su Filtresi Gövdesini çekerek çýkarýnýz (Þekil 3).
• Þeffaf Su Tanký iç inde bulunun tüm 

parçalarý ve aksesuarlarý dýþarý çýkarýnýz.
• Kullanma Kýlavuzunuzdaki parça ve aksesuarlarla 

Tank içinden çýkanlarý kontrol ediniz. Eksik yada 
hasarlý olup olmadýklarýna bakýnýz. 

• Önce Þeffaf  Su Tankýný altý yukarýya gelecek 
þekilde ters çeviriniz ve 4 adet Döner Tekerleði 
yuvalarýna iterek sokunuz. (Þekil 4)

• Su Filtresi Borusunun yerine takýlý olup ol-
madýðýný kontrol ediniz. Takýlý deðil ise yerine 
takýnýz (Þekil 5). Eðer Su Filtresi Borusunu 
yerine takarken zorlanýyorsanýz, Su Filtresi 
Borusunun aðzýnýn içindeki siyah contaya 
sývý sabun sürebilirsiniz (Þekil 6).

• Eðer süpürgenizi hemen kullanacaksanýz 
Þeffaf Su Tanký içerisine koyu gri kýsmýna 
kadar	 su	 koyunuz	 (Max.	 2	 lt.).	 Odanızın	
havasının	güzel	kokmasını	sağlamak	için	de,	
süpürgenizle birlikte verilen  parfümü suyun 
içerisine	5	damla	damlatınız.

• Su Filtresi Gövdeyi Þeffaf Su Tanký üzerine sýkýca 
yerleþtiriniz (Þekil 7).

• Su Filtresi Süngerlerini Su Filtresi Gövdesi 
üzerindeki yerlerine iyice sýfýrlayacak þekilde 
yerleþtiriniz	(Þekil	8-9).

• Üst Gövde Grubundaki Sünger Filtrenin Þa-
mandýra etrafýna takýlý olup olmadýðýný kontrol 
ediniz. Takýlý deðil ise takýnýz (Þekil 10).

• Üst Gövde Grubunu Alt Gövde Grubu üzerine 
oturtunuz ve kilitleme mandallarý ile kilitley-
iniz (Þekil 11).

• Hortum Grubunu Þeffaf Su Tankýna baðlamak 
için, Hortumun Emme Ucunu tank üzerindeki 
Emme Aðzýna iterek yerleþtiriniz (Þekil 12)

  5. KULLANIM
• Montaj ile Kullanýma Hazýrlama iþlemelerini 

yapýnýz.
• Yapacaðýnýz iþe en uygun aksesuarlarý seçiniz 

ve bu aksesuarlarý doðrudan Tabancaya takýnýz 
yada önce Uzatma Borularýný takýp sonra bun-
larýn ucuna aksesuarlarý takýnýz.

• Etkili bir temizlik için aksesuarlarý aþaðýdaki gibi 
kullanýnýz. 

» Halý, kilim ve sert zeminleri süpürmek için Pedallý 
Metal Tabanlý Süpürme Ucu (C7).

» Radyatör, çekmece vb. dar alanlardaki toz, 
kýrýntý vb. temizlemek için Dar Uçlu Boru (D2).

» Toprak, talaþ, kýrýntý, tüy vb. temizlemek için 
doðrudan Uzatma Borusu’nun kendisi.

» Raf, kitap, giysi, elektronik aletler, abajur, 
mobilya, perde vb. yüzeylerini temizlemek 
için Küçük Mobilya Aksesuarý (D4).

» Perde temizleme ve toz alma iþlemlerinde 
Yuvarlak Perde Fýrçasý (D3) kullanýlýr.

• Süpürgenizin fiþini prize sokunuz ve On-
Off Düðmesine (A1) basarak süpürgenizi 
çalýþtýrýnýz. 

    Ilýk Hava Üfleme
• Satýn almýþ olduðunuz süpürgeyi ýlýk hava 

üfleterek  nem alma ve kurutma iþlemlerinde 
de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için Emme 
Ucunu  (C4) Hepa Filtre Yuva Kapaðýndaki 
(A4) yuvaya yerleþtiriniz. Farklý aksesuar 
ve borularý kullanarak hava üfleme iþlemini 
gerçekleþtiriniz (Þekil 13).

