
Elektrikli Süpürge
Kullanma K›lavuzu

BKS 2524 Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz.
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.

Bu kullanma k›lavuzu...
Makinenizi h›zl› ve güvenli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
Makinenizi kullanmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyun.
Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece¤i için kullanma k›lavuzunu kolay
ulaflabilece¤iniz bir yerde saklay›n.
Ayr›ca makineyle birlikte ilave olarak verilen di¤er belgeleri de okuyun.
Bu kullanma k›lavuzunun baflka modeller için de geçerli olabilece¤ini 
unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda aç›k bir flekilde
vurgulanm›flt›r.
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Cihaz›n›z ev kullan›m› için üretilmifl 
olup, ticari amaçl› veya a¤›r flartlarda 
kullan›ma uygun de¤ildir.
Cihaz›n›z 220-240 Volta göre ayarl›d›r. 
Fiflinizi prize takmadan önce voltaj 
de¤erinin uygunlu¤unu kontrol ediniz.
Cihaz›n›z›n fiflini, kullan›mdan sonra, 
aksesuarlar› takmadan, temizlik ve 
bak›m yapmadan önce mutlaka prizden 
çekiniz.
Cihaz›n›z›n fiflli kablosunu eliniz 
›slakken prizden ç›karmaya 
çal›flmay›n›z.
Cihaz›n›z›n fiflini kablosundan çekerek 
prizden ç›karmay›n›z.
Cihaz›n›z› kablosunun üzerinden 
geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar 
verebilirsiniz.
fiebeke kablosunu sard›r›rken cihaza 
çarpmamas›na dikkat ediniz.
Cihaz›n›z› ›slak zeminlerde 
kullanmay›n›z. Su ve di¤er benzeri 
s›v›lar› emdirmeyiniz.
Cihaz›n›z› dik konumda kullanmay›n›z.
Cihaz›n›z› bu k›lavuzda tarif edilen 
filtreler olmadan kullanmay›n›z 
motorunuza zarar verebilirsiniz.
Cihaz›n›z›n aç›k yerlerine herhangi bir 
cisim düflürmeyiniz.
Havan›n geçifl yerlerini kapatmay›n›z, 
s›k s›k kontrol ediniz.
Cihaz›n›z› kullan›rken, emme borusunu 
hiçbir zaman göze ve kula¤a yak›n 
tutmay›n›z.
Cihaz›n›zla cam ve di¤er kesici cisimleri 
temizlemeye çal›flmay›n›z.
Cihaz›n›zla yanan sigara, sigara külü 
veya kibrit çekmeyiniz.
Elektrik kablosu hasar görürse bu kablo 
yetkili servis taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.

Cihaz›n›z› benzin, tiner, alkol, gazya¤› 
vb. yan›c› s›v›lar ile afl›nd›r›c› (asit vb.) 
s›v›lar› emmek için kullanmay›n›z.
Cihaz›n›z› soba, ocak, f›r›n ve buna 
benzer ›s› kaynaklar›ndan uzak tutunuz.
Cihaz›n›z›n ve aksesuarlar›n›n 
temizli¤ini yapmadan önce, bu klavuzun 
güvenlik uyar›lar› bölümünü okuyunuz.
Cihaz›n›z› temizlemek için zararl› 
kimyasallar ve afl›nd›r›c› temizleyiciler 
kullanmay›n›z.

Cihaz›n›z›n gövdesini (motor bölümü) 
hiçbir zaman suya dald›rmay›n›z ve 
cihaz›n üzerine su dökülmesini 
engelleyiniz.
Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, 
bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin 
gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
Çocuklar ürün kullanılırken gözetim 
altında bulundurulmalı ve çocukların
ürün ile oynamadıklarından emin 
olunmalıdır.

Dikkat!
Süpürgeniz çal›flt›rmadan önce 
kullanma k›lavuzunun garanti ile ilgili 
bölümü dahil tamam›n› dikkatlice 
okuyunuz. Firmam›z süpürge 
çal›flt›¤›ndan itibaren kullanma 
klavuzunun okunmufl ve garanti ile ilgili 
flartlar›n anlafl›lm›fl oldu¤unu kabul 
eder.
Fatura asl›n› veya fotokopisini ileride 
garanti konusunda olabilecek ihtiyaç 
için saklay›n›z. Süpürgeniz ev içinde 
kullanmak üzere üretilmifltir. 
Profesyonel hizmet için üretilmemifltir.



