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MANUALI I PËRDORUESIT
SISTEMI MË I  FUNDIT I  PURIFIKIMIT



p1Ritello  përdor ujin ashtu sikurse "Nëna Natyrë" për të
bllokuar pluhurin dhe papastërtinë e padëshiruar në 
shtëpinë tuaj.
I nderuar pronar i Ritello
FALEMINDERIT për blerjen e Ritello Home Purifier!
Librex, prodhuesi krenar i sistemit Ritello ka mbi 30 vjet përvojë në sistemet e Pastrimit 
të Ujit. Shpikja e tij e fundit është seria Ritello R2 "PREMIUM EDITION", sistemi më i 
përparuar i pastrimit në treg sot. Sistemi juaj i ri është i përshtatshëm për përdorim në 
shtëpi ose zyrë. Njësia Ritello R2 është e frymëzuar nga koncepti i Nënës Natyrë, por në 
të kundërt. Duke përdorur asgjë tjetër përveç ujit, ai mbledh pluhur dhe papastërti në 
enën e tij të ujit  dhe rimerr ajrin e pastër duke e shpërndare  në shtëpinë ose zyrën tuaj, 
kështu që të  mund të shijoni një ambient të shëndetshëm dhe të pastër. Ekrani i tij i gjall 
DISPLAY lejon përdoruesin të zgjedhë shpejtësinë e dëshiruar për detyra të  ndryshme 
pastrimi. Seria e re Ritello R2  "PREMIUM EDITION" është prodhuar me saktësi nga 
Librex në GJERMANI për t'ju siguruar cilësinë dhe inovacionin që ju nevojitet.

GARANCI  (Regjistroni Ritello-n tuaj në www.ritello.com)

Librex u siguron shpërndarësve të autorizuar një GARANCI me shkrim 3 VJET
në Sistemin e tij Ritello me aksesorët e tij të lidhur. Garancia nuk mbulon
neutralizuesi hepa ose konsumimi normal që rrjedh nga përdorimi i produkteve.
Më tej, Librex kërkon që çdo Distributor i Autorizuar të kthehet përmes për
klientin (përdoruesin përfundimtar) një garanci me shkrim të njëjtë me atë të
marrë nga Librex, në mënyrë që konsumatori të përfitojë nga një garanci e
tillë për produktin Ritello.

Ju lutemi të merrni kohën tuaj dhe të lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet 
e instalimit dhe masat paraprake para përdorimit të pajisjes. Mirëmbajtja 
periodike kërkohet në mënyrë që njësia të performojë në mënyrë efektive.

Sistemi Ritello është një Produkt LIBREX. Shtitet nga Librex tek distributoret e 
autorizuar te ritello, tij për rishitje nga ata shpërndarës dhe agjentët e tyre
vetem nepermjet demonstrimit kundrejt perdoruesve-pronareve legjitim

RITELLO ËSHTË CERTIFIKUAR NGA QENDRA
E MJEKSISË PARANDALUESE

NË  GJERMANI 
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Mesazhi Librex & Garancia e Shkruar
Numri i Identifikimit të Klientit të Ritello
Masat e Rëndësishme të Sigurisë
Identifikimi i pjesëve të Ritello
Përdorimi i Ritellos suaj (seria R2)
Këshilla përdorimi
Njihuni me mjetet e Ritello
Këshilla Kujdesi dhe Pastrimi
Këshilla Kujdesi dhe Pastrimi
Zgjidhja e problemeve, Njësia kryesore
Përshkrimi i  Powerbrush
Powerbrush - Udhëzime të rëndësishme sigurie
Powerbrush - Udhëzime të rëndësishme sigurie
Montimi dhe Përdorimi i Powerbrush
Pastrimi me Powerbrush 
Guida e zgjidhjes së problemeve të Powerbrush
Më shumë aksesorë opsional të Ritello
Njoftim për pronarët e Ritello

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË KLIENTIT TË RITELLO
Pasi Ritello kalon  kontrollin e cilësisë në fabrikë, atëherë pajiset me numrin serial i 
cili përdoet për qëllimet e mëposhtme:

. IDENTIFIKIMI I PRONËSISË

. IDENTIFIKIMI I GARANCISË PËR DISTRIBUTORIN TUAJ

. SIGURIMI i kalimit të kontrollit të cilësisë dhe është një produkt i mirë�illtë i Librex.

Të gjitha Ritellot e reja duhet të shiten me një numër serial në vendin e treguar në
diagramin shoqërues. Nëse numri mungon, Librex nuk bën asnjë pretendim për
origjinën, moshën ose gjendjen e njësisë. Nëse nuk mund të gjeni numrin serial,
ju lutemi kontaktoni Departamentin tonë të Shërbimit ndaj Klientit në:
Tel:  (00961) 187 8724      Email: info@librex.com

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË KLIENTIT TË RITELLO p2

LEXONI MANUALIN E PËRDORUESIT ME KUJDES

Brenda në maual do të gjeni se si të mirëmbani Ritellon tuaj në gjendjen më të 
mirë të punës 

KESHILLA PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Ju do të jeni në gjendje të zgjidhni problemet më të zakonshme duke ndjekur 
udhëzime të thjeshta  në seksionin e zgjidhjes së problemeve.

