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odkurzacz bezprzewodowy mod. 2711 Briciola ARIETE
zanim uŜyjesz to urządzenie:
- przeczytaj uwaŜnie instrukcję i zachowaj na przyszłość
- wyjmij z opakowania i zdejmij wszelkie naklejki
bezpieczeństwo:
- kabel zasilający stanowi niebezpieczeństwo – nie pozwól by znajdował się luzem na podłodze, aby uniknąć
wypadku
- nie najeŜdŜaj odkurzaczem na kabel, nie kładź go na gorących i ostrych (kanciastych) powierzchniach
- nie wyciągaj kabla z gniazdka pociągając za kabel – zawsze trzymaj za wtyczkę
- nie uŜywaj uszkodzonego odkurzacza – napraw go w serwisie autoryzowanym przed kolejnym uŜyciem
- nie dotykaj odkurzacza mokrymi rękami
- nie wkładaj odkurzacza do wody lub innych cieczy
- trzymaj dzieci z dala od odkurzacza.
- aby uniknąć poraŜenia prądem – nie uŜywaj go poza zamkniętymi pomieszczeniami i na mokrych
powierzchniach
- nie stosuj nie certyfikowanych akcesoriów
- nie uŜywaj odkurzacza bez zainstalowanych filtrów
- nie uŜywaj odkurzacza do wciągania wody i innych cieczy
- nie uŜywaj odkurzacza do wciągania łatwopalnych i niebezpiecznych substancji (np.: benzyny) i płonących,
dymiących lub Ŝarzących się przedmiotów (np.: niedopałki, popiół) oraz nie uŜywaj go w miejscach gdzie
takie substancje/przedmioty mogą się znajdować
- nie wkładaj niczego do otworów odkurzacza i nie uŜywaj go, jeśli którykolwiek otwór jest zablokowany –
dbaj o to by przepływ strumienia powietrza był swobodny
- nie uŜywaj przedłuŜaczy, rozgałęziaczy nie odpowiadających specyfikacji urządzenia
- nie pozwól uŜywać urządzenia osobom nieświadomym zagroŜenia bez nadzoru
- nie pozwól dzieciom uŜywać odkurzacza ani bawić się nim
- zawsze uŜywaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem – do prac domowych. Ariete nie ponosi
odpowiedzialności za uŜycie niezgodne z przeznaczeniem, niepoprawne uŜywanie lub nie stosowanie się do
instrukcji obsługi
- filtry i akcesoria do odkurzacza dostępne są w serwisie autoryzowanym Ariete
- urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/CE i EMC2004/108/EC.
zanim włączysz:
- upewnij się, Ŝe źródło prądu odpowiada specyfikacji opisanej na spodzie urządzenia
zanim uŜyjesz po raz pierwszy:
- upewnij się, Ŝe wszystkie filtry i pojemnik na kurz są prawidłowo umiejscowione
Opis:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
Z.
X.
Y.
W.
K.

pokrywa pojemnika na kurz
przycisk CLEAN włączający z sygnalizacją świetlną i akustyczną
pilot
szczotki zbierające kurz
pędzelek do czyszczenia
odbiornik
czujnik
kabel
czujniki ładowarki
przekaźniki
ładowarka HOME BASE
lampka ładowania
gniazdko ładowarki
korpus
mocowanie szczotki
wlot kurzu
włącznik/wyłącznik
pokrywka schowka na baterie
czujniki korpusu
czujniki przeciw przeszkodom
pojemnik na kurz
wejście ładowarki
osłona filtra Hepa
filtr Hepa
filtr
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Opis pilota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wyświetlacz
przycisk CLEAN
przycisk CLOCK
przycisk powrotu do bazy
przycisk odkurzania przy ścianie
przycisk funkcji TURBO
przycisk PLAN
przyciski kierunkowe