Cihazınızın Teknik Özellikleri

Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle 

birlikte verilen di¤er basılı dökümanlarda beyan edilen 

de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde 

edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullanım ve ortam 

flartlarına göre de¤iflebilir. Güç de¤erleri 240 V’da test edilmifltir.

Ürününüzün ses gücü düzeyi IEC 704-2-1’e göre 77 dBA dir.
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1-Süpürgenin kullan›ma 
haz›rlanmas›:
Emifl adaptörü üstündeki dü¤meye 
basarak (Resim 1), hortum tutma 
parças›n› süpürgenin emifl a¤›z›na 
tak›n›z. Kabloyu d›flar› çekerek fifli prize 
tak›n›z (Resim 2).

Dikkat!
fiebeke kablosunu üzerinde bulunan 
k›rm›z› iflaretten fazla d›flar›ya 
ç›karmay›n›z.

2-Teleskobik borunun kullan›m›:
‹ç içe geçmifl boyu ayarlanabilen boru 
sistemidir. Ayar sürgüsünü ileriye do¤ru 
bast›rarak hareketli borunun boyunu rahat 
kullanabilece¤iniz flekilde ayarlay›n›z 
(Resim 3). Ayar sürgüsünü b›rakt›¤›n›zda 
boru yerinde sabit kalacakt›r. Kullanmak 
istedi¤iniz aksesuar› hareketli borunun 
ucuna tak›n›z.
‹ste¤e ba¤l› olarak; teleskobik boruyu 
boru adaptörüne geçirmeden önce, 
aksesuar tutucuyu sabit borunun dar olan 
k›sm›na tak›p kilit parças› ile kilitleyip 
aksesuarlar› burada saklayabilirsiniz 
(Resim 4). ‹htiyaç halinde aksesuarlar› 
boru adaptörüne tak›p kullanabilirsiniz.

Temizlemek istedi¤iniz yüzeye göre 
seçece¤iniz aksesuarlardan birini 
borunun ucuna tak›n›z (Resim 5,6,7,8).

(Resim 1) (Resim 2)

Net a¤ırlık	 : 6.45 kg.

Elektriksel de¤erler 	: 220-240V~  50/60 Hz

‹zolasyon s›n›f›  	 :

Boyutlar	 : 405 x 325 x 245 mm.

Maximum güç	 : 2400 W max.

Nominal güç	 :2000 W nominal

(Resim 3)

(Resim 5)

(Resim 6)

(Resim 7)
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Emifl a¤z›
Yedek sms filtre kapa¤›
Toz kapa¤›
Ifl›kl› gösterge
Açma-kapama tuflu
Kablo sar›c› tuflu
fiebeke kablosu
Emifl adaptörü
Hortum
Boru adaptörü 
Teleskobik boru
Hal› ve sert yüzey f›rças›
Toz f›rças›
Dar a¤›zl› uç
Güç ayar sürgüsü
(off, min, med1, med2, max)
Aksesuar tutucu
Tutucu kilidi
Teleskobik boru ayar sürgüsü
Genifl a¤›zl› uç
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3-Aksesuarlar›n kullan›lmas›:
Toz f›rças›; k›r›labilir hassas eflyalar›n 
ve perdelerin tozunu almak için kullan›l›r.

Dar a¤›zl› uç; dar ve eriflilmesi güç 
yerlerin temizli¤inde kullan›l›r.

Genifl a¤›zl› uç; döflemeleri, merdiven 
basamaklar›n›, otomobillerin içini, 
kanepeleri, koltuklar› vs. temizlemek için 
kullan›l›r.

Hal›, sert yüzey f›rças› kullan›m›;
F›rçan›n sol taraf›nda, üzerinde hal› ve 
sert yüzey gösterimi olan bir ayarlama 
mekanizmas› vard›r. Ayarlama 
mekanizmas› yard›m› ile f›rça 
temizlenecek yüzeye uygun konuma 
getirilir. Hal› ve kilimleri temizlemek için 
f›rçan›z› normal konumda (k›l f›rçalar gizli 
durumda) kullan›n›z. Parke, marley, 
muflamba gibi sert döflemeleri ve duvar 
gibi düz yüzeyleri temizlemek için 
ayarlama mekanizmas›n›n konumunu 
de¤ifltirerek k›l f›rçalar üzerinde temizlik 
yap›n›z. 