SHËRBIMI KLIENTIT
Në rast se e keni të pa mundur të gjeni përgjigje në seksionin e zgjidhjes së 

problemeve, mos hezitoni të kontaktoni distributorin lokal nga i cili keni blerë pajisjen
tuaj Ritello. Informacioni i kontaktit mund të gjendet në pjesën e pasme të këtij

 manuali. Ose, mund të kontaktoni Selinë tonë përmes
 www.ritello.com ose info@librex.com

NUMRI SERIAL eshte i perbere nga 7 shifra dhe fillon me shkronjen R



MASA TË RËNDËSISHME SIGURIE

Lidhni njësinë me burimin e rrymës me voltazhin e duhur

Mos e tërhiqni ose tensiononi kabllon. Përdoreni vetëm në ambiente të mbyllura.
Mbajeni kordonin elektrik larg skajeve e mprehta dhe sipërfaqeve të nxehta.

Nëse njësia është dëmtuar, nuk punon siç duhet, ka rënë, është lënë  jashtë
ose ka rënë në ujë, kthejeni tek distributori juaj për kontroll.

Ritello juaj është e pajisur me një sistem mbështjellës kordoni. Mos u mundoni
ta shtyni kordonin brenda me forcë. Thjesht, tërhiqeni butësisht kordonin për ta
tërhequr përsëri në ndarjen e poshtme.

Mos pastroni materiale djegëse si cigare ose hi duhani etj...  Mos e përdorni
makinerinë tuaj për pastrimin e lëndëve të ndezshme si p.sh.karburanti dhe mos
e përdorni atë në vendet ku ekzistojnë këto materiale. Për më tepër mos
përdorni makinerinë tuaj me duar të lagura.

Ritello është i pajisur me një buton sigurie për të parandaluar funksionimin
nëse kontenieri ujit nuk është instaluar si duhet. MOS U PËRPIQNI TË 
ANASHKALONI  KËTË TIPAR TË SIGURISË.

Shkëpusni makinën nga priza para proçesit të mirëmbajtjes dhe pastrimit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ju lutemi TË LEXONI me KUJDES paralajmerimet para  se të perdorni
Sistemin Ritello. Përdorni vetëm pjesë ORIGJINALE TE RITELLO.
Vetëm për përdorim TE BRENDSHEM RREZIK

Aksesorët e fshesës me korent si tubi thithës me kokë pastrimi te
automatizuar dhe njësia spërkatëse me pompë përmban lidhje 
elektrike dhe si rezultat janë të pa riparueshme

Kjo pajisje nuk duhet të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) që nuk
kanë aftësi fizike, shqisore, mendore, përvojë dhe njohuri, vetëm nëse
mbikëqyren nga persona që janë përgjegjës për sigurinë e tyre, dhe u kanë
siguruar atyre një monitorimin e duhur dhe udhëzimet në lidhje me
përdorimin e pajisjes.

Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata nuk luajnë me makinerinë.
Në rast se kablli i energjisë dëmtohet, vetëm prodhuesi, distributori i
autorizuar, ose një person i kualifikuar në mënyrë të ngjashme duhet ta 
zëvendësojë atë në mënyrë që të shmangë çdo rrezik.

Tubi thithës i Ritello përmban lidhje elektrike! 
. Mos e zhytni në ujë për ta larë
. Tubi duhet kontrolluar vazhdimisht dhe nuk duhet përdorur nëse është i dëmtuar      
. Mos e zhytni dorezën në lëng për pastrim. Duhet përdorur vetëm me aksesorët Ritello 

ose në qilim të lagur nga procesi i pastrimit Ritello.
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Shkarkoni kopjen elektronike të manualit të përdoruesit  www.ritello.al

.  "Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe persona me
  aftësitë e kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesa e përvojës dhe njohurive
  nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes në
  një mënyrë e sigurt nëpërmjet të cilës ka siguri se janë kuptoni rreziqet e përfshira ".    

. "Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhen kryer nga fëmijë pa mbikqyrje 

Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet në mbeturina në të gjithë BE-në.
Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga
depozitimi i pakontrolluar i mbetjeve, riciklojeni atë me përgjegjësi  për të promovuar
ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur,
ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është
blerë produkti. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt mjedisor.

 

Asgjësimi i saktë i këtij produkti
Shkëpusni Ritello kur nuk përdoret. Fikeni në çelësin kryesor. Kapeni spinën
ta shkëputni atë nga priza e murit për të shmangur dëmtimin e kordonit. Mos 
tërhiqni ose mbani në kordon - Mos përdorni kordonin si dorezë - Mos e mbyllni 
derën në kordon. Mos tërhiqni pajisjen mbi kordonin e saj. Mbajeni kordonin 
larg
zhbllokuar tubat e lavamanit pasi mund të demtohet pajisja

 sipërfaqeve të nxehta. Mos përdorni Ritello ose aksesorët e tij për të   
   

Kurrë mos prekni një lavaman metalik, tub uji të ftohtë ose të nxehtë me 
një dorë ndërsa prekni pjesët metalike të çdo pajisje elektrike. Trupi juaj
mund të beje  qark elektrik në tokë. Mos përdorni doreza ose pajisje me
duar të lagura
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Njësia Kryesore
Kordoni
Ventilatori i shkarkimit
Mbajtesja e kokave
Ekrani
Mbajtësja
Butoni ndezjes  +/- 
Priza elektrike e Power Brush
Dera e hyrjes së ajrit
Mbyllëset e kontenierit të ujit
Kontenieri i ujit
Baza me rrota

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
8.
9. 
10. 
11.
12.