UśYCIE
- Ustawić ładowarkę M pod ścianą na powierzchni płaskiej i stabilnej, w odległości 1 m od przeszkody z obu
stron i 2 m od przodu ładowarki.
WłoŜyć wtyczkę kabla H do gniazdka ładowarki O i podłączyć do prądu.
Lampka N zaświeci się, sygnalizując prawidłowe podłączenie do źródła zasilania.
- Przestawić włącznik S do pozycji ON. Prawidłowe włączenie zostanie zasygnalizowane miganiem
przycisku CLEAN B przez 15 sekund.
- Ładowanie baterii:
a. z kabla
Podłączyć kabel H bezpośrednio do urządzenia X.
UWAGA! Nigdy nie ładować w ten sposób urządzenia z zaprogramowanym cyklem odkurzania.
b. z ładowarki
Po zainstalowaniu ładowarki M prawidłowo nałoŜyć urządzenie do bazy (czujniki urządzenia U powinny się
znaleźć na czujnikach ładowarki I).
c. automatyczne ładowanie
Urządzenie samo wróci do ładowarki, kiedy bateria będzie się wyczerpywać.
WaŜne, aby urządzenie było w tym samym pomieszczeniu, w którym podłączona jest ładowarka.
UWAGA! Urządzenie nie wróci do ładowarki, jeśli ta nie jest podłączona do prądu.
UWAGA! Kabel ładowarki nie powinien stanowić przeszkody dla urządzenia.
UWAGA! Przed pierwszym uŜyciem naleŜy ładować urządzenie przez co najmniej 12 godzin. Krótsze
ładowanie moŜe uszkodzić baterie.
Kolejne ładowania trwają maksymalnie 3,5 godziny i pozwalają na 1,5 godziny pracy.
Bateria jest przewidziana na 100 pełnych cykli czyszczenia, jeśli jest prawidłowo ładowana.
Aby przedłuŜyć jej Ŝywotność naleŜy:
- ładować baterię
- naładować baterię kompletnie przed uruchomieniem kaŜdego cyklu
- przechowywać urządzenie podłączone do źródła zasilania
- w wypadku długiego nie uŜywania urządzenia, naleŜy naładować kompletnie baterie, wyłączyć urządzenie
za pomocą wyłącznika S i wyciągnąć baterie
- przed kolejnym uŜyciem, po długiej przerwie, naleŜy naładować kompletnie baterie
UWAGA! Baterie wyjęte naleŜy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
Baterie naleŜy ładować w temperaturze od 4 do 40 stopni Celsjusza.
SPRAWDZIĆ STAN URZĄDZENIA PRZED WŁĄCZENIEM LUB WYŁĄCZENIEM
Przed wyborem funkcji dla urządzenia naleŜy sprawdzić, czy włącznik S jest w pozycji ON i sygnalizację
przycisku CLEAN.
Lampka przycisku CLEAN
- stałe pomarańczowe światło:
bateria wyczerpana, bateria wymaga naładowania
- migające pomarańczowe światło:
bateria ładuje się, poczekać na koniec ładowania
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- stałe zielone światło:
zakończone ładowanie, urządzenie jest gotowe do pracy

