
Ariete 2765 2in1 Porszívó 
Használati útmutató 

 
FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI 
INSTRUKCIÓKAT. 

Az elektromos készülékek használata során néhány alapvető 

óvintézkedést kell tenni: 

1. Soha ne tegye a készüléket meleg tárgyakra vagy azok 

közelébe. 

2. Soha ne használja a készüléket emberek közelében, ne 

emelje szemmagasságig, fülmagasságig, stb., a 

balesetek elkerülése érdekében. 

3. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, 

napsütés, stb.). 

4. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel. 

5. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális 

vagy fizikai képességű személyek, vagy nem 

megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező 

személyek használják a készüléket, hacsak nem 

felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a 

biztonságukért felelős személy. 

6. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a 

készülékkel. 

7. Na tegyen semmit a készülék nyílásaiba, és ne engedje, 

hogy akadály álljon a levegő keringésének útjába. 

8. A nyílásokat tartsa por-, szösz-, haj-, és egyéb hasonló-

mentesen. 

9. Soha ne használja a készüléket a szűrő nélkül. 

10. Ne porszívózzon forró anyagokat, például hamut, gyufát 

vagy cigarettát, ami ég vagy ami füstöt bocsát ki. 

11. Soha ne porszívózzon gyúlékony vagy robbanékony 

anyagokat (benzin, kerozin, stb.), és ne használja ott, 

ahol nagy mennyiségű víz található. 

12. Soha ne használja a készüléket zárt környezetben vagy 

ahol olajfestékből, vízálló adalékanyagokból, gyúlékony 

porokból vagy egyéb mérgező vagy robbanékony 

adalékanyagokból származó gőzök lehetnek. 

13. Soha ne porszívózzon mérgező anyagokat (fehérítő, 

ammónia, lefolyótisztító, üzemanyag, stb.). 

14. SOHA    NE    TEGYE    A    KÉSZÜLÉK TESTET, A 

TÁPDUGÓT VAGY A TÁPKÁBELT    VÍZBE    VAGY    

EGYÉB FOLYADÉKBA, MINDIG NEDVES RUHÁVAL 

TÖRÖLJE MEG. 

15. HASZNÁLAT UTÁN ÉS TARTOZÉKOK LE- ÉS 

FELSZERELÉSE, ILLETVE TISZTÍTÁS ELŐTT 

KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET. 

16. A kezei mindig legyenek teljesen szárazak, mielőtt a 

készülék kapcsolóihoz, a tápdugóhoz vagy a táp 

csatlakozókhoz nyúl. 

17. HASZNÁLAT KÖZBEN VEGYE LE A KÉSZÜLÉKET A 

TÖLTŐÁLLOMÁSRÓL. 

18. Ha a töltő vagy a tápkábel hibás vagy karbantartást 

igényel, a márkaszerviz, de mindenképpen egy 

hasonlóan hozzáértő személy javítsa meg, a kockázatok 

elkerülése érdekében. 

19. Ha az akkumulátor szivárog, ne használja a készüléket: 

vigye el a legközelebbi márkaszervizbe az akkumulátor 

kicseréléséhez. 

20. A készülék ójratölthető NiMH akkumulátorokkal 

működik, ezért nem szabad a háztartási hulladékokkal 

együtt kidobni. A megfelelő önkormányzati szelektív 

huladék gyűjtő helyre kell elvinni, vagy olyan 

kereskedőkhöz, akik végeznek ilyen szolgáltatást. 

Wzáltal elkerülhetőek a lehetséges negative környezeti 

és emberi egészségre gyakorolt hatások, és az anyagok 

újra felhasználhatóak, ezáltal energiát és forrásokat 

spórolva. A készülék külön eltávolítására vonatkozó 

kötelezettség a készüléken jelzett az áthúzott 

szemeteskuka ábrával. Soha ne dobja az 

akkumulátorokat tűzbe. 

21. Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a 

konnektorból, mindig a dugónál fogja meg. 

22. Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a 

tápdugó sérült, vagy a készülék hibás, ebben az esetben 

vigye el a legközelebbi hivatalos Ariete márkaszervizbe. 

23. Ha a tápdugó sérült, a gyártó vagy a márkaszerviz 

cserélje ki, de mindenképpen egy hasonlóan hozzáértő 

személy. 