13.
14. 
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 
22.
23.

Pedalja e bazës me rrota
Mini PowerBrush
Ventilatori ajrit
Shkopi spiral
Furçë muri dhe dyshemeje
Tubat elektrik të ngulitur
Crevice Tool
Furçë pluhuri
Kokë tapicerie
Qesja vakumit
Tubi  elektrik me pistoletë 
i thithjes

f4IDENTIFIKIMI I  PJESËVE TË RITELLOS

Për të blerë pjesë
zëvëndesuese ose
aksesorë shtesë
ju lutemi të kontak-
toni Distributorin 
e autorizuar të 
Ritello
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PËRDORIMI I  RITELLOS SUAJ (seria R2)

A. SHKELNI PEDALEN PËR TË HEQUR NJËSINË

B. BASHKËNGJISNI NJËSINË KRYESORE NË BAZËN ME RROTA

A. SHKËPUSNI NJËSINË NGA KONTENIERI I UJIT DUKE ZHBLLOKUAR KAPËSET

B. BASHKËNGJITJA E NJËSISË ME KONTENIERIN E UIT
 

NJËSIA NUK DO TË FUNKSIONOJË NËSE TUBI I UJIT NUK ËSHTË LIDHUR NË MËNYRËN E DUHUR
ME NJËSINË QËNDRORE

 

MBUSHJA E KONTENIERIT TE UJIT
Mbushni kontenierin me ujë të freskët deri në nivelin min / max të treguar në të. Asnjëherë
mos e mbushni me ujë mbi vijën e nivelit Max. Kur uji bëhet i trashë me garzë dhe papastërti,
zbrazni kontenierin dhe rimbusheni me ujë të pastër. Shtoni 2 kapsula me parfume Ritello
për të ndjerë aromë të këndshme të ambientit gjatë pastrimit.

LIDHJA E KORDONIT ELEKTRIK ME PRIZËN
 

 

 

BASHKËNGJITJA DHE SHKËPUTJA E TUBIT THITHËS
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• MOS E PËRDORNI pajisjen pa ujë

• Sigurohuni që rrespektoni indikacionet
  për nivelin e ujit në kontenier

• MOS E TEJMBUSHNI ME UJË

1

2

3

4

5

A

B

A

B

Vendoseni njësinë në bazën e saj të rrotave duke e kthyer pjesën e përparme pak përpara
që buza në pjesën e pasme të njësisë të rrëshqasë poshtë buzës në pjesën e pasme, pastaj hidhni pjesën e përparme
përfundoni poshtë për tu kyçur.

Vendosni trupin kryesor mbi kontenierin e ujit duke përafruar Hyrjen e Ajrit të të dyve.
Pastaj, kyçni kapëset e të dy anëve për të siguruar instalimin e duhur.

a. Tërhiqeni kordonin e elektrik nga foleja e tij dhe futeni në prizën e murit ndërsa siguroheni
që përputhet me tensionin e saj. Shtypni butonin (1) për të ndezur njësinë, më pas (+)
butoni për të rritur shpejtësinë ose (-) për ta ulur atë. Ju mund të shikoni ekranin për të 
zgjedhur shpejtësinë e nevojshme për procesin e dëshiruar.
b. Për ta tërhequr kordonin, tërhiqeni butësisht drejt jush ndërsa mbani prizën për të qenë sa më
të kujdesshëm

Vendosni tubin në hyrjen e ajrit derisa të klikojë. Sigurohuni që të kontrolloni 
bllokimin duke e tërhequr tubin lehtë. Për ta hequr, shtypni të dy kapëset dhe 
tërhiqni tubin nga makineria.



KËSHILLA PËRDORIMI f6

Shtypni butonin (I) për ta ndezur më pas, rrisni shpejtësinë
 në varësi te procesit të dëshiruar duke shtypur butonin (+) 
ose uleni atë duke shtypur butonin. (-)

1. PASTRIMI I AJRIT
Zgjidhni shpejtësinë më të ulët "AIR". Me rritjen e ndotjes (posaçërisht në ambiente të mbyllura), është thelbësore të pastroni
ajrin e brendshëm me ujë. thjesht, derdhni ujë në kontenier deri në nivelin Min / Max dhe lëreni Ritellon të pastrojë ajrin e ambientit 
për ju dhe familjen tuaj.

