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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji
ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun
için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan
önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka
birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavu
zunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.
Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanıl
mıştır:

C

A

Cihazın kullanımıyla ilgili önemli
bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
UYARI: Can ve mal güvenliğiyle
ilgili tehlikeli durumlar konusunda
uyarılar.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde
AEEE Yönetmeliğine uygundur.

doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
PCB içermez.
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1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike
lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları
yer almaktadır.
Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti
geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik
• Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına
uygundur.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve
zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında
veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve
karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair
talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım
işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın.
Yetkili servise başvurun.
• Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde
belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
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1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
• Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A’lık bir
sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
• Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
• Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için
sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sür
tünmesini engelleyin.
• Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya
ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
• Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan
çekmeyin.
• Yanıcı maddeleri süpürmeyin ve sigara külünü
süpürürken soğumuş olmasına dikkat edin.
• Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.
• Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve
maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında
kullanmayın.
• Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden
çekin.
• Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için
suya daldırmayın.
• Cihazı parçalarına ayırmayın.
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1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
• Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından
tavsiye edilen parçaları kullanın.
• Cihazı sadece birlikte verilen adaptör ile birlikte
kullanın.
• Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar
görebilir.
• Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
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1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden
çıkarılması
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde
belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine
uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelik
teki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürü
nü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktası
na götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.
Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olun.

1.3 Piller
Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atıl
masını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle
birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmeme
si gerektiğini belirtmektedir. Bazı pillerde sembol, kimyasal bir
sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005’den
fazla cıva veya % 0,004’den fazla kurşun içeriyorsa, cıva için Hg, kurşun
için Pb kimyasal sembolü eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağla
yarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan
sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine
katkıda bulunmuş olacaksınız.

1.4 Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebi
lir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer
atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj top
lama noktalarına atın.
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2 El süpürgeniz
2.1 Genel bakış
1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

9

6
7

4

8

Toz haznesi
Filtre kasedi
Filtre
Toz haznesi çıkarma düğmesi
Açma/kapama düğmesi
Dar ağızlı uç
Islak emiş ağzı
Duvar askısı
Şarj adaptörü

2.2 Teknik veriler
Batarya Voltaj
: 7.2 V
Şarj Girişi
:
100-240V~ , 50/60Hz 0.2A
Şarj Çıkışı
: 10.0V
500mA
Şarj süresi
: 4-6 saat
Kullanım süresi : 16 dakika

2 adet dübel
2 adet vida
8 / TR

Şarjlı El Süpürgesi / Kullanma Kılavuzu

2 El süpürgeniz
Üretici
:
Shenzhen Jodeway Technology Co.,Ltd
Model Kimliği
:
JOD-S-100050GS-C-2
Giriş Voltajı
: 100-240V~
Giriş Frekansı
: 50/60Hz
Giriş Akımı
: 0.2A
Çıkış Voltajı
: 10.0V DC
Çıkış Akımı
: 0.5 A
Çıkış Gücü
: 5.0 W
Ortalama aktif verimlilik
: 78.61%
Düşük yükte verimlilik (%10)
: N/A
Yüksüz güç
: 0.047W
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3 Kullanım
3.1 Kullanım amacı

3.3 Cihazın şarj edilmesi

Cihaz ev tipi kullanım için tasar Cihazı açma/kapama düğmesin
lanmıştır, sanayi tipi kullanım için den (5) kapatın.
uygun değildir.
Cihazın şarjı tama
men bittiğinde şarj
3.2 Duvara montaj
edin. Bu işlem pilin
ömrünü uzatır.
Duvar askısını (8)
prize yakın bir yere Şarj adaptörünün (9) ucunu ürü
monte edin ve du nün alt kısmında yer alan şarj giri
var askısının üzerine şine takın.
cihazı rahatça yer
- Şarj göstergesi kırmızı renkte
leştirebilecek kadar
yanıp söner.
yükseklik bırakın.
Şarj işlemi tamamlandıktan

1. Duvar askısını (8) monte edece
sonra
şarj göstergesi sabit bir
ğiniz duvara sabitleyin.
şekilde
yanar.
2. Duvar askısının (8) üzerindeki iki

C

C

delik yerini duvara işaretleyin.
3. İşaretlediğiniz yerler üzerinden
matkap yardımıyla duvara 6
mm lik matkap ucu ile delik açıp
dübelleri duvara çakın
4. Dübeller üzerinden vidalar ile
duvar askısını (8) monte edin.
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C
C
C

Cihaz yaklaşık 4-6
saatte şarj olur.
Cihaz tamamen şarj
olduktan sonra kul
lanım süresi 16 daki
kadır.
Cihaz şarjda iken ça
lışmaz.
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3 Kullanım

A

UYARI: Cihaz uzun
süre kullanıldığında
ve çalışırken durdu
ğunda şarj ışığı sö
ner. Açma kapama
düğmesinden
(5)
cihaz çalıştırmak is
tenildiğinde şarj ışığı
yanıp sönecektir. Bu
durum cihazın şarjı
nın bittiğini gösterir.

