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MOPPY
MOPPY SET

2 UNIVERZALNI KRPI IZ MIKROVLAKEN

2 XXL ELEKTROSTATIČNI KRPI ZA LOVLJENJE 
PRAHU
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ULTRALAHEK MOP PODSTAVEK 
(BAZA)

 TELESKOPSKI ROČAJ

 ZATIČI ZA ELEKTROSTATIČNE KRPE

 PLOŠČA MOPA

ERGONOMSKO OBLIKOVAN ROČAJ ZA      
PRENOS

VODNI REZERVOAR

LED PRIKAZATELJ NAPAJANJA / 
DOVAJANJA PARE

LED POKAZATELJ DEZIFINKACIJE / 
UNIČENJA BAKTERIJ

PODSTAVEK ZA DOVAJANJE PARE

KAVELJ ZA KABEL

ZATIČ ZA MOP
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23
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DODATNO

PAKET 2 UNIVERZALNIH KRP IZ 
MIKROVLAKEN

PAKET 20 XXL ELEKTROSTATIČNIH KRP ZA 
LOVLJENJE PRAHU



VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
POZOR! 
PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE POZORNO 
PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU 
IN NA NAPRAVI SAMI.

Polti  S.p.A.  zavrača  vsako  odgovornost  za  kakršnekoli
nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave. 
V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo.
Uporaba  na  kakršen  koli  način,  ki  ni  opisan  v  tem
dokumentu razveljavi garancijo naprave.

VARNOSTNI SIMBOLI:
POZOR: 
Visoka temperatura, nevarnost opeklin!
Če to vidite na napravi, se ne dotikajte, saj je 
površina zelo vroča.

POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!

Ta naprava dosega zelo visoke temperature. Napačna raba
naprave lahko privede do opeklin.

 Nikoli ne razstavljajte naprave, ali jo servisirajte na način,
ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave
ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. Nepravilna
raba  ali  ne  sledenje  navodilom  lahko  vodi  do  resnih
poškodb pri delu. 
Vedno kontaktirajte pooblaščene servisne centre.

 Aparat  se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima
vidne znake poškodb ali če pušča.

 To napravo lahko uporabljajo osebe z raznimi fizičnimi ali
psihičnimi  omejitvami ali  s  pomanjkanjem  izkušenj  in
znanja,  če  jim  je  bil  dodeljen  nadzor  ali  navodila  za
uporabo  aparata  na  varen  način  in  če  razumejo
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nevarnosti.  Otroke je treba nadzorovati,  da se ne bodo
igrali z aparatom.

 Aparat  hranite  izven  dosega  otrok  če  je  priklopljen
oziroma dokler ni ohlajen.

 Vse  dele  pakiranja  hranite  izven  dosega  otrok;  niso
igrače.  Plastično  vrečko  hranite  izven  dosega  otrok;
možnost zadušitve.

 Dokler je naprava priklopljena na napajalno omrežje, ne
sme biti brez nadzora.

 Ta  naprava  je  namenjena  izključno  za  notranjo
gospodinjsko uporabo.

Da bi  zmanjšali  nevarnost nastanka nesreč:  požar,
električni  udar,  osebne poškodbe in opekline, med
uporabo,  pripravo,  vzdrževanjem  in  hranjenjem,
vedno  sledite  navodilom za  varno  uporabo  v  tem
dokumentu.

TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR
 Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj

z  magnetotermičnim  izklopnim  stikalom,  zagotavljajo
varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu.
Zato  za  vašo  lastno  varnost,  zagotovite,  da  vaš  vir
napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem
zakonom.

 Ne  priklapljajte  napravo  na  napajanje,  če  se  napetost
vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi.

 Ne  preobremenjujte  vtičnic  z  adapterji  in/ali
transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v
uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.

 Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno
moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko
pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike
ali  poškodbe  opreme.  Uporabljajte  le  podaljške  z
ustreznimi  certifikati,  primerni  za  to  delovno  moč,  s
podporo 16A in ozemljitvijo.

 Ko odstranjujete vtikač iz  vtičnice,  ne vlecite  za kabel,
ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.
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 Napravo vedno izklopite iz napajanja, ko ni v uporabi, ali
pred vsakim vzdrževanjem.

 Kabel  popolnoma  odvijte,  predno  ga  priklopite  na
napajanje.  Napravo vedno uporabljajte  samo z  odvitim
kablom.