24. Ez a készülék kizárólag OTTHONI HASZNÁLATRA 

alkalmas, ipari vagy kereskedelmi célokra nem. 

25. A készüléken történt változtatások, amelyekre a gyártó 

nem adott kifejezetten engedélyt, a jótállás 

elveszítéséhez vezethetnek. 

26. Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt 

tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, így 

működésképtelenné téve azt, illetve hogy minden 

veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel 

gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel. 

27. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által 

hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes 

lehet. 

28. A készülék eltávolításához a 2012/19/EU Európai 

Direktíva alapján, kérjük olvassa el a mellékelt 

utasításokat. 

NE DOBJA EL EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 

A Fogantyú 

B Felső fogantyú 

C A levehető test elengedő gombjai 

D KI/BE kapcsoló gomb a levehető testhez / újratöltést jelző 

fény 

E Levehető test fogantyú 

F Levehető test / kézi porszívó 

G Újratöltő állomás 

H Újratöltő állomás felső oldala 

I Töltő adapter 

L Szűrő 

M Szűrőtartó 

N Portartály 

O Kefe padlóhoz / szőnyeghez 

P Rés szívóka 

Q Porszívó kefével 

R készülék test 

S Rögzítő csavar felső fogantyú 

I KI/BE kapcsoló gomb  

  

A készülék kétféle módban működik: 

1. Általános elektromos seprűként a kefén keresztül 

szőnyegek/padlók (O) tisztításához, a készülék testet 

(R) hátrafelé döntve, a normál használati pozícióba. 

2. Kéziporszívóként, a levehető részt (C) eltávolítva 

megfelelő felületek és munkaasztalok tisztításához a 

kefe (Q) vagy a résszívó (P) segítségével szűk 

helyekhez. 



A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE 

Használat előtt helyezze a felső fogantyút (B) a készülék testre (R), 

a következők szerint: 

- helyezze a felső fogantyút (B) a készülék tester (R), 

lassan lenyomva, amíg megáll, és győződjön meg róla, 

hogy a kábel megfelelően a készülék testben van (2. 

ábra). 

- helyezze a mellékelt csavart (S) a fogantyún (B) a 

megfelelő lyukba, és csavarhúzóval szorítsa meg (3 

.ábra). 

FIGYELEM: Körültekintően bánjon a csavarhúzóval, hogy elkerülje 

a sérülést.  

A készüléket használat előtt megfelelően rakja össze. 

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 

- Rakja össze a töltőállomást (G) a felső oldal 

elhelyezésével (H) (4. ábrA). 

- Helyezze az összerakott készüléket a töltőállomásra 

(G), meggyőződve róla, hogy a töltőállomás (G) felső 

részén (H) lévő kampóhoz megfelelően rögzül (5. ábra). 

- Csatlakoztassa a töltőadaptert (I) egy konnektorba, és a 

tápdugót a megfelelő helyre a töltőállomáson (G) (6. 

ábra). 

A töltést jelző fény (D) a levehető testen (F) lassan villogni 

kezd, jelezve, hogy a készülék töltés alatt áll. 

Amikor a fény (D) folyamatosan világít, az újratöltés a végére 

ért, és a porszívó használatra kész. 

FIGYELEM: Minden használat előtt teljesen töltse fel az 

akkumulátort. 

Ne indítsa be a készüléket töltés közben.   

Teljesen merítse le az akkumulátort a következő újratöltés 

előtt. 

A töltést jelző fény (D) gyors villogása hibát jelez a feltöltési 

áramkörben. Vegye fel a kapcsolatot az Ariete márkaszervizzel. 

Az adapter (I) és az állomás felső része (H) töltés közben 

felmelegedhet, ez normális. 

NE töltse az akkumultort 5 Celsius (40 Fahrenheit) fok alatt, 

vagy 40 Celsius (105 Fahrenheit) fok felett, hogy elkerülje az 

akkumulátorok károsodását. 

 

TARTOZÉKOK 

Padló/szőnyeg kefe (O) 

Megfelelő bármely felület tisztításához, beleértve a szőnyegeket. 
- Csúsztassa a kefét a készülék testbe  

(R), enyhén lenyomva, amíg a helyére kattan (7. ábra). 

- Húzza ki a kefét az eltávolításához. 

Porszívó kefével (Q) – csak kézi porszívóhoz 
- Felületek, munkaasztalok, kanapék és textilek 

tisztításához használható. 

