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AR 4103 CLEANART ERGO
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

1– Açma / Kapama düğmesi

2– Kablo sarma düğmesi

3– Elektronik emiş gücü ayar  
   düğmesi

4– Toz torbası dolum göstergesi

5– Yıkanabilir motor koruyucu  
   filtre

6– Hepa hava çıkış filtresi

7– Hortum

8 – Teleskopik boru

9 – Mekanik emiş gücü ayar  
    sürgüsü

10 – Zemine göre ayarlanabilen  
      süpürme başlığı

11 – 2’si 1 arada fırça

12 – Döşeme başlığı

13 – SMS toz torbası
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Hortumun Takılması ve Çıkartılması
∙  Hortumu hortum ucu giriş ağzındaki yuvasına 
ileriye doğru iterek yerleştiriniz.

∙  Hortumu çıkartmak için hortum başlığı  
üzerindeki kilitleme düğmelerine basarak  
kendinize doğru çekiniz.

Teleskopik Boru ve
Aksesuarların Takılması ve Çıkartılması
∙  Telsekopik boruyu hortum tutma sapına 
yerleştiriniz. Teleskopik boruyu istediğiniz 
uzunluğa ayarlamak için teleskopik boru 
üzerinde yer alan düğmeyi iterek metal boruyu 
içeri / dışarı istediğiniz uzunluğa  
ayarlayabilirsiniz.

∙  Teselkopik borunun en ucuna 
temizleyeceğiniz yere göre uygun olan aksesuarı takınız.



Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı
∙  Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak  
temizlenmesinde kullanılır. Fırça dışarı da iken 
sert zeminleri, fırça içerdeyken halı vb. Yumuşak 
zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı 
üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın 
içeriye girmesini veya dışarıya çıkmasını 
sağlayınız.  
 

2’si 1 Arada Fırça:
Ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, 
duvar tip ve köşeleri vb. Dar yerlerde temizlik yapmak 
için kullanılır. Küçük fırçayı açarak dar uçlu borunun 
elverişli olmadığı mekanlarda mobilyalar, lambalar, raf 
ve kitaplar vb, yerlerin temizliğinde kullanabilirsiniz.

Döşeme Başlığı:
Dar uçlu borunun ugun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) 
kullanılır. 

CİHAZINIZIN EMİŞ GÜCÜNÜN
AYARLANMASI 

Elektronik Emiş Gücü Ayarı:
Cihazının emiş gücünü aşamalı olarak  
süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz. Ana gövde üzerinde yer alan 
emiş gücü ayar düğmesi sayesinde süpürme 
işlemi sırasında emiş gücünü rahatlıkla artırıp 
azaltabilirsiniz.



Mekanik Emiş Gücü Ayarı:
Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü 
sayesinde hava ayarı yaparak, tül, perde gibi yüzeyleri 
daha rahat temizleyebilirsiniz.

CİHAZINIZIN KULLANIMI
UYARI:
Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz torbasının yerine takılı 
olmasına dikkat ediniz.

∙  Cihazınızın kablosunu dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz 
ve fişi prize takınız. Kablo üzerinde sarı bant görüldüğünde kablo kullanım 
için en uygun uzunluktadır. Kırmızı bant görüldüğünde ASLA kabloyu 
daha fazla çekmek için zorlamayınız.

∙  Açma / Kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırırnız. Süpürme 
işlemini bitirmek için yine açma / kapama düğmesine basınız.

∙  Fişi prizden çıkardıktan sonra ana gövde üzerinde yer alan kablo sarma 
düğmesine basarak kabloyu toplayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM
∙  Cihazınına herhangi bir temizlik ve bakım işlemi 
yapmadan önce süpürgenizi mutlaka kapatınız 
ve fişini prizden çekiniz.

∙  Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir 
bezle silerek kurulayınız.  
Süpürgenizin temizliğinde aşındırıcı malzemeler 
veya çözücüler kullanmayınız.

Toz torbasının Değiştirlmesi
∙  Hortumu hortum giriş ağzından çıkarınız, 
cihazınızın üst kapağını açınız ve toz torbası 
taşıyıcıyla beraber toz torbasını çıkartınız.

∙  SMS toz torbasını yerine yerleştirdikten sonra 
üst kapağı kapatınız.

∙  Kağıt toz torbası kullanıyorsanız, eski torbayı 
çıkarttıktan sonra yerine yeni kağıt toz torbası 
kullanmanız gerekmektedir.



