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NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
 
 
 

  SV440_DOUBLE 

Registrirajte svoj produkt: 

www.polti.com 

  SV450_DOUBLE  

  SV460_DOUBLE  
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samo SV460_DOUBLE 

NOGAVIČKA ZA 
MALO KRTAČO 

ADAPTER ZA 

DODATKE 

PARNI 
KONCENTRATOR 

DODATEK ZA 
FUGE 

PARNI 
NASTAVEK 

TALNA KRPA 

OKVIR ZA 
PREPROGE 

GIBLJIVA PARNA 
CEV 

FILTER VODNEGA 

KAMNA 

MALA KRTAČA ZA 

ČIŠČENJE OKEN 

VELIKA OKROGLA KRTAČA Z 

NAJLONSKIMI ŠČETINAMI 

MALA OKROGLA KRTAČA Z 

NAJLONSKIMI ŠČETINAMI 

MALA RDEČA OKROGLA KRTAČA Z NAJLONSKIMI 

ŠČETINAMI 

MALA OKROGLA KRTAČA Z MEDENINASTIMI 

ŠČETINAMI 

samo SV460_DOUBLE 

samo SV450_DOUBLE 
samo SV460_DOUBLE 

2 kosa samo pri 
SV460_DOUBLE 

4 kosi pri SV460_DOUBLE 
3 kosi pri SV450_DOUBLE 

2 kosa pri SV440_DOUBLE 
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samo SV440/450_DOUBLE 
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Dodatki so na voljo v bolje založenih prodajalnah z izdelkii za gospodinjsko rabo, pri 
pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani www.polti.co.uk 

23 

DODATNO 

SET 6  
NOGAVIČK 

SET 3 DODATNIH 
KRTAČ 

SET 2 FILTROV 
OVDNEGA KAMNA 

SET 2 KRP IZ 
MIKROVLAKEN 

SET 2 FLAŠK FRESCOVAPOR DIŠAVE (2 x 200 ml) 

samo SV440/450_DOUBLE 
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DOBRODOŠLI V SVET POLTI 
VAPORETTO 

POLTIJEV PARNI MOP 2 V 1 Z VGRAJENIM PRENOSNIM 

ČISTILNIKOM JE IDEALNA REŠITEV ZA ČIŠČENJE IN 

SANACIJO DOMAČIH POVRŠIN. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

DODATKI ZA VSE 

POTREBE 
___________________ 

 
Na naši spletni strani 

www.polti.co.uk ali v 
katerikoli vodilne trgovine z 

gospodinjskimi aparati, 
boste našli široko paleto 

dodatkov, ki bodo izboljšali 
zmogljivosti in praktičnost 

vaše naprave, in tako še 
bolj olajšali čiščenje vašega 

doma. 
 

Da preverite združjivost z 
vašo napravo, poiščite 

PAEUXXXX/ kodo navedeno 
poleg vsakega dodatka na 

Strani 4.  
Če koda dodatka, ki ga 

želite kupiti ni navedena v 

teh navodilih, prosimo 
kontaktirajte našo Pomoč 

Uporabnikom za več 
informacij. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

REGISTRIRAJTE VAŠ 

IZDELEK 
__________________ 

 
Obiščite našo spletno 

stran www.polti.co.uk 
ali pokličite našo Podporo 

Uporabnikom, da 
registrirate vaš izdelek. 

Dobite lahko uporabna 
priporočila o uporabi 

izdelka, obvestila o 
inovacijah, ali pa najdete 

vse dodatke, ki naredijo 
družino Polti še bolj 

dragocene pri skrbi za vaš 
dom. 

Če želite registrirati vaš 
izdelek, morate poleg 

vašiih osebnih podatkov, 
vnesti še serijsko številko 

(SN), ki jo najdete na 

srebrni nalepki na škatli, 
in na dnu naprave. Da 

prihranite čas, ročno 
prepišite serijsko številko 

z nalepke na hrbtno stran 
teh navodil. 

 

 
 

 
 

 
 

 

URADNI YOUTUBE 

KANAL 
___________________ 

 
Želite izvedeti več? Obiščite 

naš uradni kanal 
www.youtube.com/poltispa. 

Pokazali vam bomo 
učinkovitost naravne in 

ekološke moči pare pri 
čiščenju in likanju s 

številnimi video posnetki 
Vaporetta Polti in vsemi 

drugimi izdelki iz sveta 
Polti. 

 
Prijavite se na kanal, tako 

da ste lahko vedno na 
tekočem z našimi video 

vsebinami! 
POZOR: Varnostna 

opozorila so navedena 

samo v teh navodilih. 
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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. 

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

• Vtikač mora biti obvezno izklopljen iz napajanja pri 
polnjenju vode. 
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• Izkljopite napravo, če je ne uporabljate in pa pred 
servisom ali pred vzdrževanjem. 

