
LIBREX GROUP ® ПРОДАВА МАШИНИТЕ RITELLO® НА СВОИТЕ ОТОРИЗИРАНИ 

ДИСТРИБУТОРИ ЗА ПРОДАЖБИ НА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ , ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ТЯХ 

ИЛИ ТЕХНИТЕ АГЕНТИ, ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ДОМОВЕТЕ. ВСИЧКИ 

ДРУГИ ВИДОВЕ ПРОДАЖБИ СА СТРОГО ЗАБРАНЕНИ. ПРОДУКТИТЕ, ЗАКУПЕНИ ПО 

КАКЪВТО И ДА БИЛО ДРУГ НАЧИН, НЕ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ОТОРИЗИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ.  

 

ПОДДРЪЖКА: 

ПОДДРЪЖКА НА ДВОЙНО ИЗОЛИРАНИ УРЕДИ - Уредите с двойна изолация са снабдени 

с две изолационни системи вместо заземяване. При двойно изолираните уреди не са 

предвидени никакви средства за заземяване. Такива средства не бива и да бъдат 

инсталирани допълнително. Поддръжката на двойно изолирани уреди изисква 

изключително внимание и познаване на системата и трябва да бъде извършвана само 

от компетентен персонал на RITELLO. Заменянето на части на двойно изолиран уред 

трябва да става само със съвсем същите части като тези, които биват заменяни. Двойно 

изолираните уреди са обозначени с надписа: "DOUBLE-INSULATION" или "DOUBLE-

INSULATED". Уредът също може да бъде маркиран със знака (два квадрата един в друг).  

Всякакъв вид поддръжка, с изключение на почистването на машината, трябва да бъде 

извършвана от упълномощен от RITELLO сервизен персонал.  

 

На новите собственици на RITELLO:  

Добре дошли в непрекъснато растящото семейство  

Вашата покупка на продукт с марката RITELLO е една добра инвестиция. LIBREX, Inc. се 

гордее със създадената от фирмата традиция в продажбата чрез оторизирани 

дистрибутори на високо качествени продукти, която продължава вече повече от 23 

години. Продуктът RITELLO се продава едва от 2007г., а вече в над 50 държави по света.  

Ако Ви е необходима помощ, моля обърнете се към местния дистрибутор RITELLO или 

към LIBREX, Залка, Бейрут - Ливан или посетете Web сайта на LIBREX на адрес:  

 

http://www.librexgroup.com/ 

 

http://www.librexgroup.com/�
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НАРЪЧНИК НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
                                    R1 – СЕРИЯ

RITELLO           ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТУПАЛКА            ПЕРЯЩО УСТРОЙСТВО
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УВАЖАЕМИ RITELLO СОБСТВЕНИК, 

Благодаря Ви за закупуването на почистващата система Ritello. Librex е горд 
създател на Ritello, който има над �0 години опит във водно-пречиствателните 
системи. Най-новото му изобретение е Ritello серия R� - най-модерната система за 
почистване на пазара днес. 

Вашата нова система е подходяща за употреба в дома или офиса. R� е вдъх-
новен от Майката природа. Ritello използва само вода, която събира прахта и мръ-
сотията във воден резервоар и връща �00% чист въздух, изпран през водата, така 
че можете да се насладите на здрава и чиста среда във Вашия дом. Колоритният 
екранен дисплей позволява на потребителя да избере желания режим за почистване 
на различните места. 

Librex предоставя на Оторизираните си търговски дистрибутори писмено 
Три-годишна гаранция на Почистващата система Ritello и свързаните с нея аксе-
соари. Гаранцията не покрива HEPA-неутрализатора или нормалното износване и 
скъсване, произтичащо от използването на продуктите. Librex изисква всеки ото-
ризиран дистрибутор на свой ред да предостави на клиента (краен потребител) 
писмена гаранция, същата като получената от Librex.