ÖNEMLİ:
ORİJİNAL OLMAYAN TOZ TORBALARININ KULLANIMI CİHAZINIZA 
ZARAR VEREBİLİR!

Ürününüzde orijinal yedek parça, aksesuar (hortum, süpürme başlığı 
vs.) ve sarf malzemesi (toz torbası, hepa filtre vs.) kullanınız. Aksi 
kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar sonucunda ürününüz garanti 
harici işlem görecektir.

Orijinal aksesuarları ve sarf malzemelerini Arzum Yetkili Servislerinden 
temin edebilirsiniz.

UYARI:
Toz torbası takılı değilken ve üst kapak tamamen kapanmadığı sürece 
cihazınız çalışmayacaktır.

Toz Torbası Dolum Göstergesi
∙  Göstergenin kırmızıya dönüşmesi veya emiş 
gücünün önemli ölçüde düşmesi toz torbasının 
değiştirme zamanının geldiğini gösterir.

DİKKAT:
Yeni toz torbasını yerleştirdikten sonra gösterge ışığı hala yanıyorsa 
bunun birkaç sebebi olabilir.

-  Teleskopik boru, hortum,emiş ağzı veya süpürücü başlıklar tıkanmış 
olabilir.

-  Motor koruma filtresi veya hava çıkış filtresi kirlenmiş olabilir.

∙  Gösterge ışığı normal duruma gelmeden süpürgenizi KESİNLİKLE 
çalıştırmayınız.



FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Hepa Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi
∙  Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi 
olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Hepa 
filtre yararlı, üstün özellikli bir filtredir.

∙  Bu tip filtreler en az yılda bir değiştirilmelidir.

∙  Üst kapağı açınız. Hepa filtreyi yerinden alınız 
ve yenisiyle değiştiriniz.

Motor Koruyucu Filtrenin Değiştirilmesi
∙  Hava giriş filtresi, toz torbası bölümünde 
olup, motoru tozdan korumaktadır.

∙  Ön kapağı açınız. Filtre taşıyıcısından filtreyi 
çekerek çıkartınız.

∙  Hava giriş filtresi sertleşmiş ise filtreyi ılık su 
ile yıkayabilirsiniz. Temizledikten sonra tama-
men kurumasını bekleyiniz.

∙  Her 6 toz torbası değişiminden sonra filtreyi değiştiriniz.

∙  Hava giriş (motor koruma) filtresi olmadan süpürgenizi KESİNLİKLE 
çalıştırmayınız.

NOT: Filtrelerin ve toz torbasının değişimi için Arzum Yetkili Servisi’ne 
başvurunuz.



KOLAY TAŞIYABİLME SAKLAYABİLME 
ÖZELLİĞİ
∙  Cihazınızı metal boru üzerinde yer alan aparatın uzantısını cihazınızda 
bulunan park pozisyonu yuvasına takarak daha rahat taşıyabilir ve 
saklayabilirsiniz. 





220-240 V ~ 50/60Hz

800 W 

Üretici/İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey/Menşei Türkiye’dir
0850 222 1 800

www.arzum.com



1– On / Off button

2– Cord rewinding button

3– Electronical suction power  
   regulation button

4– Dust bag full indicator

5– Washable motor protection  
   filter

6– Hepa air outlet filter

7– Hose

8 – Telescopic tube

9 – Mechanic suction power  
    adjustment button

10 – Adjustable carpet / floor  
      brush

11 – 2 in 1 nozzle

12 – Upholstery nozzle

13 – SMS dust bag
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How to Mount / Remove the Hose:
∙  Press the buttons on the hose and its  
fastened nozzle and push forward them to 
inset into its socket located in the hose inlet of 
the nozzle. 

∙  To remove the hose first disconnect the 
mains plug from wall outlet. Press the locking 
buttons on the hose nozzle and pull towards 
yourself. 

How to Mount / Remove the telescopic tube and  
accessories:
∙  Fit the telescopic tube onto the handle at the 
end of the hose. While pressing the grey button 
in the direction as shown by the arrow, adjust 
the height of the telescopic tube by pushing or 
taking out it. 

∙  Install an appropriate accessory onto the end 
of suction tube.



The Adjustable Carpet/Floor Brush:  
∙  It is used for dry cleaning of both hard and 
soft surfaces. You can clean the hard surfaces 
when the brush is out and you can clean the 
softer surfaces such as carpet etc. When your 
brush is in. By pressing the ‘switch on ‘button of 
adjustable carpet/floor brush, make the brush 
to get inside or outside.