• To napravo lahko uporabljajo ljudje z raznimi fizičnimi ali 

psihičnimi omejitvami, ljudje brez izkušenj ali znanja pri 
uporabi tovrstnih naprav, le če so nadzorovani in če so bili 
seznanjeni s pravilnimi postopki za varno uporabo, in če 
razumejo vse nevarnosti, do katerih lahko pride. Otroci naj 
se z napravo ne igrajo. 

• Napravo hranite izven dosega otrok, ko je naprava 

vklopljena ali, ko je v fazi hlajenja. 
• Vse dele pakiranja hranite izven dosega otrok; niso igrače. 

Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; možnost 
zadušitve. 

• Naprave ne smete pustiti brez nadzora, če je priključena 
na električno omrežje. 

• Pare ne usmerjajte proti opremi, ki vsebuje električne 
komponente, kot je notranjost pečic. 

• 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 naprave na napajanje, če se napetost 
vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi. 



8 

• 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. 

• Napravo pred odklopom iz napajanja vedno najprej 
izklopite. 

• Ko odstranjujete vtikač iz vtičnice, ne vlecite za kabel, 
ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov. 

• Popolnoma odvijte kabel, preden priklopite napravo na 
napajanje. Napravo vedno uporabljajte samo s popolnoma 

odvitim kablom. 
• Ne vlecite ali rukajte napajalnega kabla, ali ga zvijajte, 

raztegujte, ipd.. Med kablom in vročimi ali ostrimi 
predmeti naj bo varna razdalja. Izogibajte se stiskanju 
kabla med vrati in okni. Kabla ne zategujte močno okoli 
vogalov. Ne hodite po kablu. Ne navijajte kabla okoli 

naprave, še posebej, če je naprava vroča. Naprave ne 
polagajte na kabel polnilca; to je lahko zelo nevarno. 

• Ne menjajte vtikača na napajalnem kablu. 
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati 

proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno 
kvalificirana oseba, zato da se izognete morebitnim 

nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če je kabel 
poškodovan. 

• 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. 
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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”. 

• Ne usmerjajte pare v toksične substance, kisline, 

raztopine, detergente ali korozivne substance.  
• Ne usmerjajte pare v eksplozivne prahe ali tekočine, 

ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete. 
• Razvnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora biti v 

skladu z navodili, ki so bila izdana s strani proizvajalca teh 
substanc. 

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

• Izdelka ne postavljajte v bližino elektromagnetnih polj, kot 
so indukcijske plošče. 

• Ko naprave ne uporabljate zvijte napajalni kabel. 
• Ne ovirajte odprtin in mrežic na napravi. 

• Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali. 
• Ne usmerjajte pare v oblačila, ki jih imate v tistem 

trenutku oblečena. 
• Krpe in tkanine, ki so bile izpostavljene globoki pari, 

dosegajo zelo visoke temperature, nad 100 ° C. Počakajte 
nekaj minut in preverite, ali so se ohladila, preden ravnate 

z njimi. Zato se izogibajte stiku s kožo, če so bile ravno v 
stiku s paro. 
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE 
Polti Vaporetto SV440 / 450 / 
460_DOUBLE je namenjen notranji 

domači uporabi za čiščenje in sanacijo trdih 
tal, laminatov, PVC-ja, ploščic, marmorja, 

delovnih površin ter površin kuhinje in 
kopalnice ter za čiščenje in osvežitev 

tkanin, preprog in talnih oblog. Prosimo, da 
natančno preberete navodila in jih 

obdržite. V primeru izgube, lahko do njih 
dostopate na www.polti.co.uk. 

Naprave nikoli ne puščajte izpostavljene 
vremenskim vplivom. 

POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do 
estetskih, tehničnih in konstrukcijskih 
sprememb po potrebi in brez predhodnega 

obvestila. 
Pred odhodom iz naše tovarne so vsi naši 

izdelki strogo preizkušeni. To je razlog, da 
lahko vaš polti Vaporetto vsebuje nekaj 

ostankov vode v kotlu. 
Edina pravilna uporaba naprave je 

navedena v teh navodilih. Kakršna koli 
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 
Polti Vaporetto SV440 / 450 / 
460_DOUBLE je bil zasnovan tako, da 

deluje z normalno vodo iz pipe s povprečno 
trdoto med 8°f in 20°f. Če voda iz pipe 

vsebuje veliko vodnega kamna, uporabite 
mešanico 50/50 vode iz pipe in 

deminiralizirane vode. 
Pozor: preverite trdoto vode pri vašem 

dobavitelju vode. 
Redno menjajte filter vodnega kamna, kot 

je prikazano v 14. poglavju. 
Ne uporabljajte destilirane vode, 

nerazredčene deminiralizirane vode, 
deževnice ali vode z dodatki (npr. parfumi), 
odišavljeno vodo ali vodo, ki jo proizvedejo 

ostali gospodinjski aparati, z mehčalci vode 
in filtrirnimi vrči. 