 Ne vlecite  ali  rukajte  napajalnih  kablov,  ali  jih  zvijajte,
raztegujte, ipd.. Med kabli in vročimi ali ostrimi predmeti
naj bo varna razdalja. Izogibajte se stiskanju kablov med
vrati in okni. Kablov ne zategujte močno okoli vogalov. Ne
hodite  po  kablih.  Ne  navijajte  napajanih  kablov  okoli
naprave, še posebej, če je naprava vroča.

 Pri uporabi mopa se izogibajte stiku z napajalnim kablom.
 Ne menjajte vtikača na napajalnem kablu.
 Če so kabli poškodovani, jih mora zamenjati proizvajalec,

proizvajalčev serviser ali pa podobno kvalificirana oseba,
zato da se izognete morebitnim nevarnostim. Naprave ne
uporabljajte, če so kabli poškodovani.

 Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi
in/ali mokri kjerkoli na telesu.

 Naprave ne  uporabljajte  blizu  večje  količine  vode,  npr.
umivalnikov, kadi, bazenov.

 Ne potapljajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali
katero koli drugo tekočino.

TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE
 Naprave  ne  uporabljajte  v  prostorih,  kjer  obstaja

nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
 Ne točite  strupenih snovi,  kislin,  raztopin,  detergentov,

korozivnih  substanc  in/ali  eksplozivnih  tekočin  ter
parfumov v rezervoar.

 V  rezervoar  točite  samo  vodo  ali  mešanico  vode
navedene v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.

 Parnega  curka  ne  usmerjajte  v  eksplozivne  prahe  ali
tekočine, ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.

 Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini
peči ali štedilniki.

 Ne ovirajte odprtin in mrežic na napravi.
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 Krpe in tkanine, ki so bile tretirane s paro, dosežejo zelo
visoke temperature, nad 100 ° C. Počakajte nekaj minut
in preverite, da so se shladile predno se jih dotikate. Torej
se izogibajte stiku s kožo po dovajanju pare na krpo.

 Na  napravi  se  para  aktivira  z  magnetnim  poljem.
Magnetov ali naprav z magneti ne približujte izdelku.

 Naprave ne postavljajte v bližino elektromagnetnih polj,
kot so recimo indukcijske plošče.

 Izdelka  ne  postavljajte  na  občutljive  površine,  ki  niso
odporne na toploto ali vlago.

 Med  uporabo  naj  podstavek  ostane  v  horizontalnem
položaju, na stabilni površini.

 Pred  shranjevanjem  naprave  se  prepričajte,  da  se  je
naprava popolnoma ohladila.

 Vroče naprave nikoli ne prenašajte tako, da jo držite za
podstavek, uporabite ročaj za prenos.

 Ne stopajte na podlago z nogami.
 Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali.
 Ne dotikajte se podstavka ali plošče mopa med in tik po

uporabi, oziroma dokler se popolnoma ne shladi  . 
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE
Moppy je namenjena za domačo uporabo,
za čiščenje in dezinficiranje občutljivih tal,
kot  tudi  za  vse  tipe  vertikalnih  pralnih
površin  (ploščice,  garderobna  vrata,
marmorne stene,  itd.).  Prosimo,  da  ta
navodila  podrobno  preberete  in  jih  po
branju obdržite. Če jih izgubite, so na voljo
tudi na spletni strani www.polti.com.
Naprave  ne  puščajte  izpostavljene
vremenskim vplivom.
Polti  S.p.A.  si  pridržuje  pravico  do
sprememb  specifikacije  opreme  ali
dodatne  opreme,  brez  predhodnega
obvestila.
Predno zapustijo  tovarno,  so  naši  izdelki
temeljito testirani. Tako da lahko Moppy
že  vsebuje  nekaj  preostale  vode  v
rezervoarju. 
Naprava se pravilno uporablja samo kot je
napisano  v  tem  dokumentu.  Drugačna
uporaba  lahko  napravo  poškoduje  in
razveljavi garancijo.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE
V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU,
glede električnih naprav za gospodinjstva,
te  naprave  ne  smete  zavreči  skupaj  z
ostalimi  gospodinjskimi  odpadki,  temveč
jo morate odpeljati  na uradno zbiralnico.
Ta  naprava  izpolnjuje  EU  Direktivo
2011/65/EU.

Prečrtan  simbol  smetnjaka
označuje,  da  po  odsluženi  uporabi
napravo zavržete ločeno od ostalih
gospodinjskih odpadkov.