• Yuvarlak Perde Fýrçasýnýn (D3) kýl grubunu 
çýkararak tetiðe veya uzatma borularýna 
takýnýz. Týkanmýþ olan lavaboya tutunuz.

• Küçük Mobilya Aksesuarýný (D4), fýrçasýný 
çýkartarak da kullanabilirsiniz.

   6. TEMÝZLÝK VE BAKIM
• Temizleme ve Bakým iþlemlerine baþlamadan önce 

mutlaka fiþi prizden çýkarýnýz.
• Her zaman kullanýmdan sonra Alt Gövde(Þef-

faf Su Tanký) içindeki suyu boþaltýp tanký 
temizleyiniz ve kurutunuz.

• Hijyenik nedenlerle ve süpürgenizin ömrünün 
uzamasý için hiçbir zaman süpürgenizi içinde 
sývý ve kir dolu þekilde býrakmayýnýz.

• Þeffaf Su Tankýný boþaltmadan önce Hortum 
Grubunu çýkarýnýz (Þekil 14). Daha sonra 
Kilitleme Mandallarýný açarak (Þekil 2) Üst 
Gövde Grubunu sapýndan tutarak kaldýrýnýz. 

• Motor Koruyucu Sünger Filtre (A7) ve Sünger 
Pul Filtre ýlýk ve sabunlu suda yada akar suda 
(çeþmede) yýkanabilir. Yýkadýktan sonra yerine 
takmadan önce kurutunuz. Sünger Pul Filtreyi 
çýkarmak için Þekil 15’ ya bakýnýz. 

:
:
:
:
:
:
:
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Sünger Filtreyi ve Sünger Pul Filtreyi kesinlikle 
çamaþýr makinesinde sýcak su ile yýka-
mayýnýz.

• Su Filtresi Gövdeyi (B2) çekerek çýkarýnýz 
(Þekil 3). Su Filtresi Gövdesi (B2) üzerindeki 
Su Filtresi Süngerlerini (B3) çýkarýnýz. Su 
Filtresi Süngerlerini (B3) ýlýk ve sabunlu 
suda yada akar suda (çeþmede) yýkanabilir. 
Yýkadýktan sonra yerine takmadan önce 
kurutunuz. Kesinlikle Su Filtresi Süngerlerini 
(B3) çamaþýr makinesinde sýcak su ile yýka-
mayýnýz.

• Periyodik olarak Üst Gövde Grubunun üstünde 
yer alan Hepa Filtrenin (A3) temizliði kontrol 
edilmelidir. Gerektiðinde ýlýk su ile temizlenmelidir.

• Yalnýzca orijinal aksesuar ve parça kull-
anmanýz, etkili bir temizlik ve cihazýnýzýn 
ömrü ve garantisi için gereklidir. Ýhtiyaç 
duyduðunuzda aksesuar ve parçalarý en yakýn 
yetkili servisten saðlayýnýz.

• Kesinlikle ıslak zemin ve lavabodan su 
emişi yaptırmayınız.   

                                    
DİKKAT Garanti belgesini  satış tarihinden 
itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından 
tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi ). 
• Herhangi bir arıza durumunda Arnica 
Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz .
TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın	 naklini	 kendi	 orijinal	 kutusu	 ve	
bölmeleri	ile	veya	cihazın	etrafını	koruyacak	
yumuşak	 bir	 bezle	 sararak	 yapmak	 gere-
kir.	 Yanlış	 ambalajlama	 esnasında	 plastik	
parçalar	 kırılabilir,	 elektrik	 aksamı	 zarar	
görebilir.
DİKKAT:
•	Cihazı	ve	aksesuarlarını,	kullanım	sırasın-

da darbelerden koruyunuz. Çarpma veya 
düşürülme	sonucunda	oluşacak	hasarlar-
da,	garanti	harici	işlem	uygulanacaktır.
•	Çeyizlik,	 hediyelik	 v.b.	 nedenlerden	 dolayı	
satın	alınan	ve	kullanılmayan	ürünün	garanti	
başlangıcı	 Arnica	 Yetkili	 Servisi	 tarafında	
yapılmaktadır.	İlk	kullanımına	başlayacağınız	
gün	 itibariyle	bölgenizde	bulunan	en	yakın	
Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onay-
latınız.	
•	Garanti	belgesini	satış	tarihinde	muhakkak	
yetkili	 satıcıya	 (ürününüzü	 satın	 aldığınız	
kişi)	tastik	ettiriniz	(Unvan	kaşesi	ve	satış	
tarihi). 
•	Herhangi	bir	arıza	durumunda	Arnica	Yetkili	
Servisimize	şahsen	başvurunuz.
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our product. This instructions manual has 
been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum 
performance from your product
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE  
AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
CONTENTS
I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
II. GENERAL DESCRIPTION
III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
IV. PREPARING FOR USE 
V. USING THE APPLIANCE
VI. CLEANING & MAINTENANCE
I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
• Check if the voltage indicated on the type plate sticker (located under 

the wheel group) corresponds to the local mains voltage before you 
conect the appliance.