Почистващата система Ritello е продукт на Librex. Тя се продава от Librex и 
неговите ОТОРИЗИРАНИ RITELLO ДИСТРИБУТОРИ за препродажба от тези ДИС-
ТРИБУТОРИ и техните ДИЛЪРИ - САМО ЧРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА КРАЙНИЯ ПОТ-
РЕБИТЕЛ-СОБСТВЕНИК. Всеки продукт, закупен в други условия не се покрива от 
гаранцията на Производителя или Оторизирания Дистрибутор.
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Librex Послание / Писмена гаранция _______________________________________________________________________стр.1
Съдържание _________________________________________________________________________________________стр.2
Важни мерки за безопасност ___________________________________________________________________________стр.3
Описание на аксесоарите на Ritello _______________________________________________________________________стр.4
Експлоатация на Вашето Ritello _________________________________________________________________________стр.5
Използване на аксесоарите за почистване _______________________________________________________________  стр.6
4 скорости на ел.двигателя за максимална ефективност ____________________________________________________стр.7
Поддържане на HEPA неутрализатора ____________________________________________________________________стр.8
Грижи и почистване ___________________________________________________________________________________стр.9
Електрическа тупалка ________________________________________________________________________________стр.10
Сглобяване на Тупалката ______________________________________________________________________________стр.11
Инструкции за отстраняване на проблеми-машина ________________________________________________________стр.12
Инструкции за отстраняване на проблеми-тупалка _______________________________________________________стр.13
Перящо устройство _________________________________________________________________________________стр.14
Сглобяване на Перящо устройство _____________________________________________________________________стр.15
Упътване за използване на Перящото устройство ________________________________________________________стр.16

След катo приключи проверката на Качестве-
ния контрол в завода се поставя сериен номер 
за следните цели:

• Идентификация за собственост
• Идентификация за гаранция пред Вашия 
Дистрибутор
• Гаранция за преминаване през контрол на 
качеството и гаранция за оригинален про-
изход от Librex

Ако идентификационния номер липсва, Librex не 
дава никакви гаранции по отношение на произ-
хода, годините или състоянието на продукта.
Ако не можете да намерите серийния номер, 
моля свържете се с нашия отдел за обслужване 
на клиенти на тел.0�/87�40�8, факс: 0�/87�4��� 
или e-mail: ssgrigorov@abv.bg 

Идентификационен номер на RITELLO  

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВАШЕТО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА:
Вътре в упътването Вие ще намерите полезна информация как да поддържате 
Вашия Ritello в най-добро работно състояние.

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:
Вие ще бъдете в състояние да решите най-често възникващите проблеми 
като следвате съветите за отстраняване на неизправностите.

СЕРВИЗ ЗА КЛИЕНТА:
В случай, че не можете да намерите отговорите в Съвети за отстраняване на 
неизправностите, не се колебайте да се свържете с Вашия дилър, от който сте 
закупили Вашия Ritello. 
Информация за контакт може да намерите на гърба на това упътване или          
Вие може да се свържете с Вашия Оторизиран Дистрибутор на www.RITELLO.bg

СЪДЪРЖАНИЕ RITELLO /СИСТЕМА R1/1-СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО ПОЧИСТВАНЕ
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Моля, прочетете внимателно преди да използвате Вашия Ritello. 
Използвайте само оригинални части на Ritello. Само за вътрешна употреба. 

1. Включете ел.шнура на уреда в електрическата мрежа.
 
2. Този уред не трябва да се използва от деца, в противен случай е необходимо строг 
надзор от страна на родителите. Ritello не трябва да се използва като играчка. 

3. Не дърпайте уреда за ел.шнура. Използвайте само на закрито. Дръжте 
електрическия шнур далеч от остри ръбове и топли повърхности.
 
4. Ако уредът  е повреден, не работи нормално, изпускан, съхраняван на открито или 
потапян във вода, веднага го занесете при Вашия дистрибутор за проверка. 

5. Вашият Ritello е оборудван със система за прибиране на ел.шнура. Не се 
опитвайте да прибирате ел.шнура със сила. Натиснете бутона, за да се прибере  
ел.шнура.
 
6. Не чистете никакви горящи или пушещи материали, като цигари, гореща пепел или 
кибрит. Не използвайте вашата почистваща система за почистване на запалими 
течности като гориво и не го използвайте на места, където тези материали 
съществуват. Освен това не използвайте вашата почистваща система с мокри 
ръце. 