Zato  mora  po  končani  življenski  dobi
uporabnik  napravo  predati  primerni
zbiralnici  električnih/elektronskih  naprav
ali  pa v skladu z zakoni v državi,  pustiti
rabljeno  napravo  pri  distributerju,  pri
nakupu  nove  naprave.  Pravilno  ločeno
zbiranje  odpadkov  za  lažje  naknadno
recikliranje,  obdelavo  in  okolju  prijazno
odlaganje  naprave  pomaga  preprečiti
negativne vplive na okolje in zdravje ljudi
ter  spodbuja  recikliranje  materialov,  iz
katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito
odlaganje  s  strani  lastnika,  bo
sankcionirano po trenutni zakonodaji. 

KAKŠNO VODO UPORABITI
Moppy  je  zasnovan  za  delovanje  z
običajno vodo iz pipe srednje trdote med
8°f in 20°f. Če voda iz pipe vsebuje veliko
vodnega  kamna  uporabite  mešanico,
sestavljeno  iz  50% vode  iz  pipe  in  50%
komercialno  dostopne  deminiralizirane
vode. Ne polnite samo z  deminiralizirano
vodo.
Pozor:  preverite  trdoto  vode  pri
lokalnem dobavitelju vode.
Nikoli ne uporabljajte deževnice ali vode z
aditivi  (npr.  parfumi)  ali  vodo  iz  ostalih
gospodinjskih aparatov mehčalcev vode in
vrčev s filtracijo.
Ne zlivajte kemičnih ali  naravnih čistilnih
sredstev,  ali  snovi  za  odstranjevanje
vodnega kamna v rezervoar.

MOPPY
Moppy  je  nov  čistilni  sistem  za  tla  in
vertikalne pralne površine.
Ima dvojno funkcijo:
1) Čistilno dezinfekcijska funkcija: čistite in
dezinficirajte,  brez  čistil,  vse  vrste  tal
(ploščice,  keramične površine,  kamenine,
terakota,  parket,  marmor,  itd.)  ali
vertikalne pralne površine s toplo krpo, ki
je bila tretirana s paro.
2) Funkcija lovljenja prahu: odstranjevanje
prahu z elektrostatičnimi krpami.
Testi  opravljeni  s  strani  tretje  osebe,
neodvisni  laboratorij,  potrjuje  da  izdelek
Polti Moppy v eni potezi odstrani in uniči
99,9%  mikrobov  in  bakterij,  če  je
uporabljen v skladu s priloženimi navodili
s pritrjeno krpo iz mikrovlaken in če je na
priključni postaji vsaj 20 sekund.

1. PRIPRAVA NA UPORABO
1.1  Odstranite  Moppy  iz  embalaže,
preverite  da  je  naprava  cela  in  da  so
priloženi vsi deli.
1.2  Za  pripravo  podstavka  (glej  sliko  B)
namestite cev z ergonomskim ročajem na
podstavek (1), tako da pritiskate dokler ne
sklisite  “klik”  in  dokler  ni  viden zaklepni
gumb (2).
Podstavek (baza) je sedaj pripravljen.
1.3  Za  pripravo  mopa  (glej  sliko  A)
odstranite  zaklepni  kavelj  (3),  odvijte
zaklepni  spoj  (4)  in  ga  nataknite  na
teleskopsko  cev  (5),  nato  ga  vstavite  v
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ravno ploščo (6) in ga vrtite dokler luknje
(7) ne sovpadajo.
Nato  vstavite  zaklepni  kavelj  (8)  in
ponovno privijte spoj (9).
1.4 Ročaj mopa je nastavljiv po višini:
primite  oba  dela  aluminijskega  ročaja  in
zgornji  del  obrnite  v  nasprotni  smeri
urinega kazalca, da ga sprostite. Nastavite
na  želeno  višino  ter  ga  nato  zgornji  del
zavrtite  v  smeri  urinega  kazalca  (10),
trdno zategnite.
1.5 Napolnite vodni rezervoar podstavka:
pritisnite  na  vratca  PUSH  (11),  da  ga
odprete,  napolnite  do  maximalne
kapacitete  0.7  l  (12)  in  nato  ponovno
pritisnete, da jih zaprete.