3.4 Kuru süpürme
1. Toz haznesinin (1) ucuna dar
ağızlı ucu (6) veya ıslak emiş ağ
zını (7) takabilirsiniz.
2. Açma/kapama düğmesine (5)
basarak süpürme işlemine baş
layın.
3. Süpürme işlemi bittiğinde
açma/kapama düğmesine (5)
basarak cihazı kapatın.
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3.5 Islak süpürme
1. Filtreyi çıkarın.
2. Toz haznesinin (1) ucuna ıslak
emiş ağzını (7) takın.
3. Açma/kapama düğmesine (5)
basarak süpürme işlemine baş
layın.
4. Süpürme işlemi bittiğinde
açma/kapama düğmesine (5)
basarak cihazı kapatın.

A

UYARI: Islak süpür
me işleminden sonra
toz haznesini (1) yı
kayın (bkz. 4.2).
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4 Temizlik ve bakım
4.1 Temizlik

A

UYARI: Cihazı temiz
lemek için kesinlikle
benzin, solvent, aşın
dırıcı temizleyiciler,
metal nesneler veya
sert fırçalar kullan
mayın.

5. Toz haznesi (1) ve sünger filtreyi
akan suyun altında yıkayın ve
kurumaya bırakın.

4.3 Saklama

• Cihazı uzun süre kullanmayı dü
şünmüyorsanız, dikkatli bir şe
kilde saklayın.
• Cihazı ve aksesuarlarını orijinal
4.2 Toz haznesi ve
paketlerinde saklayın.
filtrelerin temizlenmesi
• Serin ve kuru bir yerde saklayın.
1. Toz haznesi çıkarma düğmesine • Cihazı, daima çocukların ulaşa
mayacağı bir yerde muhafaza
(4) basın ve toz haznesini (1) çı
edin.
karın.
2. Filtre kasedini (2) toz haznesin
4.4 Taşıma ve nakliye
den (1) çıkarın.
• Taşıma ve nakliye sırasında ci
hazı orijinal ambalajı ile birlikte
taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı
fiziksel hasarlara karşı koruya
caktır.
• Cihazın veya ambalajının üzerine
ağır cisimler koymayın. Cihaz
zarar görebilir.
3. Filtre kasedinin (2) içinden sün
• Cihazın düşürülmesi durumunda
ger filtreyi çıkarın.
cihaz çalışmayabilir veya kalıcı
4. Toz haznesini (1) ters çevirerek
hasar oluşabilir.
çöp kutusuna boşaltın.

12 / TR

Şarjlı El Süpürgesi / Kullanma Kılavuzu

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Web sitesi

2

Müșteri Bașvurusu

0850 210 0 888

Yetkili Servis

Çağrı merkezi

musteri.hizmetleri@
altus.com.tr

Yetkili Satıcı

Faks
0216 423 23 53

Bașvuru kaydı
Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı
Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli ișlemin gerçekleștirilmesi

4
4

Müșteri memnuniyetinin alınması
Memnun

5

Memnun
değil

Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Müșteri Hizmetleri
Müșteri Memnuniyeti Politikası
• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız.
Kanallarımız:
* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından
alan kodu çevirmeden arayın*)
* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet
vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep
edebilirsiniz.
* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888
* Faks Numaramız: 0216-423-2353
* Web Adresimiz:

- www.altus.com.tr

* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@altus.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- https://www.facebook.com/altustr
- https://www.youtube.com/channel/UCl88QUQrXu4MR6aX_ctdzRg
* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- http://www.altus.com.tr/yetkili-saticilar.html
* Yetkili Servislerimiz,

- http://www.altus.com.tr/yetkili-servisler.html
- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
Bakanlığı tarafından olușturulan “Servis Bilgi
Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden
temin edilebilir.

• Müșterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Altus’a ulaștığı bilgisini, müșteri
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
• Müșteri Hizmetleri sürecimiz:
Müșterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

• Altus olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul
eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.
• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir
yapı geliștirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.
Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından
Çağrı Merkezimize bașvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
• İșiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fiși” istemeyi unutmayınız.
alacağınız “Hizmet Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sağlayacaktır.
• Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.
Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.
Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları
uygulanmaz;
1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar
ve arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.),
doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı
meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan hasar ve arızalar,
6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya
mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi
Durumunlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti
süresi ile sınırlıdır.
Ürününüz Arçelik A.Ş adına Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd Longzhou
Road Leliu Town, Shunde District Foshan City Guangdong Province, P.R.C. 86-757-66855035
tarafından üretilmiştir.
Menşei:P.R.C.
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S atıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Şarjlı El Süpürgesi
AL 767
2