7. Ritello е снабден с бутон за безопасност за спиране от експлоатация, ако 
резервоара не е правилно поставен. Не се опитвайте да промените тази функция на 
БЕЗОПАСНОСТ.

8. ВНИМАНИЕ: Никога не събирайте течности с електрифицирания 
маркуч(доставен с ел.тупалката - RollBrush). За мокро почистване използвайте само 
неелектрифицирания маркуч.
 

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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�. Тяло
�. Електрически шнур
�. Изходящ отвор за въздуха
4. Отвори за аксесоари
�. Eкран
6. Дръжка за носене
7. Превключвател за включване/изключване
8. Уред контакт за ел.тупалка
9. Всмукателен отвор
�0. Закопчалки за водния резервоар
��. Прозорец за нивото на водата
��. Воден резервоар
�4. Количка
��. Закопчалка за количка
�6. Въздушно въртяща се малка тупалка
�7. Накрайник за надуване
�8. Накрайник за почистване на трудно до-
стъпни места и радиатори
�9. Четка за почистване на твърди и неза-
стлани повърхности - под и стени
�0. Телескопична тръба
��. Накрайник за труднодостъпни места 
и ъгли
��. Четка за почистване на прах
��. Накрайник за почистване на тапицерия
�4. Маркуч
��. Чувал за вакумиране

ОПИСАНИЕ НА АКСЕСОАРИТЕ НА RITELLO 
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Използвайте Ritello, както е указано в този наръчник на притежателя.          

Напълнете Резервоара със студена вода до максималното ниво, посочено на резервоара. 
Никога не пълнете резервоара над  линията или под линията, показваща нивото на 
водата. Когато водата стане наситена с влакна и мръсотия,изпразнете резервоара, 
след което го напълнете с чиста вода. За постигане на максимално освежаване на 
въздуха по време на чистене добавете � - � капки от дезинфекциращият аромат, който 
желаете.

Прикачете основното тяло към водния резервоар, поставяйки го над резервоара по 
такъв начин, че отворът за входа на въздуха на резервоара да съвпадне с въздушния 
отвор, който се намира на тялото.Заключете закопчалките за водния резервоар от 
двете страни, за да закрепите тялото. Поставете уреда върху количката.
ВНИМАНИЕ: Уредът не функционира без водния резервоар и, ако не е правилно поставен. 

Пъхнете съединителя на маркуча във всмукателния отвор, докато чуете щракване. 
Уверете се, че маркучът е включен като леко придърпате назад. За да извадите 
маркуча, натиснете двете ключалки и издърпайте маркуча от почистващата система. 

A. Извадете захранващия шнур от неговия слот и включете в контакта.
Превключете (+)бутона, за да се увеличи скоростта, или(-), за да се понижи. 
Използвайки дисплей екрана Вие може да избирате необходимия режим за почистване.
Б. За да се прибере шнура, просто натиснете върху “Plug” бутон, който се намира на 
края на дръжката. 

ЕКСПЛОАТАцИЯ НА ВАшЕТО RITELLO

Не работете с почистващата система без вода. Уверете се, че водата е до 
указаното ниво. Не препълвайте.

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА 

ПРИКАЧЕТЕ ОСНОВНОТО ТЯЛО КЪМ ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР

ПОСТАВЯНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА МАРКУЧА

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ШНУР В КОНТАКТА 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИТЕ АКСЕСОАРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ЧЕТКА ЗА ПОД И СТЕНИ

Използва се за почистване на твърди повърхности и неза-
стлани подове – теракота, ламинат, паркет, дюшаме, мрамор 
и стени. Закрепете я върху телескопичната тръба.Включете 
чрез бутона на дисплея на режим “carpet” килим за най-добро 
почистване.

ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХ

Идеална е за почистване на лампиони, щори, ТV екран, озвучи-
телни системи, цветя, картини,мебели и первази. Можете да 
я закрепите върху малкия метален удължител на маркуча или 
върху телескопичната тръба.