To operacijo je potrebno vedno izvesti, ko
napajalni kabel ni priključen na električno
omrežje.
1.6 Napajalni kabel popolnoma odcijte in
ga priključite v ustrezna vtičnico (13).
Rdeča lučka za napajanje se bo prižgala
(14) .  Po  nekaj  sekundah  je  Moppy
pripravljen. 

2. ČIŠČENJE IN DEZIFINCIRANJE 
TAL

Uporabite  izdelek  samo na površinah,  ki
so bile predhodno pometene ali posesane.
Zagotovite, da se je sledilo navodilom iz 1.
poglavja.
2.1  Na  mop  pritrdite  priloženo  krpo  iz
mikrovlaken.  Za lažjo pritrditev ima krpa
enostaven  sistem  pritrditve/sprostitve
zaradi katerega se ne potrebujete sklanjati
ali  uporabiti  rok.  Čistilno  stran  krpe
obrnite  proti  tlem in  položite  mop nanjo
(15-16).
2.2  Mop  s  krpo  položite  na  podstavek
(bazo),  tako  da  so  puščice  na  mopu
naravnane s puščicam na podstavku (18).
Nenaravnanost puščic  preprečuje
delovanje Moppy-ja.
2.3 Ko je mop pravilno postavljen na bazo,
bo  baza  pričela  z  dovajanjem  pare  na
krpo. Dovajanje pare je označeno z rdečim
led indikatorjem (14).

Zelen led indikator (19) se  bo  prižgal
po  približno  20  sekundah,  ko  bo  krpa
dezinficirana. Čas dovajanja pare se lahko
podaljša, da je krpa bolj vlažna.
Pri  prvi  uporabi  priporočamo,  da  pustite
mop na podlagi nekaj sekund dlje, da se
para lahko enakomerno razdeli po krpi.
2.4  Očistite  tla  s  premikanjem mopa  po
površini, ki jo želite očistiti.
Če se krpa vmes osuši, jo za nekaj sekund
ponovno  postavite  na  podstavek,  da  jo
tako zopet navlažite.
Led  indikator  (19) se  bo  prižgal  po
približno  20  sekundah,  ko  bo  krpa
dezinficirana. 
Čas dovajanja pare se lahko podaljša, da
je  krpa  bolj  vlažna.  Za  bolj  porozna  ali
groba tla, je priporočljivo mop dlje pustiti
na podstavku, da je v krpi več pare.
2.5  Krpo  lahko  med  čiščenjem kadarkoli
zamenjate.
2.6  Stanje  pripravljenosti:  mop  lahko
postavite  na  podstavek  tudi  tako,  da  se
para ne aktivira; mop obrnite tako, da je
puščica obrnjena navzven (20) in vstavite
teleskopski ročaj v zatič za mop (23).
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Pred uporabo Moopy-ja na občutlivih 
površinah, preverite da med krpo in 
površino ni tujih predmetov, ki bi lahko 
povzročili praske.

OPOZORILO! Ne dodajajte drugih 
substanc ali dodatkov v rezervoar.

Počakajte, da se krpo ohladi, preden jo 
odstranite z mopa. Preprosto položite 
nogo na jeziček krpe in povlecite mop 
navzgor, da odstranite krpo (17).

OPOZORILO: Ne uporabljajte mopa brez 
krpe.

OPOZORILO: Ko mop odstranite s 
podstavka, ustavite dovajanje pare. Za 
dodatno varnost se dovajane pare samo 
po 60 sekundah izklopi: Moppy preide v 
način samodejnega zaklepanja. Za 
nadaljevanje dovajanja pare je potrebno 
odstraniti mop s podlage, počakati 15 
sekund za ponastavitev in nato postaviti 
mop nazaj na podstavek in nadaljevati v 
skladu s točko 2.2.

OPOZORILO: Za občutljivejše površine 
izvedite test čiščenja na prikritem delu; 
pustite, da se posuši in zagotovite, da se 
barva ni spremenila ali pa da se niso 
pojavile kakšne deformacije.



3. ČIŠČENJE VERTIKALNIH 
POVRŠIN
Moppy  čisti  in  dezifincira  vse  pralne
vertikalne površine, kot so stene pokrite s
ploščicami,  marmorne  obloge,  notranjost
tuš kabine, vrata omar, itd.
3.1 Pritrdite krpo iz mikrovlaken na mop,
nato jo tretirajte s paro kot je opisano v
točkah 2.2 – 2.3.
3.2 Ko je krpa pripravljena, očistite željene
površine.  Po  potrebi  krpo  ponovno
tretirajte s paro.