• Unless management and supervision regarding the device are 
ensured by a person responsible for safety of the devices,  this 
device isn’t designed to be used by physically and mentally disabled 
people (including children) or by people who are lack of experience 
and knowledge.

• Children must be supervised in order to ensure keeping them away 
from the device.

• The appliance should only be connected to power outlets which are 
suitably with minimum 10 Amp fuse.

• Do not insert the mains plug into the wall socket until the appliance 
is completely ready for use.

• Always remove the mains plug from the wall socket when you are 
not operating the appliance.

• Appliance musn’t be used if the cord or plug is damaged, if any 
defects are present of if you have dropped the unit or have broken 
any of its parts. I such cases, you must take it to a service center 
to be checked, repaired or adjusted. 

• Do not allow the appliance to pass over the cable as this may 
damage the insulating shield.

• Keep the appliance out of reach of children
• Never use appliance without the foam filter
• Never immerse the motor unit in water
• Do not attempt to use the appliance if it appears to be defective.
• Always switch the appliance off after use and remove the 

mains plug from the wall socket.
• Always empty, clean and dry container after wet use. Let the 

appliance suck in dry air for few minutes to dry the inside 
of the tubes and hose. This prevents unpleasent smell and 
prevents the paper dust bag from becoming wet.

• Do not point the hose at the eyes or ears nor put it in your 
mouth when the appliance is switched on.

• Take particular care when cleaning stairs.
• Switch off immediately in the event of leaking liquid .
• Use only original accessories and spare parts to ensure the 

perfect performance of your cleaner and to benefit from the 
guarantee.

• For repairs or spare parts, contact your local service agents.

WARNING : Never use the appliance to clean up flammable or explosive 
solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids 
such as petrol, oil, alcohol, thinners and objects that are hotter than 60 
oC, as this will cause a serious explosion and fire hazard! The appliance 
must not be used near flammable substances and must not be used 
to clean up health endangering dust.
II. GENERAL DESCRIPTION
Main parts of the appliance are shown as follows (Figure 1)
A. MOTOR UNIT
This group contains motor, switch and operating units on. Top of this 
group, there is a HEPA FILTER which filters dust and other particles from 
blowing air. If you remove the foam filter, you will see a large plastic 
float in a case. As the container fills, this plastic float rises up and cuts 
off the vacuum action to warn you when the container needs emptying.
1 - On/Off switch
A2 - Hepa filter housing
A3 - Hepa filter
A4 - Hepa filter housing cover
A5 - Dust level indicator
A6 - Float group
A7 - Foam filter
A8	-		Clamp	Housing
C. HOSE GROUP
This group contains suction hose with hand grip and suction tubes. 
Suction nose is connected to container group by inserting the suction 
hose into the suction inlet. Suction tubes are connected to hand 
grip if necessary. Handgrip contains a  manual sliding for regulating 
suction power. Hose group can be placed onto the motor unit by the 
help of hanger.
C1 - Suction hose
C2 - Hand grip
C3 - Mechanical suction power control
C4 - Connecting part
C5 - Suction tube
C6 - Hanger
C7 -  Nozzle
D. ACCESSORIES GROUP
There are various accessories for different cleaning purposes.
D1 - Accessories Holder
D2 - Crevice Nozzle
D3 - Round Nozzle 
D4 - Small Nozzle
D5 - Perfume