Résszívó (H) – csak kézi porszívóhoz  

- Sarkok, rések és nehezen elérhető területek 

tisztításához.  

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az 

akkumulátor teljesen fel van töltve. 

- A kézi részt (F) megfelelően a készülék testre (R) 

helyezve nyomja meg a bekapcsoló gombot (T), és 

döntse hátrafelé a fogantyút a normál használati 

pozícióba. 

- Tisztítsa meg a nagy felületeket a kefét (O) előre 

nyomva. 

- Ezáltal a porszívó összeszedi a maradékokat és a 

szennyeződéseket a padlón. 

- A sarkok és a kis felületek tisztításához forgassa a 

porszívót az ellenkező irányba. A maradékok és a 

szennyeződések mozgathatók, és a porszívó össze 

tudja őket gyűjteni. 

FIGYELEM: Azonnal kapcsolja ki a porszívót, ha valami 
beleragad a kefébe, például ruhadarab, szőnyegrojt, stb. 
- Tisztítás után kapcsolja ki a porszívót a kikapcsoló 

gomb (T) még egyszeri megnyomásával.  

Kézi porszívó 
- A készülék testen (R) lévő fogantyút fogva nyomja meg 

a kiengedő gombot (C) és vegye le a kézi porszívót (F) 

(8. Ábra). 

- A portartály (F) végénél helyezze fel a kívánt tartozékot 

(9. Ábra), nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) hogy 

bekapcsolja a készüléket a megfelelő fogantyú 

segítségével (E) (10. Ábra). 

- A kézi porszívó visszarakásához a készülék testbe (R) 

először vegye le a felszerelt tartozékot, kifelé húzva, 

majd enyhén nyomja visszafelé a kézi porszívót, amíg a 

helyére kattan (11. Ábra). 

FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy a kézi porszívó 
megfelelően a helyén van, mielőtt ismét használni kezdi a 
porszívót. 
 

TISZTÍTÁS  

A készülék testet (R) és a levehető testet (F) csak enyhén 

mosószeres, nedves ruhával törölje át, ha szükséges. 

Gondosan ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék 

belsejébe. 

Soha ne használjon erős tisztítószereket (folteltávolítók, 

oldószerek), amik felmarhatják a műanyagot. 

A portartály kiürítése (N) 

FIGYELEM: A portartályt (N) és a szűrőt (L) időben tisztítsa ki. A 

szívóerő csökken, ha a tartály megtelik vagy a szűrő eldugul.  

- A készülék hátuljánál ellenőrizze, hogy a portartály 

tele van-e (N). 

- Vegye le a kézi porszívót a fentebb leírtak alapján. 

- Nyomja meg a kiengedő gombot, és vegye le a teljes 

tartályt (12. Ábra). 

- Húzza ki a szűrőt (L) (13. Ábra), és a hozzá tartozó 

tartót (M) (14. Ábra) a tisztításhoz.  

FIGYELEM: A szűrőt (L) csak friss vízzel mossa el, 

mosószerek használata nélkül. 

- Ürítse ki a portartályt (N) egy megfelelő zacskóba és 

mossa el vízzel, ha szükséges.  

- Hagyja a tartozékokat megszáradni, majd rakja össze 

a porszívót.  

FIGYELEM: Megfelelően tegye a helyére a tartót (M), a 

szűrőt (L) és a portartályt (N) mielőtt bekapcsolja a 

készüléket.  

- Tegye vissza a tartályt a levehető testre (F) a rajta lévő füleket a 

megfelelő nyílásokba illesztve, és megnyomva, amíg a helyére 

kattan (15. ábra). 

 

A padlókefe (O) tisztítása 

FIGYELEM: Csak azután tisztítsa a padlókefét (O), miután levette 

a készülékről. 

- Forgassa a műanyag csavart a nyitott lakat jel felé, és 

vegye le a fedelet (16. ábra). 



- Vegye le a forgókefét, végezze el a tisztítást, és 

helyezze vissza megfelelően a helyére. 

- Tegye vissza a fedelet és forgassa a műanyag 

csavart a zárt lakat jel felé. 

Tisztítás és karbantartás után tárolja a készüléket a 

töltőállomáson (G), kihúzva a konnektorból, és 

csatlakoztassa a tartozékokat a megfelelő oldalsó 

nyílásokba a talpon (17. ábra). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