4. FUNKCIJA LOVLJENJA PRAHU

4.1  Za  odstranjevanje  prahu  s  površin,
pritrdite suho krpo z mikrovlaken na mop,
kot  v  točki  2.1,  nato  čez  namestite
elektrostatično krpo: krpo postavite na tla
in položite nanjo mop, nato krpo pritrdite
tako,  da  jo  zataknete  v  zatiče  za
elektrostatične krpe, ki so na vrhu plošče
mopa (21 – 22).
4.2 S premikanjem mopa polovite prah.
4.3  Po  čiščenju  odstanite  elektrostatično
krpo  in jo  zavrzite  v  primeren  koš  za
odpadke.
Moppy  je  kompatibilen  z  XXL
elektrostatičnimi  krpami,  ki  jih  pogosto
najdemo na trgu.

5. KO ZMANJKA VODE
Raven  vode  je  vedno  vidna  zahvaljujoč
prozornemu rezervoarju.
Ko bo porabljena vsa voda v rezervoarju,
se  bo  dovajanje  pare  prenehalo.  Da  jo
ponovno  zaženete,  ponovno  napolnite
rezervoar  z  vodo,  kot  je  opisano  v
poglavju 1.

6. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE
Prepričajte  se,  da  je  Moppy  izklopljen  in
izključen iz omrežja. 
Počakajte, da se naprava ohladi.
Za  čiščenje  zunanje  strani  naprave
uporabite  samo  vlažno  krpo  in  vodo  iz
pipe.
Ne uporabljajte kakršnihkoli detergentov.
Priložene  krpe  iz  mikrovlaken  se  lahko
opere po navodilih na nalepki, medtem ko
so  elektrostatične  krpe  za  enkratno
uporabo.

7. SHRANJEVANJE
7.1  Moppy  izključite  iz  električnega
omrežja.
Počakajte, da se naprava ohladi.
7.2 Vlažno krpo odstranite z mopa.
7.3 Položite mop na podstavek tako, da je
puščica  obrnjena  navzven  (Stanje
pripravljenostii)  (20)  in  vstavite
teleskopski ročaj v zatič za mop na ročaju
podstavka (23).
7.4  Navijte  napajalni  kabel  okoli
posebnega kavlja za kabel (24).
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Pred uporabo Moopy-ja na občutlivih 
površinah, preverite da med krpo in 
površino ni tujih predmetov, ki bi lahko 
povzročili praske.

OPOZORILO! To operacijo je potrebno 
vedno izvesti, ko naprava ni priključena 
na električno omrežje.

OPOZORILO: Izdelka ne prijemajte, ne 
dvigujte in ne nagibajte s podlage, ko je 
še vroče. Počakajte, da se ohladi.



8. DIAGNOSTIKA NAPAK
NAPAKA VZROK REŠITEV

Naprava se ne vklopi. Ni napajanja. Preverite,  če  je  bil  Moppy
priklopljen  na  električno
omrežje,  kot  je  razloženo  v
poglavju 1. 

Naprava ne oddaja pare. Ni vode.

Aparat je izklopljen.

Nenaravnanost
puščic.

Varnostni zaklep.

Moppy izklopite iz električnega
omrežja,  napolnite  vodni
rezervoar, počakajte 10 sekund
in nato uporabite napravo.

Preverite,  če  je  bila  naprava
priklopljena  na  električno
omrežje,  kot  je  razloženo  v
poglavju 1. 

Preverite  če  so  puščice  na
podlagi naravnane s puščicami
na mopu.

Po  60  sekundah  od  začetka
dovajanja  pare,  se  Moppy
varnostno zaklene.
Odstranite  mop  in  počakajte
15 sekund.

Krpa kaplja. Mop  je med
dovajanjem pare
predolgo na
podstavku.

Skrajšajte  čas  mopa  na
podlagi.

Sprostitev  pare/vode ko
odstranite mop.

Ostanki  vode  na
vezju.

To  je  normalno,  ustavi  se  po
nekaj sekundah.

