
WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie przed użyciem.
* Urządzenie używać zgodnie z przeznaczeniem.

Nie podnosić urządzenia na wysokość oczu, uszu itd. człowieka.

* Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Osoby nieposiadające doświadczenia 

i nieznające urządzenia, a także niezaznajomione z instrukcją obsługi, muszą używać 

urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

* Urządzenie przechowywać z dala od dzieci.

* Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.

* Nie używać urządzenia do odkurzania rzeczy gorących i ostrych.

* Urządzenie nie może być używane bez filtra ochronnego (lub gdy jest uszkodzony).

* Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

* Nie dotykać uruchomionego urządzenia mokrymi rękami lub stopami.

* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił atmosferycznych.

* Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub demontażem, wyciągnąć 

wtyczkę z kontaktu.

* Nie wyłączać urządzenia poprzez pociągnięcie kabla.

* Unikać kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami.

* Nie używać urządzenia, jeśli kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli

urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy w tym wymiana kabla elektrycznego, 

 muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez

koncesjonowanych techników Ariete, co pozwala na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.

* Zużytą baterię należy wyrzucić do specjalnego pojemnika.

* Nie wkładać żadnego przedmiotu w otwory urządzenia.

* Zapewnić swobodną cyrkulację potwierza.

* Nie odkurzać substancji łatwopalnych.

* Nie odkurzać substancji gorących lub palących się, jak papierosy, zapałki, popiół.

* Nie odkurzać substancji toksycznych.

* Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w których unoszą się opary z 

farb olejnych lub innych substancji łatwopalnych i toksycznych.
* Nie używać urządzenia podłączonego do ładowania.

* W wypadku pojawienia się wycieku z baterii nie używać urządzenia i skontaktować się 

z autoryzowanym serwisem.

* Elementy opakowania nie powinny znajdować się w pobliżu dzieci. Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o. 
* W celu prawidłowego pozbycia się urządzenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1
2012/19/UE, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do produktu.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz 

Cordless wet & dry



A. Włącznik/Wyłącznik G. Końcówka ze ściągaczką Przed przystąpiem do pracy należy się upewnić, że wybrana końcówka została zamontowana.

B. Rączka H. Ładowarka Włączyć urządzenia za pomocą włącznika A.

C. Lampka ładowania I. Pojemnik na zanieczyszczenia Lampka C zaświeci się, kiedy urządzenie zacznie się rozładowywać.

D. Gniazdko ładowarki L. Filtr Po zakończeniu pracy urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od prądu i oczyścić.

E. Końcówka wąska M. Przycisk blokady

F. Końcówka ze szczoteczką KONSERWACJA
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

ŁADOWANIE BATERII Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono wyłączone.

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy naładować baterię. Korpus urządzenia i część zasilającą przecierać lekko wilgotną szmatką.

Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię 24 godziny. Nie wolno używać środków zapachowych ani żrących.

Czas każdego kolejnego ładowania to 15 godzin.

Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać - to naturalne. Filtr odkurzacza należy czyścić regularnie.

Zaleca się ładowanie urządzenia z rozładowaną baterią, Odblokować filtr za pomocą przycisku M Rys. 4.

Urządzenie należy podłączyć do prądu za pomocą ładowarki Rys. 2. Filtr L można przemywać tylko w wodzie, beż użycia detergentów Rys. 5.

Lampka C zaświeci się, sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Pojemnik na kurz opróżnić z zanieczyszczeń i - jeśli to konieczne - przemyć w wodzie.

Lampka C nie gaśnie po naładowaniu urządzenia. Przed przystąpieniem do zamontowania poszczególnych elementów należy je dokładnie osuszyć.

Nigdy nie używać urządzenia podczas ładowania.

Wszystkie akcesoria należy czyścić regularnie.

AKCESORIA

Końcówka ze ściągaczką G

Końcówka odpowiednia do zanieczyszczeń ciekłych w małych ilościach.

Końcówka ze szczoteczką F

Końcówka odpowiednia do powierzchni dywanowych i materiałowych.

Końcówka wąska E

Końcówka odpowiednia do trudno dostępnych miejsc.