НАКРАЙНИК ЗА НАДУВАНЕ НА БАЛОНИ

Идеален е за надуване на  балони за рождени дни, плажни топки, 
надуваеми играчки и въздушни матраци.Маркучът се поставя 
на изхода (намира се на задната страна на тялото).
С този накрайник може да се почиства също и клавиатура на 
компютър.

ДЪЛГА ПРЪЧКА

С дългата пръчка може да  почистите под хладилник,печка,пер
алня,шкафове,вентилационни отвори. 

ВЪЗДУШНО ВЪРТЯЩА СЕ ЧЕТКА

Въртящата се четка е идеална за почистване на прах и акари 
от тапицерии на стълбища,меки тапицирани повърхности и 
матраци. Устройството има въртяща се четка задвижвана 
от преминаващия с голяма скорост през нея въздух. Изпол-
звайте режим “carpet”(килими) за постигане на максимална 
ефективност. 

НАКРАЙНИК ЗА ТРУДНОДОСТЪПНИ МЕСТА

Накрайникът за труднодостъпни места достига между мебе-
ли, възглавници, под и между радиатори и на трудно достъпни 
места, като например ръбовете на прозорците. 

АРОМАТИ

Селекция от 4 различни аромата, за да ароматизирате Вашия 
дом/офис по време на почистване. Сипват се няколко капки 
във водния резервоар, включваме уреда и мириса на Майката 
природа влиза във Вашия дом.

НАКРАЙНИК ЗА МЕБЕЛИ

 За почистване на тапицерия, столове, драперии, стъпала с 
мокет, възглавници, одеяла и всякакви повърхности, облицо-
вани с плат.

ТОРБА ЗА ОБЕЗПРАШАВАНЕ, ОСВЕЖАВАНЕ 
И ВАКУМИРАНЕ НА ВЪЗГЛАВНИЦИ, 

ЗАВИВКИ И ДРЕХИ

Тази, затваряща се с клапан торба е оразмерена да побере дори 
и най-големите възглавници.С поставянето на възглавниците 
или дрехите вътре в торбата Вие можете да изсмучете прах-
та от дълбочина.Ако искате да напълните възглавницата си с 
въздух, пречистен през вода, преместете маркуча и го свър-
жете с изхода за въздух на машината.

ТЕЛЕСКОПИЧНА ТРЪБА

Поставете телескопичната тръба в разширеният край на 
маркуча,докато щракне съчмата на заключващото устройс-
тво.
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ЧЕТИРИ РЕЖИМА НА РАБОТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛНА ЕФЕТКИВНОСТ

Пуснете почистващата система като натиснете бутона за включване и изключване 
(), след това за Ваше улеснение увеличете скоростта, в зависимост от желаната 
повърхност за почистване, посредством натискане на бутон (+) и/или намалете 
скоростта, посредством натискане на бутон (-).Четирите режима на работа са 
показани на дисплея на Вашата система.
Ярко светещият надпис на дисплея показва режима, на който работи ел.двигателя 
в момента (например, ако свети думата “Sofa”- диван, това означава, че в момента 
почиствате на режим за мебели).

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Напълнете резервоара с вода до максималното ниво, след което изберете най-
бавният режим на работа “AIR”-въздух и оставете Ritello да пречисти (изпере) 
въздухът във Вашия дом.

ОСВЕЖАВАНЕ И АРОМАТИЗИРАНЕ НА ВЪЗДУХА

В различните периоди на годината въздухът в домовете ни става сух и неприятен.
За да го освежите включете Ritello, използвайки само основното тяло без 
аксесоарите и маркучите, добавете няколко капки от ароматизаторите на Ritello 
във водния резервоар и веднага ще усетите свежестта и чистия въздух.

-
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ПОЧИСТВАНЕ НА HEPA НЕУТРАЛИЗАТОРА

�. Свалете капака на изходния отвор на системата.
�. Използвaйте отверка,за  да развиете двата винта. 
�. Наклонете корпуса на HEPA – неутрализатора и издърпайте. 
4. Изплакнете HEPA-неутрализатора, като използвате само чиста вода от чешмата 

(не използвайте сапун или други дезинфекциращи средтства). 
�. Почистете HEPA-неутрализатора,като го разклатите силно с отвора надолу върху 

равна повърхност, за да отстраните излишната мръсотия (не го удряйте в остри 
ръбове).