2. LAGËSHTIMI DHE AROMATIZIMI
Gjatë periudhave të caktuara të vitit, ajri i brendshëm bëhet i thatë dhe i pakëndshëm. Ndizni Ritello tuaj ndërsa përdorni vetëm
njësinë kryesore pa asnjë mjet, shtoni disa pika të parfumit Ritello në kontenier dhe nuhasni ajrin menjëherë të freskuar.
(Perdorni vetem aroma origjinale te Ritello ne kontenierin e ujit).

3.  PASTRIMIT I AJRIT ME KOHË
Për të aktivizuar pastrimin e ajrit me kohë të Ritello, shtypni dhe mbani gishtin në butonin "ON" (Foto.a) për 6 sekonda derisa 
të shfaqen trekëndëshat e parë. Sapo 2 trekëndëshat e parë të ndriçojnë, prisni edhe 6 sekonda dhe Ritello do të ndizet vetvetiu për 30 minuta.

    
  

Për të rritur kohën me 60 minuta

90 minuta

Shtypni dhe mbani gishtin tuaj në butonin "ON" (Pic.a) për 6 sekonda derisa të ndizen 2 trekëndëshat e parë, pastaj shtypni menjëherë
butonin "+" (Foto.b) që 2-Trapeziumet e dytë të ndizen. Sapo të vezullojë, prisni edhe 6 sekonda dhe Ritello do të ndizet vetvetiu 
për 60 minuta. (Mos e rrisni shpejtësinë - Kohëmatësi punon vetëm në modalitetin e ajrit)
 
Për të rritur kohën me 
Shtypni dhe mbani gishtin tuaj në butonin "ON" (Pic.a) për 6 sekonda derisa të ndizen 2 trekëndëshat e parë, pastaj shtypni menjëherë
butonin "+" (Foto.b) që 2-Trapeziumi i tretë të pulsojë. Sapo të vezullojë, prisni edhe 6 sekonda dhe Ritello do të ndizet vetvetiu për 90 minuta.

Shtypni dhe mbani gishtin tuaj në butonin "ON" (Pic.a) për 6 sekonda derisa trekëndëshat e parë të ndriçojnë, pastaj shtypni menjëherë
 butonin "+" (Foto.b) që trekëndëshat e katërt të ndriçojnë. Sapo të vezullojë, prisni edhe 6 sekonda dhe Ritello do të ndizet vetvetiu
 për 120 minuta.

4. BASHKËNGJITJA E MBAJTËSES ME AKSESORËT
Për t'i mbajtur aksesorët tuaj Ritello, rrëshqisni mbajtesen e aksesoreve në pjesën e pasme të Ritello në 2 rrëshqitjet e  vendosura në 
të dy anët. Shtypni poshtë për tu kyçur në vend. Vendosni secilin mjet në vendin e tij të caktuar siç tregohet nga ikona e tij e ngjashme.4

120 minuta 
 
Për të rritur kohën me 



FURÇA PËR DYSHEME DHE MUR
Përdoret për pastrimin e dyshemeve, pllakave ose mureve të
drurit të fortë. Bashkangjiteni atë në tubat pastrues. Vendos 
shpejtësinë në qilim për pastrimin më të mirë.

FURÇA E PLUHURAVE
Ideale për të pastruar abazhurët, perdet, ekranin televiziv,
dërrasat e bazës, sistemet e zërit, bimët artificiale dhe kornizat. 
Bashkangjisni atë në zgjatimin e vogël të metalit të zorrës ose 
tubave pastrues.

KOKË PËR PASTRIM TAPICERIE
Për të pastruar tapiceritë, karriget, draperies, shkallët me tapet,
jastëkët, batanijet dhe shumica e sipërfaqeve prej pëlhure.

KOKË E VOGËL
Për të pastruar tapiceritë, karriget, draperies, shkallët me
tapet, jastëkët, batanijet dhe shumica e sipërfaqeve 
prej pëlhure

PARFUME
Një përzgjedhje e 4 aromave të ndryshme të përdorura për të 
aromatizuar  shtëpinë/zyrën tuaj gjatë të pastrimit.
Thjesht, hidhni në pika në kontenierin e ujit, ndizni Ritellon
dhe provoni erën të një kopshti brenda ambienteve tuaja.

TUBAT E PASTRIMIT
Lidhni tubat në fundin e shkurtër metalik të zorrës.

KOKA FRYRËSE
Ideale për fryrjen e tullumbaceve, topave te  plazhit, dhe 
dyshekëve të ajrit. Duke futur zorrën në shter (i vendosur
në anën e pasme të trupit të njësisë kryesore) ajri që fryn
mund të shërbejë edhe për largimin e pluhurit nga fortësia
për të pastruar zona si tastiera, etj

SHKOPI SPIRAL
Pastruesi i spirales mund të arrijë në zona të tilla si spirale
frigoriferike, midis dhe nën pajisje, dollapë ose mobilje.
Gjithashtu, mund të përdoret për thithje Për të përdorur për
 ta duke fryrë, hapni derën e shfryrjes së shkarkimit në 
pjesën e pasme të njësisë. Bashkangjitni gete në hapjen e
shkarkimit. Bashkangjitni spiralin në vegla e ventilatorit dhe
më pas të dy pjesët në metal zgjatja e zorrës.

