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VIKTIGA ANVISNINGAR
LÄS DESSA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN:
Under användning av apparaten måste du följa vissa grundläggande försiktighetsmått:
1 Försäkra dig alltid om att elnätets spänning motsvarar vad som anges på etiketten med tekniska uppgifter och att systemet är förenligt med apparatens effekt.
2 Denna apparat överensstämmer med direktivet 2014/35/EU och EMC 2014/30/
EU.
3 Apparaten är endast avsedd för den användning, som den uttyckligen utvecklats
för, dvs. uppsugning av damm från ytor i hemmet. Alla annan användning ska
betraktas som felaktig och följaktligen farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för evetuella skador, som skulle kunna uppstå genom olämplig, felaktig och
orimlig användning.
4 Sug inte upp varm aska, stora glasbitar, murbruk, spetsiga eller vassa föremål
samt vätskor.
5 För att undvika farlig överhettning, recommenderas det att du rullar ut sladden i
hela sin längd och att du drar ur kontakten från strömförsörjningen, när apparaten inte används.
6 Anslut apparaten uteslutande till ett uttag med växelström.
7 Apparaten får inte användas utan filter, eller om filtren är trasiga eller skadade.
8 Sug inte upp något på våta ytor.
9 Sug aldrig upp vätskor.
10 DOPPA ALDRIG NER APPARATEN I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR
11 Rör inte vid apparaten med våta eller fuktiga händer och fötter.
12 Använd inte apparaten när du är barfota.
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Lämna inte apparaten utsatt för väder och vind (regn, sol osv.)
Lämna inte apparaten i närheten av värmekällor (t.ex. värmeelement)
Dra alltid ur sladden när du ska rengöra apparaten eller byta filtren.
Apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga; av personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, om de inte noga övervakas eller instruerats om själva apparatens användning av en person, som ansvarar för deras säkerhet.
Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom
räckhåll för barn.
Försäkra dig om att barn inte leker med apparaten.
Dra aldrig i sladden för att koppla bort den från eluttaget.
Försäkra dig om att sladden inte kommer i kontakt med varma eller vassa ytor.
Använd inte apparaten med skadad sladd.
Om sladden skulle vara skadad, ska den bytas ut av tillverkaren eller av dennas
tekniska assistans eller, i vilket fall som helst, av en person med liknande kvalifikationer, för att förebygga all risk.
Starta alltid apparaten med effektreglaget på minsta läge.
Koppla bort sladden från uttaget efter varje användning
Om du skulle bestämma dig för att bortskaffa apapraten, rekommenderas det
att du gör den obrukbar genom att klippa av sladden. Det rekommenderas även
att du gör de delar av apparaten obrukbara, som skulle kunna utgöra en fara,
särskilt när det gäller barn, som skulle kunna använda sig av apparaten för sina
lekar.
Förpackningselement får inte lämnas inom räckhåll för barn, då de kan utgöra
en potentiell riskkälla.
För korrekt bortskaffande av produkten enligt det europeiska direktivet
2012/19/EU, läs det särskilda blad, som medföljer produkten.

FÖRVARA DESSA INSTRUKTIONER
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BESKRIVNING AV APPARATEN (Fig. 1)
A Dammbehållare
G Koppling för sugslang
B Apparatens kropp
H Handtag
C Pedalstyrd brytare för sladdupprullning
I Väljare för hårda golv / mattor
D Knapp för låsning/upplåsning av
L Golvborste
dammbehållaren
M Sugslang
E Handtag till dammbehållaren
N Glidanordning
F Pedalstyrd brytare för tändning/
O Teleskoprör
släckning
P Suganordning för springor med borste
TILLBEHÖR
Teleskoprör (O)
För in förlängningsröret på handtaget och installera sen önskat tillbehör. När du väl fört in tillbehöret,
kan du dra ut teleskopröret med hjälp av snäppreglaget (FIG. 4) till önskad längd. Släpp reglaget för
att stoppa det i önskat läge.
Golvborste (L)
- Lämpar sig både för stora ytor och för hörn, som är svåra att nå.
- För rengöring av mattor och resistenta golv, rekommenderas det att du inte använder borsten.
Borsten är försedd med hjul för att underlätta glidning på alla typer av ytor. Välj önskad längd på
de utkjutande stråna genom att trycka på spaken på borstens ända. Lyft upp borsten genom att
trycka på spaken, som markerats med symbolen
för mattan.
- För bättre rengöring och underhåll av släta golv, så som golv i PVC, parkett eller keramikplattor, är
det bäst att använda borsten. För att dra ut borsten ska du trycka på spaken, som markerats med
symbolen
för släta golv.
Suganordning för springor med borste (P)
Lämpar sig för att suga mellan tygveck, kopplingar, hörn eller nischer, som inte kan nås med golvdammsugaren. Detta tillbehör kan även anbringas direkt på handtaget (H).
MONTERING AV DAMMSUGAREN
VARNING: Innan du anbringar eller tar bort tillbehören, försäkra dig alltid om att dammsugarens
kontakt kopplats bort från eluttaget.
- För in slangen (M) i luftinloppsöppningen (G) och vrid den något tills den låses helt (Fig. 2)
- För in teleskopröret (O) på handtaget (Fig. 3).
- Skjut glidanordningen (N) framåt och dra ut rörets nederdel till önskad längd (Fig. 4). För att korta ner
det, ska du utföra dessa moment i omvänd ordning.
- För in önskat tillbehör på teleskopröret.
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ANVÄNDNING AV APPARATEN
VARNING: Innan du använder dammsugaren, ska du ta bort stora eller spetsiga föremål från golvet
för att förhindra eventuella skador på själva dammsugaren.