2 in 1 Nozzle: 
It is used to clean especially narrow places which 
may be difficult to reach, including armchair corners. 
Radiator gaps, wall-ends and corners. Etc. 

You can use the small brush to clean areas such as 
furnitures, lamps, shelfs and books.

Upholstery Nozzle:
In places where the narrow nozzle is not  
convenient to use, this part is used (for cleaning upholstery, cloths, beds, 
etc.)

ADJUSTING SUCTION POWER OF YOUR 
APPLIANCE
Electronic Setting of Suctioning Power:
It is possible to set the suction power gradually 
according to the place you want to clean. You 
can increase or decrease the power by suing 
the suction power adjustment button which is 
place on the body. 



Mechanical Setting of Suctioning Power:
Using the air adjustment button located on the handle 
makes it easier for you to clean tulles curtains, etc.

USING YOU APPLIANCE 
WARNING:
Before operating your vacuum cleaner make sure that 
the filters, dust reservoir or the dust bag is placed in 
its place. 

∙  Before using your appliance extend its mains cable to the proper 
length and plug in the wall socket. The yellow tape appears on the cord 
shows the ideal cable length. NEVER expend the cable beyond the red 
mark. 

∙  Press the On/Off button upper the main body and operate your  
appliance. To finish your operation. Press the On/OFF button again and 
turn off your appliance. 

∙  After disconnecting the mains plug from power supply you can press 
the cord rewinding button to draw the cord. 

CLEANING AND CARE
∙  Before you start cleaning and care the 
vacuum cleaner make sure that your appliance 
is off and the plug is pulled out of the socket.

∙  Wipe the body and inside of your appliance 
with a damp cloth and dry them. Don not use 
scrubbing agents and solvents. 

Replacing the dust bag
∙  Take the hose out of the inlet hold. Open the 
upper cover and remove the dust bag out with 
its dust bag carrier. 

∙  Close the cover again after you have replaced 
the SMS dust bag. 

∙  In case of a paper dust bag usage, you have 
to replace the dust bag with a new one. Please 
replace the new bag into its supporter. 



IMPORTANT: 
THE USAGE OF UNORIGINAL DUST BAGS CAN DAMAGE YOUR 
APPLİANCE!

Always use original spare parts, accessories (hose, cleaning nozzle 
etc.) and consumables (dust bag, filter etc.) Defects caused by such 
appliances shall be processed out of the guarantee. You can supply 
the original accessories and consumables from Arzum Authorized 
Services. 

WARNING:
When the dust bag is not in its place and the upper cover is not closed 
completely, your vacuum cleaner shall not operate. 

Dust Bag Full Indicator
∙  Going on of indicator lamp or decrease of 
suctioning power considerably indicate that the 
time for replacing dust bag.

CAUTION:
If the indicator light is still lit even after placing a 
new dust bag, please check the flowing cases:

- Telescopic tube, hose, suctioning nozzle, or sweeping nozzle may be 
plugged.

- Motor protection filter or air outlet filter may get dirty.

∙  NEVER operate your vacuum cleaner before the indicator light comes 
to the normal status. 

REPALCING THE FILTERS
Changing Hepa Air Outlet filter
∙  Hepa filter provides cleaning with better  
quality for ones having respiratory  
disturbances, children and allergic people. Hepa 
filter is a useful, superior filter.     

∙  These types of filters must be changed at 
least once a year. 

∙  Release the catch of the front cover by push-



ing slightly and open the cover. Remove the heap filter and change it a 
new one. 

Replacing the Air Inlet Filter
∙  The filter s in the dust bag section and 
protects the motor from dust

∙  Release the catch of the front cover and 
open it Pull the filter out of filter guard. 

∙  If the air inlet filter is hardened you can 
wash the filter with mild water. After cleaning 
allow it to dry completely. 

∙  Replace the filter after every 6th dust bag changes.

∙  NEVER operate your vacuum cleaner without the air inlet (motor 
protection) filter. 

NOTE: In order to change filters and new dust bag, apply to Arzum 
Authorized Service. 

SPECIFICATION OF EASY CARRYING 
AND STORING
You can carry and store your appliance more comfortably by  
attaching extensions of the apparatus, places on the telescopic tube to 
the channels on the appliance. 







220-240 V ~ 50/60Hz

800 W 

Made in Turkey

HANDLING AND SHIPMENT
• During handling and shipment, your appliance must be kept in original 

package in order to prevent damages to its parts.

• Keep at normal position during shipment.

• Do not drop the product when transporting and protect from impacts.

• After delivery of the product, failures and damages that may occur 
while transporting are not covered by warranty.
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