6. Поставете обратно HEPA-неутрализатора и задния панел като следвате стъпките 
в обратен ред. 

   (Не работете с машината без HEPA неутрализатора). 

A. Подсушете с кърпа изходния отвор на HEPA-неутрализаторa след като вече сте го 
инсталирали обратно на задния корпус на почистващата система.

Б. Включете почистващата система на по-ниска скорост за около �0 минути или на 
по-висока скорост за около �0 минути, за да изсуши напълно HEPA-неутрализаторa.

C. Ако спазвайки тези инструкции сте извършили почистване, но не сте доволни от 
постигнатият резултат на почистващата способност на почистващата система, 
свържете се с Вашия Оторизиран Дистрибутор за помощ.

ПОДСУшАВАНЕ НА ВАшИЯ HEPA-НЕУТРАЛИЗАТОР:

ВНИМАНИЕ: Изключете машината преди да почиствате HEPА неутрализатора. 
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ВНИМАНИЕ: Не почиствайте вещества, като олио, мазнини, пепел,пудра, 
сажди, керамика, строителна прах и токсични материали.

ПОДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

  ИЗПРАЗВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР И ПОЧИСТВАНЕ:

След като приключите почистването с Вашата Ritello система,разкачете 
водния резервоар и изсипете мръсната вода, за да предотвратите 
развитието на микроби и бактерии.
Измийте и подсушете водния резервоар старателно. Препоръчително е да се 
сменя водата често, когато правите основно почистване на Вашия дом или 
офис.

 СВАЛЯНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА КОНУСА И ВЪТРЕШНАТА фУНИЯ

За най-добро изпълнение и свеж старт всеки път, когато чистите е най-
добре да изплаквате конуса и фунията, използвайки хладка вода.
Уверете се че сте ги поставили в обратен ред върху водния резервоар на 
машината,преди да я включите.
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�. Не използвайте тупалката върху мокри повърхности. Не изсмуквайте течности. 
�. Проверявайте за запушвания в маркуча, четката,неръждаемата тръба,в случай че се 

намали въздушния поток по време на почистване. 
�. Не почиствайте никакви горящи или димящи материали като цигари, горещи сажди и 

подобни материали. Не използвайте Вашата почистваща система за почистване на 
лесно запалими течности като гориво и използвайте на места, където има такива 
вещества или течности.Не използвайте Вашата почистваща система с мокри ръце 
или крака. 

ВНИМАНИЕ: Електрическата тупалка съдържа електрически кабели, които 
трябва да се проверяват често. Не използвайте машината, ако те са 
прорязани или повредени. Избягвайте събирането на остри предмети като 
кърфици, винтове, фиби и моливи, които може да повредят въртящата се 
четка или ремъка.

Предназначена за използване само в закрити помещения

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТУПАЛКА – ROLLBRUSH (power nozzle)
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�. Поставете неръждаемата телескопична тръба в отвора на моторизираната електрическа 
тупалка. 

�. Поставете електрическия шнур в канала на неръждаемата тръбa,посредством натискане с 
палец 

�. Поставете ръкохватката на маркуча в телескопичната тръба, докато заключващото 
устройство щракне.      

4. Свържете електрическата тупалка към входящия отвор, намиращ се на предната част на 
основното тяло на Ritello.Притиснете контакта към входа за всмукване на въздух повдигнете 
капачето чрез леко издърпване към горната част на накрайника на маркуча и натиснете, 
докато щракнe. 

  

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ТУПАЛКА (Rollbrush)

РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ТУПАЛКА
След като сглобите, натиснете долната част с крак, за да отключите бутона, като 
същевременно дърпате назад ръкохватката. 
Регулирайте телескопичната  тръба, в зависимост от вашата височина, за да Ви е удобно да 
работите с нея. 
В зависимост от дебелината на килима, можете да регулирате височината 
на три различни позиции, като завъртите лостчето с палец. 
Натиснете спусъка за включване/изключване и след това плъзгайте ел. Тупалка напред 
и назад бавно. 
За да поставите тръбата в изправено положение, просто  натиснете напред,докато тръбата 
щракне и се застопори. 
За да освободите натиснете отново бутона и дърпайте към Вас.