Innan du använder apparaten, ska du först och främst rulla ut sladden i hela sin längd och sätta i
kontakten. För att slå på apparaten ska du trycka med foten på dammsugarens brytare (F) Apparaten
är försedd med särskilda glidhjul, som gör att du bekvämt kan dra produkten under användning.
VIKTIGT: Det kan hända att det hörs ett väsande ljud, som upphör efter några få sekunder.
VARNING: Släck omedelbart dammsugaren om luftmunstycket, borstarna eller teleskopröret skulle
täppas till. Innan du slår på dammsugaren på nytt, ska du avlägsna det som orsakat tilltäppningen.
Efter att dammsugaren använts
Använd den pedalstyrda brytaren (F) för att släcka apparaten.
Koppla sen bort kontakten och håll den pedalstyrda brytaren (C), som sitter på apparaten, intryckt;
sladden rullar upp sig automatiskt.
VARNING:Under upprullning, stöd sladden med ena handen så att du inte skadar dig.
Ställ sen undan apparaten och för eventuellt in golvborsten (L) i den särskilda kroken, som sitter på
apparatens baksida (Fig. 5).
Transport av dammsugaren
För transport använd dig av det särskilda handtaget, som sitter på apparatens överdel (E).
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: Innan di utför någon form av rengöring eller underhåll, ska du släcka apparaten och
koppla bort kontakten från eluttaget.
Den uppsugna smusen hamnar i dammbehållaren (A). Luften rengörs sen av ett permanent tvättbart
filter, som befinner sig inne i dammbehållaren, av ett motorskyddsfilter och av ett luftutloppsfilter, som
sitter på apparatens baksida.
VARNING: Använd aldrig dammsugaren utan filter eller med ett skadat filter. Det uppsugna dammet
skulle kunna tränga in i apparaten och skada motorn.
VARNING: Rengör filtren regelbundet eller, i vilket fall som helst, när du märker att uppsugningen försvagats.
Gör så här för att tömma dammbehållaren (A)
- Tryck på frigöringsknappen (D) och dra samtidigt ut dammbehållaren (A) med hjälp av det särskilda handtaget (E) (Fig. 6)
- Töm dammbehållaren (A) genom att öppna locket med hjälp av den tillhörande upplåsningsknappen (Fig. 7).
VIKTIGT: För att tömma behållaren utan att smutsen tränger ut, rekommenderas det att du för in
behållaren i en plastpåse och tömmer den i denna.
- För en fullständig rengöring av behållaren (A) måste du montera ner den i alla sina komponenter,
enligt vad som beskrivs nedan:
- öppna filtrets lock med den särskilda spaken (Fg. 8); dra sen ut det underliggande filtret och
svampfiltret (Fig. 9);
- Avlägsna hela filtret genom att vrida det medurs (Fig. 10).
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VIKTIGT: Tvälla alltid filtren endast med rent vatten utan att använda tvål eller rengöringsmedel. Det
rekommenderas att du utför denna rengöring åtminstone var 6 e månad eller, i vilket fall som helst,
om du märker att uppsugningen försvagats på märkbart sätt.
- Innan du använder den på nytt, måste du montera tillbaka behållaren.
- För in filtret på plats och stäng filterlocket genom att sänka låsspaken tills du hör det klick, som
anger att den blockerats.
- För in filtret helt i behållaren (A) och blockera det genom att vrida det moturs.
- För sen in hela dammbehållaren (A) på nytt på apparatens kropp och tryck lätt på den tills du hör
det klick, som anger att den hakats fast (Fig. 11).
Gör så här för att rengöra luftutloppsfiltret
Detta filter används som sista filtreringsnivå för luften, innan den lämnar dammsugaren. För rengöring gör som följer:
- Använd spaken och avlägsna luckan som sitter på apparatens baksida (Fig. 12)
- Rengör filtret under kallt vatten och låt det torka (Fig. 13)
- För in det rena luftutloppsfiltret (eller byt ut det mot ett nytt) på nytt i gallret och för in detta sistnämnda i apparaten och tryck in det tills du hör ett klick.
VARNING: Tvätta alltid filtret endast med rent vatten utan att använda tvål eller rengöringsmedel.
VARNING: Det rekommenderas att du utför denna rengöring åtminstone var 6 e månad eller, i vilket
fall som helst, om du märker att uppsugningen försvagats på märkbart sätt.
Gör så här för att rengöra dammsugaren
Väggarna, dammbehållaren och filtrens säten kan rengöras genom att du torkar av dem med en fuktig
trasa vid behov. När du gör detta, var försiktig så att det inte tränger in vätska i dammsugaren. Använd
aldrig starka rengöringsmedel (fläckborttagningsmedel, lösningsmedel), då dessa skulle kunna fräta på
plasten. Sätt i kontakten i uttaget, endast när du är säker på att alla delar är tora.
VIKTIGT: Det rekommenderas att du inte smörjer ellr oljar in de roterande delarna, för att förhindra
att det fastnar hår eller ludd på dem.
Gör såhär för att rengöra borstarna
Med påslagen apparat, rengör borstens strån för att frigöra det damm som fastnat och fortätt sen att
dammsuga.
SERVICE OCH KUNDTJÄNST
Vid skador på sladden eller på andra komponenter, rekommenderas det att du vänder dig till ett
auktoriserats servicecentrum ARIETE.
För assistans och reparation (inom eller utöver garantiperioden): kontakta direkt ditt servicecentrum
ARIETE i området
VIKTIGT: Produktens modellnummer hittar du på den skylt med tekniska data, som sitter på produkten
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