POWEBRUSHI I VOGËL (MPB)

QESJA E VAKUMIT

 

NJIHUNI ME AKSESORËT E RITELLOS f7

MPB është ideale për shkallët dhe tapiceritë, madje edhe 
në dyshekë. Ajo ka një rradhësfurçë elektrike.
Përdoreni atë me shpejtësinë e tapetit për performancën 
më të mirë.

Kjo çantë e kyçur me zip  është me madhësi të përsh-
tatshme për jastëkët tuaj më të mëdhenj. Mund të thithni 
pluhurin nga pjesët e brendshme të jastëkëve. Për të 
"fryrë" jastëkun tuaj me ajër të pastër të larë me ujë, 
thjesht lidhni tubin me shkarkimin e ajrit.
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MIRËMBAJTJA E  HEPA
a. Hiqni kapakun mbrapa
b. Përdorni kaçavidë për të hequr 2 vidat mbrapa
c. Tërhiqeni kapaun 
d. Shpëlajeni Hepa duke përdorur ujë të pastër nga rubineti
    (Mos përdorni sapun ose detergjentë)
e. Shkundni Hepa fortë me fytyrë të hapur poshtë (Mos e goditni në skajet e mprehta)

për të hequr papastërtitë ose ujin e tepërt 
f. Rinstaloni Hepa dhe kapakun duke ndjekur hapat në rend të kundërt

(Mos e përdorni njësinë pa pasur në vend neutralizuesin Hepa).

HEPA NUK ËSHTË ARTIKULL STANDART NË TË GJITHË NJËSITË RITELLO

KUJDES
Shkëputni njësinë nga rryma para se të riparoni Hepa-n tuaj.

ZHBLLOKONI TUBIN NE RAST MOS-FUNKSIONIMI
Kur vëreni një humbje të rrjedhjes së ajrit gjatë përdorimit të tubit, mund të ketë 
një objekt brenda tubit duke e bllokuar. Për të pastruar pengesat, lidhni bashkimin e
tubit me anën e pasme në hapjen e ajrit të shkarkimit, duke u siguruar që të dy
shulat të jenë të kyçura. Njëkohësisht, vendosni tubin e dorezës së zorrës në hapjen
e marrjes së ajrit në pjesën e përparme të Ritellos; ndizni njësinë dhe shkundni tubin
për të ndihmuar çdo papastërti të mbërthyer në tub të rrjedhin dhe të bllokohen brenda
kontenierit të ujit të Ritello.

Çdo 200 orë përdorimi Ritello do ju ndezë 
"Replace Hepa" on its Display Screen. 

Sinjali është vetëm një rikujtues që duhet të
keni kontrolluar HEPA-n tuaj, mënyra më e 
preferureshme është nepermjet Qendrave
të Autorizuara të Shërbimit ëe Ritello për 
të siguruar përformancën optimale

Për të fshirë sinjalin “Replace Hepa” nga ekrani
mbani shtypur për 6 sekonda butonat + & -.
Pas 6 sekondash shinjali do ketë ikur

REPLACE HEPA



CLEAN SEPARATOR

GJITHMONË ZBRAZENI DHE PASTROJENI KONTENIERIN E UJIT
Mos pastroni shumë gjatë me një mbushje uji. Gjithmonë kontrolloni ujin gjatë
pastrimit për të shmangur aromat e grumbulluara dhe rritjen e mikrobeve dhe 
baktereve. Shpëlarjeni dhe thajeni kontenierin e ujit tërësisht. Rekomandohet të
ndërroni ujin shpesh kur bëni një pastrim total për shtëpinë ose zyrën.

Lajeni kontenierin e ujit nga brenda dhe thajeni duke përdorur
leckë për tharje 
Pasi të keni pastruar me Ritello, hiqni kontenierin dhe hidhni ujin e ndotur para se të
lini njësinë në prehje.

HIQNI DHE PASTRONI NDARËSIN
Kur ikona "Clean Separator" pulson në Ekran, hiqni ndarësin dhe pastrojeni
atë duke përdorur furçën e vogël (lani dhe pastroni me ujë të freskët). Nëse është e
nevojshme.

PASTRONI BUZËN METALIKE NËN NDARËS
Pasi ta keni pastruar, vendoseni menjëherë ndarësin në njësinë kryesore (shtrëngoni
me dorë) në mënyrë që njësia të funksionojë si duhet.

Mos e fusni NDARËSIN me forcë në boshtin e �iletuar
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KUJDES
Mos bllokoni substanca të tilla si vaji, yndyra, pluhuri, bloza, qeramika, pluhuri i
thatë i murit dhe çdo material toksik.

KURRË MOS E PËRDORNI RITELLON PA UJË BRENDA NË 
KONTENIER (MIN. 2L).