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage	 :	230V~,	50Hz
Power	 :	2400	W	Max.
Electric	Insulation	Class	 :	II
Degree	of	Protection	 :	IPX4
Cord	Length	 :	6m
Used	Life	 :	10	Year
Max.	Noise	Level	 :	Less	than	70	dB	(A)	EN	ISO	7779
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IV.  PREPARING FOR USE
• ATTENTION – Do not insert the mains plug into the wall socket until 

the appliance is completely ready for use.
• Lift up the Motor Unit using the handle provided, take the attach-

ments out  of the container.
• When unpacking, please check that all parts are included and 

undamaged.
• Keep the accessories for further uses.
• Make sure that foam filter is fixed on the float case. 
• Install the wheels onto the container bottom.
• Install the water filter tube.
• Locate the water filter body.
• Put the water filter sponges into the nests.
•  To connect the hose, insert it into the suction inlet.
IV. OPERATING THE APPLIANCE
• Always be sure that the mains plug is removed from the wall socket.
• Make sure that the container, tubes and hose group are dry and 

clean.
• Unlock the clamps and lift the motor unit upside down.
• Do not use the appliance without the foam filter.
• Lift up the motor unit
• Remove the water filter body and fill container with clean water 

(Max. 2 lt). Replace water filter body.
•  Put the motor unit back onto appliance and lock the clamps. 
• Fit the cleaning accessories most suited to the type of operation to 

be performed, on to the suction tubes or directly in to the handgrip.
• For effective cleaning the following accessory can be used.

» Nozzle (C7) for removing dust from carpets, mats and hard floor 
surfaces.

» Crevice nozzle (D2) for cleaning narrow corners and hard to 
reach places

» Directly suction tube (C5) for sucking soil, shavings, crumbs, 
fluff.

» Small Nozzle (D4) and the suction tube for removing dust from 
shelves, books, lamp shades, frames, ornaments, curtains, 
clothes, electronic equipment’s, surfaces.

• Pull the mains cord out of the appliance and insert the mains plug into the 
wall socket. Push the On/Off Button (A1) to switch the appliance on.

BLOWING FUNCTION
The appliance has blowing function. You may have use this function to 
dry something or  clean the clogged washbasin and bathtub. Connect 
suction hose to the Hepa Filter Housing Cover (A4) then switch on 
appliance. To clean the clog washbasin and bathtup you may use round 
nozzle (D3) after detaching its brush.
V. CLEANING AND MAINTENANCE
• Always switch the appliance off and remove the mains plug from the 

wall socket before starting any maintenance or cleaning operations.
• Always empty, clean and dry the container after use.
• To ensure perfect hygiene and length the working life of vacuum 

cleaner, never leave wet and dirt inside the container.

• Before emptying dirt and waste liquid remove suction hose and lift 
motor unit by pulling the clip locks.

• The foam filter can be washed warm, soapy water or running water. 
Dry it throughly before planing on to float case. Don’t wash foam 
filter at washing machine with hot water.

• Clean and check the float valve inside the float case moves freely in 
it’s housing. For checking the float, lift up the Motor Unit and shake 
it.

• The cleanness of hepa filter  should be checked periodically. Clean 
the filter if it is not clean. This filter loses its characteristics after a 
certain usage period and requires replacing.

This appliance is not intended for use by persons (including chil-
dren) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by 
a person responsible for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. 
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Satın	almış	olduğunuz	cihaz,	28.11.2013	tarihli,	28835	sayılı	Resmi	Gazetede	yayım-
lanan	ve	28.05.2014	tarihinde	yürürlüğe	giren	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	
Kanunun	56	ncı	maddesi	uyarınca,	Senur	Elektrik	Motorları	San.	ve	Tic.	A.Ş.	tarafından	ga-
ranti	 altına	alınmıştır.	Bu	 cihazı	 kullanırken	aşağıdaki	 şartları	 göz	 önünde	bulundurmanız,	
cihazınızın	garanti	kapsamında	kalmasını	sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1.	Garanti	süresi,	malın	teslim	tarihinden	itibaren	başlar	ve	3	yıldır.
2.	Malın	bütün	parçaları	dahil	olmak	üzere	tamamı	garanti	kapsamındadır.
3. Malın	ayıplı	olduğunun	anlaşılması	durumunda	tüketici,	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	
Hakkında	Kanunun	11	inci	maddesinde	yer	alan;	
a.	Sözleşmeden	dönme,
b.	Satış	bedelinden	indirim	isteme,
c.	Ücretsiz	onarılmasını	isteme,
d.	Satılanın	ayıpsız	bir	misli	ile	değiştirilmesini	isteme,