4-Çal›flt›rma ve güç ayarlamas›:
Elektrikli süpürgeniz farkl› yüzeyler için 
ayarlanabilir emifl gücüne sahiptir. 
Elektrikli süpürgenizi çal›flt›rmak için 
açma-kapama tufluna bast›ktan sonra 
saptan kumanda ayar sürgüsünü ileri 
iterek motorun çal›flmas›n› sa¤lay›n›z. 
Temizlik yapaca¤›n›z yüzeye ve kirlili¤e 
göre, saptan kumanda ayar dü¤mesini 
ileri ve geri iterek emifl gücünü 
ayarlayabilirsiniz (Resim 9). Aksesuar 
de¤iflimlerinde, süpürgenizi tafl›ma 
s›ras›nda saptan kumanda ayar 
sürgüsünü off konumuna getirin ve açma-
kapama dü¤mesine basarak kapat›n.

Dikkat!
Cihaz›n›z›n tufllar›na ayakla 
basmay›n›z. Bu sebeple oluflan 
ar›zalar garanti d›fl›d›r.
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(Resim 9)
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FONKS‹YON

IfiIKLI
TOZ TORBASI

DOLULUK
GÖSTERGES‹

Süpürgeniz belirledi¤iniz ayar konumunda çal›fl›rken bez filtre ve sms 
filtrenin dolmas› ve/veya motor koruma filtresi ve süngerin kirlenmifl 
olmas› durumunda ›fl›kl› gösterge sürekli yanarak uyar› verir (Resim 
10). Bu durumda açma/kapama tufluna basarak süpürgeyi durdurun. 
Bak›m ve temizli¤ini yap›n. (Bkz. Bak›m ve temizlik)

Dikkat!
Temizlik yap›lan yüzeylerin ince toz parçac›klar›n›n bez filtre ve sms 
filtre gözeneklerini t›kamas› nedeniyle bez/sms filtre bofl görünmesine 
ra¤men, ›fl›kl› gösterge yanacakt›r. Bu durumda yeni bez veya sms 
filtre tak›lmal›d›r. (Bkz. Bak›m ve temizlik)

ÇALIfiMA fiEKL‹

(Resim 10)

›fl›kl› toz torbas› doluluk göstergesi

GÜÇ KADEMES‹

OFF
Güç ayar sürgüsü OFF konumundayken süpürgeniz çal›flmaz. ‹leri 
do¤ru hareket ettirilerek di¤er konumlara geçer ve süpürgenizin güç 
ayar sürgüsü bulundu¤u konumdaki güçte çal›fl›r.
Hassas yüzeylerin ve perdelerin temizli¤i yap›labilir.

Koltuk ve mobilyalar›n temizli¤inde kullan›labilir.

Süpürge en yüksek emifl gücunde çal›fl›r. Sert yüzeyler, hal› ve
afl›r› kirli yüzeylerin temizli¤inde kullan›labilir.

ÇALIfiMA fiEKL‹

M‹N
MED 1
MED 2

MAX
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(Resim 9)



4 Cihaz›n Park Edilmesi
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Gövde üzerinde bulunan açma/kapama 
tufluna basarak süpürgeyi kapat›n›z 
(Resim 11).

Fifli prizden çekiniz, kabloyu geri sarmak 
için cihaz›n›z›n üzerinde bulunan kablo 
sar›c› tuflana bas›n›z (Resim 12).

F›rça üzerindeki t›rna¤› gövde üzerindeki 
yuvas›na takarak süpürgeyi muhafaza 
edebilirsiniz (Resim 13-14).

Dikkat!
Süpürgenizi park konumundayken 
tafl›may›n›z.