Për të fshirë" CLEAN SEPARATOR" mbani 
shtypur butonin (-) për 6 sekonda
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Ritello Main Unit is not operating 

Insufficient Air�low

Insuf�icient Filtration 

Heavy Foaming in Water Basin 

Bad Odor 

Machine Overheating or Burnt Odor 

Different Sound or Vibration

Marrja e ajrit mund të jetë bllokuar me mbeturina
Njësia nuk është montuar mirë
Ritello nuk është bashkangjitur siç duhet me kontenierin
Kordoni, çelësi ose makineria e dëmtuar
Kontenieri nuk është në vend

Makina nuk është montuar mirë
Jane bllokuar, shkopi, zorra ose hunda e rrymës
Njësia që funksionon me shpejtësi të ulët
Neutralizuesi Hepa ka nevojë për pastrim ose zëvendësim
Ndarësi është i ndyrë

Niveli i ujit i ulët në “Pan”
Ujë i tepërt i ndotur brenda ne “Pan”
Neutralizues i thyer Hepa

Ndotës i sapunit në Kontenier
Kontenieri i ujit i mbingarkuar me ujë

Kontenieri ujit nuk eshte pastruar mire
Ndarësi i bllokuar ose i ndyrë
Neutralizues i lagësht Hepa

Shkopi i vendosur, zorra ose koka thithëse
Njësia nuk është e bashkangjitur siç duhet në kontenierin e ujit

Ndarësi i bllokuar ose është bërë pis
Kontenieri ujit i mbushur

Pastroni mbeturinat me kujdes
Kontrolloni të gjitha pjesët dhe bashkoni të dy shulat siç duhet
Sigurohuni që njësia të jetë pozicionuar siç duhet në vend
Kontaktoni distributorin ose qendrën tuaj të shërbimit Ritello
Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë në vend

Sigurohuni që njësia të jetë ulur dhe bashkangjitur si duhet
Hiqni mbeturinat nga zona e bllokuar
Rritni shpejtësinë e njësisë në detyrën e dëshiruar
Hiqni strehën Hepa, pastroni ose zëvendësoni atë
Hiqni ndarësin dhe pastroni / lani me ujë të freskët

Mbushni “Pan” me ujë në nivelin e treguar
Ndryshoni ujin shpesh gjatë pastrimit të gjatë
Kontaktoni distributorin ose qendrën tuaj të shërbimit Ritello

Zëvendësoni ujin dhe pastroni Kontenierin e ujit
Mbushni Kontenierin e Ujit për të korrigjuar nivelin siç tregohet

Pastroni Kontenierin e Ujit dhe përdorni Parfumin Ritello gjatë pastrimit
Hiqeni dhe pastrojeni
Referojuni mirëmbajtjes së Neutralizuesit Hepa në faqen 8

Hiqni mbeturinat nga zona e bllokuar
Sigurohuni që njësia të jetë bashkangjitur mirë nga shulat e saj

Hiqeni dhe pastrojeni
Zbrazni dhe rimbushni në nivelin e treguar

PROBLEMI SHKAKU I MUNDSHEM ZGJIDHJA E MUNDSHME

Çdo pajisje Ritello është inspektuar me kujdes. Nëse zhvillohet një problem i 
vogël, lutemi të ndiqni këshillat e mëposhtme për zgjidhjen e problemeve që 
mund të ndihmojnë në identifikimin dhe korrigjimin e tyre . Nëse nuk jeni në 
gjendje të zgjidhni këtë çështje, kontaktoni një Distributor të Ritello  për shërbim. 
Procedura e shërbimit që nuk renditet më poshtë duhet të kryhet nga 
një Distrubutor i Autorizuar i Ritello ose Qendra e Shërbimit.



TREGUESI PËR 
PËRSHTATJEN
E GJATËSISË

DRITA
LED

PEDALJA PËR SHKËPUTJE
TË SHPEJTË NGA TUBI

BUTONI PER KYÇJE
DHE ÇKYÇJE

PEDALJA PËR PERSHTATJEN
E GJATËSISË5 

POWERBRUSH është në dispozicion vetëm si një pajisje shtesë OPSIONALE. Për më shumë informacion, kontaktoni një Distributor të Autorizuar Ritello.
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Kur përdorni një pajisje elektrike, gjithmonë respektoni masat paraprake
themelore të sigurisë si mëposhtë:
 
PËRDORIMI I CAKTUAR
. Powerbrush është një aksesor i motorizuar, i krijuar posaçërisht për Ritello.

. Ky Powerbrush duhet të përdoret vetëm për qëllime të brendshme për të pastruar me vakum dhe
  pastruar sipërfaqet e thata të dyshemesë. Mos e përdorni më njerëzit ose kafshët.

. Powerbrush nuk është menduar për përdorim nga persona që nuk kanë aftësi fizike, shqisore, mendore ose përvojë
  me makinerine. Individi nuk duhet ta përdorë atë pa mbikëqyrje ose udhëzime nga një person përgjegjës.

. Para se të përdorni Powerbrushin, zorrën Elektro dhe tubat elektro, kontrollojini për dëmtime të dukshme nga jashtë. Mos
  operoni pjesë të dëmtuara në asnjë rrethanë.

. E gjithë puna e riparimit duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar në përputhje me rregulloret kombëtare dhe lokale të sigurisë.