- migające zielone światło:
urządzenie jest w trybie zmian, oczekuje na zadanie funkcji
- migające lub stałe zielone światło:
urządzenie jest w trybie odkurzania
- wyłączone światło:
urządzenie jest w trybie uśpionym, powinno być obudzone przed uruchomieniem
- czerwone światło:
błąd, pojawił się problem
- migające światło czerwone i sygnalizacja dźwiękowa:
włącznik S jest w pozycji OFF, aby naładować baterie naleŜy zmienić pozycję na ON
WYBÓR TRYBU PRACY
Do włączenia lub wyłączenia urządzenia moŜna uŜyć przycisku CLEAN znajdującego się na korpusie
urządzenia B lub przycisku CLEAN w pilocie C.
TRYB PAUZY – migająca lampka zielona – urządzenie czeka na polecenie
- aby uruchomić urządzenie wystarczy wcisnąć przycisk CLEAN
- aby przejść z trybu PAUZA do UŚPIENIA wystarczy wcisnąć przycisk CLEAN na trzy sekundy lub
poczekać 15 sekund na zgaśnięcie lampki
TRYB ODKURZANIA – migająca lub świecąca się stałym światłem lampka zielona – urządzenie jest w
trakcie pracy
TRYB UŚPIENIA – wyłączona lampka
- aby uruchomić urządzenie, wystarczy wcisnąć dwa razy przycisk CLEAN
Jednokrotne wciśnięcie przycisku zmieni tryb UŚPIENIA na tryb PAUZY (lampka miga)
Dwukrotne wciśnięcie przycisku, uruchomi tryb ODKURZANIA
WYBÓR TRYBU ODKURZANIA
1. Odkurzanie automatyczne
Wciśnięcie przycisku CLEAN na urządzeniu lub pilocie uruchomi odkurzanie:
UWAGA! Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia powinno się usunąć zbędne przeszkody z miejsca
odkurzanego (na przykład kable elektryczne).
2. Odkurzanie uruchamiane za pomocą pilota
Za pomocą pilota moŜna uruchomić tryby: Turbo, odkurzania wzdłuŜ ściany , powrotu do bazy.
Podczas pracy urządzenia moŜna zmienić tryb za pomocą pilota, wciskając przycisk CLEAN (tryb pauzy) i
wybierając odpowiedni tryb.
- TURBO (6) – do powierzchni szczególnie zanieczyszczonych – tryb zakończy się po oczyszczeniu
powierzchni lub zostanie zakończony za pomocą przycisku CLEAN.
- Odkurzanie wzdłuŜ ściany (5) – uruchomić funkcję za pomocą odpowiedniego przycisku po ułoŜeniu
urządzenia przy ścianie – urządzenia będzie poruszać się wzdłuŜ ściany. Tryb ten moŜna zakończyć za
pomocą przycisku CLEAN. Tryb ten zakończy się po powrocie urządzenia do bazy lub po rozładowaniu się
baterii.
- Odkurzanie – podczas odkurzania za pomocą odpowiednich przycisków (8) moŜna sterować ruchem
urządzenia.

3

- Powrót do bazy – za pomocą odpowiedniego przycisku (4) moŜna spowodować powrót urządzenia do
bazy.
WaŜne są następujące wskazówki:
- baza powinna znajdować się w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie
- jeśli nie uda się zawrócić urządzenie do bazy za pierwszym razem, naleŜy spróbować ponownie
UWAGA! Baza urządzenia powinna być podłączona do prądu.
UWAGA! Nie wolno przechowywać urządzenie z rozładowanym akumulatorem.
UWAGA! Rozładowany akumulator wymaga naładowania.
PROGRAMOWANIE PRACY URZĄDZENIA
Za pomocą pilota moŜna zaprogramować pracę urządzenia.
UWAGA! Upewnić się, Ŝe w pilocie prawidłowo zainstalowano baterie.
UWAGA! Upewnić się, Ŝe ustawiony został zegar.
Ustawianie zegara:
- Skierować pilot w stronę urządzenia
- Wcisnąć przycisk CLOCK, aby uruchomić tryb ustawiania zegara.
- Wybrać godzinę za pomocą przycisków (8) i zapamiętać wybór za pomocą przycisku CLEAN. Następnie
ustawić minuty.
Dźwięk wydany przez urządzenie sygnalizuje ustawienie czasu.
Programowanie pracy urządzenia:
- Skierować pilot w stronę urządzenia
- Wcisną przycisk PLAN, aby zaprogramować czas pracy.
Dźwięk wydany przez urządzenie sygnalizuje zaprogramowanie godziny rozpoczęcia pracy.
Urządzenie raz zaprogramowane będzie działało zgodnie z programem pod warunkiem, Ŝe nie zostanie
wciśnięty przycisk OFF na urządzeniu.
KONSERWACJA
Zaleca się regularne oczyszczanie szczotki po odkręceniu jej za pomocą śrubokrętu.
Po kaŜdym uŜyciu naleŜy opróŜnić zbiornik na kurz.
Zbiornik na kurz moŜna płukać pod bieŜącą wodą.
Filtr Hepa naleŜy przepłukiwać w wodzie co 15-30 dni i wymieniać co 6 miesięcy.
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