5 Bakım ve temizlik
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Ifl›kl› toz göstergesi k›rm›z› oldu¤unda 
süpürgenizi durdurup fifli prizden çekin, 
toz kapa¤›n› aç›n ve bez filtreyi tutamak 
yerinden çekerek yuvas›ndan ç›kart›n. 
Bez toz torbas›n› çöp kutusunun üstünde 
ters tutun ve sürgülü profili kenara iterek 
içini temizleyin. Sonras›nda bez filtreyi 
elinizle y›kayarak kurumas› için b›rak›n. 
Kuruduktan sonra sürgülü profili bez 
filtredeki yuvas›na tak›n. Toz kapa¤›n› 
açarak; kurumufl bez filtreyi, emifl a¤z› 
yuvas›na tak›n ve kapa¤› kapat›n. Bez 
filtreye temizlik ifllemlerini tekrar tekrar 
uygulayarak defalarca kullanabilirsiniz.

Dikkat!
Bez filtreyi ›slak veya nemli olarak 
kesinlikle kullanmay›n›z. Aksi takdirde 
elektrikli süpürge motoru zarar görebilir.

1-Sms filtre kullan›m›:
Bez filtre yerine sms filtre kullan›yorsan›z 
lütfen afla¤›daki talimatlara uyunuz.

Sms filtre tek kullan›ml›kt›r. Ifl›kl› toz 
göstergesi k›rm›z› oldu¤unda süpürgenizi 
durdurup fifli prizden çekin, toz kapa¤›n› 
aç›n ve sms filtre sürgüsünü yukar› do¤ru 
çekerek sms filtre a¤z›n› kapal› duruma 
getirin. Sms filtreyi, filtre sürgüsünden 
yukar› do¤ru çekerek ç›kart›n (Resim 15) 
ve temizlemeden a¤z› kapal› durumda 
çöpe at›n.

Yedek filtre kapa¤›n› aç›n bir adet yeni 
sms filtre al›n ve kapa¤› kapat›n (Resim 
16-17). Toz kapa¤›n› açarak ald›¤›n›z 
yeni sms filtreyi uç k›sm›ndan tutarak 
yerine tak›n (Resim 18). Filtrenin arka 
k›sm›n› yerine oturtun (Resim 19) ve toz 
kapa¤›n› kapat›n (Resim 20).

Dikkat!
Yeni sms filtreyi takarken filtre a¤z›n›n 
aç›k, sürgünün çekilmemifl oldu¤undan 
emin olunuz. Süpürgenizden en iyi 
performas› alabilmeniz için sadece 
Arçelik taraf›ndan test edilip onaylanm›fl 
bez ve sms filtreleri kullan›n›z. Aksi 
takdirde piyasadan temin edebilece¤iniz 
filtrelerin toz tutma kapasitesi yetersiz 
oldu¤undan, süpürgenizde oluflabilecek 
ar›zalara garanti d›fl› ifllem yap›lacakt›r.

(Resim 11)

(Resim 12)

(Resim 13)

(Resim 14)

(Resim 20)

(Resim 16) (Resim 17)

Yedek sms
filtreler

(Resim 15)

(Resim 18) (Resim 19)
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2-Hepa filtresinin temizlenmesi:
Her 5 bez filtre temizli¤inde veya 5 sms 
filtre de¤ifliminde hepa filtre kasetinin 
açma dü¤mesini afla¤›ya bast›rarak 
d›flar›ya al›n›z ve y›kayarak temizleyiniz 
(Resim 21-22).

Dikkat!
Hepa filtreyi tam kurudu¤undan emin 
olmadan kullanmay›n›z. Aksi takdirde 
elektrikli süpürge motoru zarar görebilir. 

Hepa filtreyi temizledikten ve hepa filtre 
kuruduktan sonra sökme ifllemini tersten 
uygulayarak yerine tak›n›z. (Resim 23-
24)

3-Motor koruma filtresinin 
temizlenmesi:
Her 5 bez filtre temizli¤inde veya 5 sms 
filtre de¤ifliminden sonra motor koruma 
filtre kasetini yuvas›ndan ç›kar›n (Resim 
25) çerçeve grubu içinde bulunan motor 
koruma filtresini ç›kar›p (Resim 26-27) 
y›kayarak temizleyin. Kurudu¤undan 
emin olduktan sonra yerine tak›n›z. Aksi 
halde motorunuz zarar görebilir. Filtreyi 
kaset içine yerlefltirerek yerine tak›n›z.

(Resim 21) (Resim 22)

(Resim 23) (Resim 24)

(Resim 25) (Resim 26)

(Resim 27)



Üretim Yeri : Türkiye
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