. Mos lejoni që fshesa me korrent ose Powerbrush të lagen. Pastroni vetëm me një leckë të thatë ose pak të lagur. Priza
  lidhësit nuk duhet të bie në kontakt me ujin.

FËMIJËT
Mos lejoni që fshesa me korrent të përdoret si lodër. Nevojietet vëmendje kur përdoret afër fëmijëve.
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PERDORIMI
. Për të shmangur rrezikun e lëndimit gjatë pastrimit të fshesës, mos fusni gishtat në shiritin e rrahësit ndërkohë 
  që Powerbrush është në punë. Rrezik lëndimi.

. Mbani sendet e lira, të tilla si perde, shalle dhe veshje të tjera larg Powerbrushit. Ato mund të thithen
   në Powerbrush dhe mund të dëmtojnë shiritin rrahës.

. Mos pastroni me vakum sende të rënda, të forta ose me tehe të mprehta. Ato mund të shkaktojnë një bllokim dhe dëmtim
  të Powerbrush.

. Mos pastroni me fshesë me korent asgjë që digjet ose si duhani ose cigare, shkrepëse ose hiri i nxehtë. Vakumi mund të
  marrë zjarr.

. Mos përdorni Ritello për të marrë lëngje të ndezshme ose të djegshme si benzinë ose përdorni në zona ku
  ato mund të jenë të pranishme.

. Mos përdorni PowerBrush për të marrë lëngje ose papastërti të lagura. Kjo mund të dëmtojë sigurinë elektrike. Prisni që
  sipërfaqja paraprakisht të thahet.  

PARALAJMËRIM : Për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike, ASNJËHERË mos merrni ujë ose lëngje të tjera me PowerBrush.
KUJDES: Përdorni PowerBrush vetëm për thithje të thatë. Mos e përdorni jashtë ose në sipërfaqe të lagura.
KUJDES: Asnjëherë mos merrni sende të forta ose të mprehta me Ritello PowerBrush. Sende të tilla si kunjat, kunjat e flokëve,
               thasët, shkumësat me ngjyra dhe cungjet e lapsave mund të shkaktojnë dëme në rrotullën ose rripin e furçës.
KUJDES: Gjithmonë sigurohuni që Ritello juaj të jetë në prizë përpara se ta lidhni PowerBrush me të.
KUJDES: Gjithmonë shkëputeni njësinë nga furnizimi elektrik gjatë shërbimit.
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MONTIMI
Vendosni pjesën e poshtme të Tubit Stainless Ne fund poshtë në hapje
të qafës kryesore të PowerBrush. Shtypni tubin poshtë derisa të klikoni butonin.
Lidhni tubin e elektrizuar në pjesën e sipërme të hapjes së tubit.

PËRSHTATJA E GJATËSISË
Mund të zgjidhni një nga 5 distancat e furçave. Gjatësia e zgjedhur
do të shfaqet.

Setting 1 - Më e shkurtra

Setting 5 - Më e gjata

PËRDORIMI
a.  Fusni Ritello në prizë.
b.  Kthejeni switchin e energjisë Ritello në modalitetin "Carpet".
c.  Për të shkyçur qafën PowerBrush, shtypni me këmbën tuaj të majtë në pedalin e lëshimit. Më pas, tërhiqni tubin e tubit prapa.
d.  Shtrëngoni këmbëzën në dorezën e zorrës së pistoletës për të aktivizuar PowerBrush. Lëshojeni këmbëzën për të fikur energjinë.

e. Rrotulloni PowerBrush ngadalë mbrapa dhe prapa mbi qilim dhe shikoni zhdukjen e papastërtive.
f.  Për ta kyçur PowerBrush në pozicion vertikal, kapeni tubin dhe shtyjeni përpara derisa montimi i tubit dhe
  qafa e rrotullimit janë mbyllur në trupin PowerBrush

g. Për të shkëputur PowerBrush nga tubi, shtypni me këmbën tuaj në pedalin e qafës dhe tërhiqeni tubin lart

a b c f gd e
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DOREZA PËR FIKJE DHE NDEZJE
Zorra elektrike është e pajisur me një çelës në pistoletën e saj të dorës, e cila lejon
Powerbrushin të ndizet dhe fiket veçmas

PËRDORIMI I POWERBRUSH
. Për rezultate më të mira, lëvizni Powerbrush ngadalë mbrapa dhe me radhë mbi
  qilim. Skajet e qilimave mund të pastrohen, nëse rrëshqisni me kujdes Powerbrushin
  në drejtimin e duhur (nga qilimI drejt dyshemesë).

PASTRIMI I TAPETËVE DHE QILIMËVE TË MËDHENJ
Përdorni PowerBrush. Kjo grykë e rëndë heq papastërtitë e rrënjosura thellë nga tapetët dhe qilimat e mëdhenj.
Ritello PowerBrush ka rregullim të lartësisë me pesë pozicione për të përmbushur praktikisht çdo nevojë për 
pastrim qilimi. Për Fijet e shkurtra / të shkëlqyera fillojnë në pozicionin 1 dhe rriten në nivelin 5 për qilimat / 
qilimat me gëzof.