	 haklarından	birini	kullanabilir.
4.	Tüketicinin	bu	haklardan	ücretsiz	onarım	hakkını	seçmesi	durumunda	satıcı;	işçilik	mas-
rafı,	değiştirilen	parça	bedeli	ya	da	başka	herhangi	bir	ad	altında	hiçbir	ücret	 talep	et-
meksizin	malın	onarımını	yapmak	veya	yaptırmakla	yükümlüdür.	Tüketici	ücretsiz	onarım	
hakkını	üretici	veya	ithalatçıya	karşı	da	kullanabilir.	Satıcı,	üretici	ve	ithalatçı	tüketicinin	
bu	hakkını	kullanmasından	müteselsilen	sorumludur.

5.	Tüketicinin,	ücretsiz	onarım	hakkını	kullanması	halinde	malın;
* Garanti	süresi	içinde	tekrar	arızalanması,
*	Tamiri	için	gereken	azami	sürenin	aşılması,
* Tamirinin	mümkün	olmadığının,	yetkili	servis	istasyonu,	satıcı,	üretici	veya	ithalatçı	
tarafından	bir	raporla	belirlenmesi	durumlarında;

	 tüketici	 malın	 bedel	 iadesini,	 ayıp	 oranında	 bedel	 indirimini	 veya	 imkân	 varsa	 malın	
ayıpsız	misli	 ile	 değiştirilmesini	 satıcıdan	 talep	 edebilir.	 Satıcı,	 tüketicinin	 talebini	 red-
dedemez.	Bu	talebin	yerine	getirilmemesi	durumunda	satıcı,	üretici	ve	ithalatçı	mütesel-
silen sorumludur.

6. Malın	 tamir	süresi	20	 iş	gününü,	binek	otomobil	ve	kamyonetler	 için	 ise	30	 iş	gününü	
geçemez.	Bu	süre,	garanti	süresi	içerisinde	mala	ilişkin	arızanın	yetkili	servis	istasyonuna	
veya	satıcıya	bildirimi	tarihinde,	garanti	süresi	dışında	ise	malın	yetkili	servis	istasyonuna	
teslim	tarihinden	 itibaren	başlar.	Malın	arızasının	10	 iş	günü	 içerisinde	giderilememesi	
halinde,	üretici	veya	ithalatçı;	malın	tamiri	tamamlanıncaya	kadar,	benzer	özelliklere	sa-
hip	başka	bir	malı	tüketicinin	kullanımına	tahsis	etmek	zorundadır.	Malın	garanti	süresi	
içerisinde	arızalanması	durumunda,	tamirde	geçen	süre	garanti	süresine	eklenir.

7.	Malın	 kullanma	 kılavuzunda	 yer	 alan	 hususlara	 aykırı	 kullanılmasından	 kaynaklanan	
arızalar	garanti	kapsamı	dışındadır.

8. Tüketici,	 garantiden	 doğan	 haklarının	 kullanılması	 ile	 ilgili	 olarak	 çıkabilecek	 uyuşma-
zlıklarda	 yerleşim	 yerinin	 bulunduğu	 veya	 tüketici	 işleminin	 yapıldığı	 yerdeki	 Tüketici	
Hakem	Heyetine	veya	Tüketici	Mahkemesine	başvurabilir.

9. Satıcı	tarafından	bu	Garanti	Belgesinin	verilmemesi	durumunda,	tüketici	Gümrük	ve	Ticaret	
Bakanlığı	Tüketicinin	Korunması	ve	Piyasa	Gözetimi	Genel	Müdürlüğüne	başvurabilir.
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    Üretim Haftası

Tarih / Ýmza / Kaþe

ÝMALATÇI / İTHALATÇI FÝRMA :
Ünvaný : SENUR ELEKTRÝK MOTORLARI SAN. VE TÝC. A.Þ.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Þehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.  
	 		No:7			34310	Avcýlar	/	ÝSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN

İmzasý	-	Kaþesi	 :

MALIN   
Cinsi : Elektrikli Süpürge             
Markasý : ARNICA  
Modeli : HEPATECH AQUA
Menşei	 :	Türkiye	                                                   
Teslim Tarihi ve Yeri  

Garanti Süresi: 3 Yýl    Azami Tamir Süresi: 20 iþ günü

SATICI FÝRMANIN
Ünvaný :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :
                                                   
    

www.arnica.com.tr
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AQUA

1449 Kırmızı