ОПИСАНИЕ
�. Спусък за включване/изключване
�. Електрически шнур
�. Телескопична тръба
4. Канал за шнура
�. Подвижно рамо
6. Електрифициран маркуч
7. Входящ контакт
8. Тяло на електрическата 

тупалка(Rollbrush)

СМЯНА НА ИЗНОСЕН РЕМЪК

�. Изключете машината, когато решите да сменяте ремъка.
�. Сложете тялото на електрическата тупалка на пода и обърнете.
�. Преместете двете лостчета в двата края на тялото на електрическата тупалка 
4. Хванете най-отдалечените краища на четката и я повдигнете, докато я извадите от леглата й в тялото на електрическата тупалка.      

Сменете износеният ремък с нов. 
�. След като сложите новият ремък на място, сглобете в обратен ред.След това завъртете четката с ръка, докато ремъкът се фиксира на 

неговото място. 
6. Върнете двете лостчета обратно. Не използвайте електрическата тупалка без ремък, ако лостчетата не са върнати обратно.
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  ПРОБЛЕМИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ВЪЗМОЖНО РАЗРЕШЕНИЕ

Почистващата система 
не работи

Входът за въздух на машината е задръстен 
с болкуци.
Почистващата система не е сглобена 
правилно.
Ritello не е правилно закачен за водния 
резервоар.
Дефектен шнур или превключвател.
Конусът на водния резервоар не е на място.

Почистете боклуците внимателно.
Проверете дали всички части са закачени 
добре.
Уверете се, че сте поставили фунията на 
нейното място
Свържете се с Вашия Ritello Дистрибутор 
или гаранционен сервиз.
Проверете дали всички части са закачени 
добре.

Отслабване на въздушния 
поток

Ниско ниво на водата във водния резервоар.
Силно замърсена вода в резервоара.
Повреден HEPA -неутрализатор. 

Напълнете водния резервоар до 
посоченото ниво.
Сменяйте водата често, когато чистите 
дълго време.
Свържете се с Вашия Ritello Дистрибутор 
или гаранционен сервиз.

Силно разпенване на 
водата във водния 
резервоар 

Пенлива течност в резервоара.
Водния резервоар е препълнен с вода.

Сменете водата и почистете водния 
резервоар.
Пълнете водния резервоар до 
 посоченото ниво.

Лоша миризма Водният резервоар не е почистен добре.
Конусът е задръстен с мръсотия.
Навлажнен HEPA неутрализатор.

Почистете водния резервоар и 
използвайте ароматизаторите на Ritello, 
докато почиствате.
Извадете и почистете конусът.
Погледнете на стр. 8 инструкциите за 
почистване на HEPA-неутрализатора.

Почистващата система 
прегрява или се усеща 
миризма на изгоряло”

Запушена тръба, маркуч, аксесоари или  
тупалка.
Почистващата система не е закачена 
правилно на водния резервоар. 

Премахнете частиците, които 
причиняват запушването.
Уверете се, че почистващата система е 
правилно поставена и добре прикрепена 
със закопчалките към водния резервоар.

УСТАНОВЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
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Чуват се различни звуци, 
шумове или вибрации

Запушен от мръсотия конус.
Препълнен резервоар.

Извадете и почистете конусът
Изпразнете резервоара и го напълнете 
отново до посоченото ниво.

Електрическата тупалка 
не работи

Спусъкът на ръкохватката не е натиснат.
Електрическият кабел не е включен.
Електрифицираният маркуч не е добре 
свързан.
Автоматично рестартиране на мотора.

Проверете спусъкът за включване/
изключване.
Проверете връзката на електрическия 
кабел при контакта на ръкохватката
Изключете внимателно и включете 
отново.
Изключете Ritello за няколко секунди и 
после го включете отново.