* PowerBrush është AKSESOR OPSIONAL
Për më shumë informacion kontaktoni Distributorin e Autorizuar të Ritello

PASTRIMI I SHTRETËRVE
Dyshekët dhe jastëkët mund të pastrohen thellë me Sistemin e Pastrimit Ritello. Me Ritello PowerBrush,
qimet, lëkura e vdekur, marimangat e pluhurit, thërrimet dhe grimcat e tjera mund të hiqen plotësisht.
* Pastroni me vigjilencë në çarçafë të hollë dhe shtroja të buta - mund të shkaktojë dëmtime



PowerBrush motor is not running

PowerBrush motor is running but 
brush-roll is not turning

PROBLEMI SHKAKU I MUNDSHËM ZGJIDHJA E MUNDSHME

PowerBrush roll cannot be rotated
by hand

PowerBrush is not picking up dirt
well

Këmblëza/çelësi i dorezës nuk është aktivizuar
Tubat nuk janë të lidhur
Lidhja e tubave nuk është bërë
Rivendosja automatike e mbrojtësit të motorit
është ndërprerë

Rripi është i dëmtuar

Objekt i bllokuar në ndarjen e furçave
Janë konsumuar guzhinetat

Bllokuar thithja e ajrit
Tuba ose zorrë e bllokuar

Qimet e furçës nuk janë në kontakt me tapetin

Shtrëngoni këmbëzën në dorezën e zorrës së elektrizuar
Sigurohuni që tubat të jenë të lidhur siç duhet
Sigurohuni që tubat të jenë bashkangjitur në mënyrë korrekte
Çaktivizoni Ritello dhe lëreni për 30 sekonda, pastaj ndizeni përsëri Ritello

Kontaktoni një Distributor të Autorizuar Ritello ose Qendrën e Shërbimit për
të ndërruar rripin

 

Shkëputni energjinë; Hiqni objektin e huaj; Sigurohuni që furça rrotullohet lirshëm
Kontaktoni një Distributor të Autorizuar Ritello ose Qendrën e Shërbimit për 
një furçë zëvendësuese

Shkëputni energjinë; Pastroni të gjithë zonën e thithjes së ajrit

Sigurohuni që të rregulloni pozicionin PowerBrush për t'iu përshtatur gjatësisë së fibrave të qilimit
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Shkëputni energjinë; Pastroni tubin ose zorrën pasi ti lidhni me Ritellon sigurohuni që ajri 
qarkullon lirshem



Për më shumë informacion rreth këtyrë produkteve ju lutemi të kontaktoni Distributorët e Autorizuar të Ritello
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AQUAJET

Pastruesi i qilimave AquaJet mund të ndihmojë në 
heqjen e njollave të vështira.  Përdorni solucionin
Ritello Carpet Cleaning me AquaJet për rezultate
superiore të pastrimit.

SQUEEGEE

Squeegee (furça e fortë / e butë) është një tjetër
aksesor opsional që mund të lidhet në AquaJet për
të pastruar dhe fshirë dyshemetë e zhveshura.
Kthejeni sfungjerin anash dhe përdorni Blade gome
Squeegee për të tharë e dyshemenë.

MINI POWERBRUSH

Mini PowerBrush është një kokë elektrike e 
lehtë e bërë posaçërisht për të pastruar
sipërfaqe më të vogla si tapiceri, shkallë dhe
ambiente të brendshme të makinës

SPRAY-GUN & FOAMER AQUABRUSHPURELLO

Purello ofron një ajër të freskët brenda ambjenteve 
tuaja. Hidhni disa pika të aromës Ritello në
Kontenierin e ujit të Purello dhe provoni aromat e
kopshtit brenda ambjenteve tuaja.

Mbushni me ujë shishen e Spray-Gun, Lidheni me 
zorrën dhe më pas zorrën lidheni zonën e 
shkarkimit të njësisë kryesore, më pas ndizni 
Ritellon. Lidhni shtojcën e shkumëzuesit në 
Spray-Gun dhe mbusheni me Shampon likuide të 
Ritello (70% ujë dhe 30% shampo), në mënyrë që 
të spërkatet shkuma më pas ferkoni tapicerinë e 
spërkatur. Ndërrojini vendin zorrës nga zona e 
shkarkimit në atë të thithjes së ajrit në mënyrë që 
të thithni shkumën e spërkatur mbi tapiceri.

Për të larë tapicerinë ose shkallët tuaja me 
tapet,bashkëngjitni AquaBrush në tubin Aqua-
Jet, pastajspërkatni shampon, pastroni dhe 
ndizni Ritellon.



f18

Ju lutemi të perdorni vetëm Parfume dhe Shampo
likuide të prodhuara nga Ritello.

Duke përdorur solucione të tjera mund të krijohen reaksione
kimike dhe mund të demtohet kontenieri plastik i ujit

. KURRË mos e përdorni Ritellon pa ujë

TË ÇERTIFIKUAR QË JU TE JENI TË MBROJTUR

NJOFTIM

NJOFTIM PËR PRONARËT E RITELLOS®
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