Če se težave ponavljajo ali niso navedene zgoraj, se obrnite na pooblaščeni servisni
center Polti  (za posodobljen seznam pojdite na www.polti.com) ali pa se obrnite na
Pomoč strankam.
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GARANCIJA
Naprava  je  namenjena samo za  domačo
uporabo  in  ima  garancijo  dve  leti  od
dneva  nakupa  blaga;  datum  nakupa  je
treba dokazati z dokazilom o nakupovalni
listini,  ki  velja  za  davčne  namene in  ga
izda prodajalec.
Za  popravila  mora  biti  napravi  priloženo
dokazilo o nakupu.
Ta  garancija  ne  vpliva  na  pravice
potrošnikov,  ki  izhajajo  iz  Evropske
direktive  99/44/ES  o  nekaterih  vidikih
prodaje  potrošniškega  blaga  in  z  njim
povezanih garancij.
Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo
Evropsko  direktivo  99/44/ES.  V  drugih
državah  veljajo  lokalni  predpisi  o
garancijah.

KAJ ZAJEMA GARANCIJA
Med  garancijo  Polti  jamči  brezplačno
popravilo  izdelka  s  proizvodnimi  ali
tovarniškimi  napakami,  zato  kupec  ni
dolžan plačati za delo ali materiale. 
V primeru nepopravljivih napak lahko Polti
izdelek brezplačno zamenja.

Za  izkoriščanje  garancije  mora  kupec
obiskati  enega od pooblaščenih servisnih
centrov  Polti  z  dokazilom  o  nakupu  od
prodajalca, ki velja za davčne namene in z
datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o
nakupu in relativnega datuma nakupa bo
delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o
nakupu v celotnem obdobju garancije.

V GARANCIJO NI VKLJUČENO:
• Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz

proizvodne napake.
• Vsaka  napaka  zaradi  nepravilne

uporabe ali uporabe, ki ni navedena v
knjižici  z  navodili,  ki  je  sestavni  del
kupoprodajne pogodbe.

• Vsaka napaka, ki je posledica višje sile
(požari, kratek stik) ali jo je povzročila
tretja oseba (poseg).

• Škoda  zaradi  uporabe  neoriginalnih
delov Polti ter popravil ali sprememb,
ki jih opravi osebje ali servisni centri,
ki jih Polti ni pooblastil.

• Škoda, ki jo povzroči stranka.
• Potrošni  materiali  (filter,  krtača,  cev,

baterija itd.).
• Vsaka  škoda,  ki  jo  povzroči  vodni

kamen.
• Okvare  zaradi  pomanjkanja

vzdrževanja  /  čiščenja  v  skladu  z
navodili proizvajalca.

• Namestitev  neoriginalnih  ali
modificiranih  Polti  dodatkov,  ki  niso
primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni 
skladna z navodili za uporabo in kakršnimi 
koli  opozorili  ali  navedbami  v  tem 
priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za 
kakršno  koli  neposredno  ali  posredno 
škodo  ljudi,  predmetov  ali  živali,  ki  bi 
nastala  zaradi  neupoštevanja  navodil  v 
tem priročniku, glede opozoril za uporabo 
in vzdrževanja izdelka.
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Elektro Čebašek, Jure Čebašek s.p, Repnje 21, 1217 Vodice                                   

info@elektro-cebasek.si, Tel: 051648648 

GARANCIJSKI LIST 

Izdelek:   POLTI parni čistilnik MOPPY

 Tovarniška št.: ______________________________________ 

Datum izročitve blaga: _______________________________ 

Podpis prodajalca : __________________________________ 

Ime in Priimek Kupca: ________________________________ 

Datum prevzema:____________________________________    

Popravljeno dne:____________________________________ 

Garancijska doba: 2leti

GARANCIJSKA IZJAVA 

Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga 
ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri 
uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas 
prosimo, da račun in garancijski list shranite! V garancijskem roku bomo odstranili vse 
pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka, pod 
pogojem, da so bili uporabljeni originalni deli. Če izdelek ni popravljen v roku 45. dneh, 
ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z 
žigom in podpisom prodajalca in s predložitvijo originalnega računa o nakupu.  V 
garancijskem roku  poravnamo stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar 
ter stroške morebitnega prevoza, če bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. 
Stroške prevoza se obračuna po ceniku poštne tarife. Sledi vsakodnevne rabe izdelka 
(praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. V primeru, da popravilo ali zamenjava 
izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. 

POOBLAŠČENI SERVIS:  Elektro Čebašek servis hišnih aparatov Jure Čebašek s.p   info@elektro-cebasek.si, 
Repnje 21, 1217 Vodice,  GSM: 041648680,  TEL: 018332126, www.elektro-cebasek.si 
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