Моторът на 
електрическата  
тупалка работи, но 
четката не се върти

Ремъкът може би е скъсан или е изпаднал. Изключете машината и махнете ремъка.
Поставете нов ремък.

Четката на 
електрическата тупалка 
не се върти

Боклуци са запълнили леглото на четката.
При други подобни нередности.

Изключете от тока и почистете  
леглото на четката от боклуците.
Уверете се, че четката се върти 
нормално.
Свържете се с Вашият  Оторизиран 
Дистрибутор или гаранционен сервиз.

Четката на 
електрическата тупалка 
 не чисти добре

Въздухопроводите са запушени от 
мръсотия.
Запушен маркуч. 
Четката не контактува с килима.

Почистете като премахнете мръсотията 
и проверете за други запушвания.
Почистете като премахнете мръсотията 
и проверете за други запушвания, които 
могат да предизвикат намаляване на 
въздушния поток.
Проверете височината на косъмчетата, 
съставляващи тупалката.

УСТАНОВЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
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Вашето перящо устройство е идеално за пране на вашите пътеки и килими, дори и 
за тапицирани стълбища или тапицерията на автомобила ви. Следните инструкции 
могат да Ви помогнат да се запознаете с най-добрият начин на експлоатация на 
перящотото устройство.
Преди да пристъпите към пране се уверете, че сте изтупали добре килимът с 
електрическата тупалка.

ПЕРЯЩО УСТРОЙСТВО

�. Не сипвайте във водния резервоар на перящото устройство следните неща:
   - Гореща вода 
   - Никакви почистващи препарати или дезинфектанти
�. Не оставяйте помпата на перящото устройство да работи при празен резервоар. 

Това може да повреди помпата и електрическите компоненти.
�. Не оставяйте включено перящото устройство повече от � минути, когато не 

перете с него и спусъкът за впръскване на препарат и вода не се натиска. Това 
може да повреди помпата на устройството или електрическите компоненти. 
Когато подсушавате мокрите настилки от вода или шампоан се уверете, че 
помпата е изключена.

Важни инструкции за безопасност:
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�.  Маркуч за мокри процеси
�.  Метално малко удължение
�.  Телескопична тръба
4.  Екстрактор за вода с четка
�.  Скоби
6.  Резервоар за шампоан
7.  Шампоан за килими 

�. Сглобете ръкохватката на перящото устройство с малкото метално удължение, а 
след това с телескопичната тръба.

�. Прикачете тялото на екстрактора за вода на телескопичната тръба.
�. Свържете маркуча с дюзата на екстрактора за вода.
4. Напълнете резервоара за шампоан със специалния шампоан за килими на RITELLO
�. Закачете водния резервоар на перящото устройство към основното тяло на 

машината.
6. Включете електрическият шнур на водният резервоар към ел. гнездо, обособено в 

основното тяло.
7. Свържете ел. шнура към водния резервоар.
8. Прикачете маркучите за препарат и вода , посредством скобите. 

АКСЕСОАРИ НА ПЕРЯЩОТО УСТРОЙСТВО

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРЯЩОТО УСТРОЙСТВО



�7

�. Напълнете водния резервоар
�. Включете помпата
�. Натиснете спусъка, за да разпръскате вода, като сте включили палчето на режим 

“Вода”
4. Разпръсквайте вода върху избраната повърхност.
�. Превключете палчето на режим “Шампоан”. Разпръсквайте и разтърквайте килима, 

докато петната избледнеят.
6. Изсмучете течността и изплакнете старателно, докато шампоанът изчезне. 
   НЕ НАКИСВАЙТЕ

�.  Разкачете и изпразнете водния резервоар на перящото устройство.
�. Ако е останал шампоан го върнете обратно в шишето за шампоан.
�. Изплакнете резервоара за шампоан и подсушете.
4. Изплакнете остатъците от шампоан по маркучите, след което ги подсушете.

ПОЧИСТВАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА ПЕРЯЩОТО УСТРОЙСТВО:

РАБОТА С ПЕРЯЩОТО УСТРОЙСТВО
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