Ne dodajajte kemičnih ali naravnih 
detergentov, ali sredstev za odstranjevanje 

vodnega kamna. 

 

SV440/450/460_DOUBLE: 2 

NAPRAVI V 1  
Polti Forzaspira Slim je praktičen sesalnik, 

ki ga lahko uporabljate v klasični obliki, ali 
pa kot prenosen, brezžičen sesalnik, kar 
garantira največjo prostost gibanja. Je 

lahek in obvladljiv, doseže vse površine in 
tako naredi vsakodnevno čiščenje hitro in 

enostavno. 
 

1. PRIPRAVA PRENOSNEGA 

PARNEGA ČISTILNIKA 
1.1 Odstranite napravo iz pakrianja in 

preverite, če so vsi sestavni deli prisotni. 
1.2 Odstranite vodni rezevoar iz naprave, 

tako da pritisnete zgornji gumb in ga 
povlečete navzven (1). 

Odprite čep rezervoarja, tako da ga 
povlečete navzven (2), nato pa ga 

napolnite z vodo. 

Zaprite čep rezervoarja in ga ponovno 
vstavite v napravo. 
Ta postopek vedno izvajajte samo takrat, 

ko je naprava izklopljena iz napajanja. 
1.3 Naprava je pripravljena v “Portable 

Steam Cleaner” načinu. 
 

Ne dodajajte ostalih substanc ali aditivov 

v rezervoar. 
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2. PRIPRAVA NA UPORABO KOT 

PARNI ČISTILNIK TAL 
2.1 Povežite prenosni parni čistilnik na 
krtačo tako, da naravnate jeziček mopa z 

luknjo na napravi (3). 
2.2 Vstavite cev z ročajem v specifično 

luknjo na napravi (4A), tako da sta jeziček 
in luknja naprave naravnata. Da jo 

odstranite, pritisnite gumb na rezervoarju 
(4B) in povlecite navzgor. 

2.3 Polti Vaporetto SV440 / 
450_Double modela sta opremljena z 

vgrajenim razpršilnikom za talno krtačo, ki 
je namenjen izključno za uporabo 
Frescovapor, naravnega deodoranta ki 

poleg prijetnega vonja tudi zadržuje 
neprijetne. Frescovapor ni vključen in je 

naprodaj kot ločen izdelek. Za uporabo 
Frescovapor sledite navodilom Poglavja 12. 

2.4 Popolnoma odvijte napajalni kabel in 
ga priklopite v primerno in ozemljeno 

vtičnico (5). 
Napravo vedno uporabljajte s popolnoma 

odvitim kablom. 
Indikator delovanja bo zasvetil (rdeče) 

okoli gumba za nastavitev pare (6). 
Počakajte, da zasveti “Steam Ready” 

indikator (okoli 15 sekund, zeleno). Na tej 
točki je naprava pripravljena na uporabo. 

Pred začetkom čiščenja, je primerno tla 
najprej pomesti ali posesati. 
 

3. POVEZOVANJE DODATKOV 
Dodatke lahko povežete neposredno na 
prenosni parni čistilnik ali pa na gibljivo cev 
za večjo svobodo gibanja. 

3.1 Za nastavitev direktno na prenosni 
čistilnik jih enostavno vstavite in zavrtite 

dokler se ne zaklenejo (9). 
 

3.2 GIBLJIVA CEV 
Za nastavitev gibljive cevi na prenosni 

čistilnik, najprej povežite adapter na 
napravo (7), nato pa na adapter povežite 

gibljivo cev tako da ga zavrtite v smeri 
urinega kazalca dokler ne zaslišite klik (8). 

Da cev odstranite z adapterja, povlecite 
ročico na konektorju cevi in zavrtite v 

nasprotno smer. 
Za povezovanje raznih dodatkov, najprej 

na cev nastavite parni nastavek. 
 
 

4. NASTAVITEV PARE 
Pretok pare lahko optimizirate z uporabo 
gumba za nastavitev pare (10). Pretok 

pare lahko povečate z vrtenjem gumba v 
smeri urinega kazalca. Z vrtenjem proti 

smeri urinega kazalca pretok zmanjšate. 
Priporočila za nastavitev pare: 

• Maksimalna raven: za odstranjevanje 
vodnega kamna, madežev in masti. 

• Srednja raven: za okna, tla in 
preproge. 

• Minimalna raven: za parket in laminat, 
občutljive tkanine, oblazinjenja, 

vzmetnice, rastline. 
 

5. ČIŠČENJE TAL 

Pred začetkom čiščenja, je primerno tla 

najprej pomesti ali posesati. 
Zagotovite, da ste sledili navodilom 

Poglavja 1 in Poglavja 2. 
5.1 Priloženo krpo nastavite na krtačo. Za 

enostavno namestitev ima krpa enostaven 
sistem, s katerim se izognete 

prepogibanju. Enostavno položite krpo na 
tla in postavite krtačo nanjo (11). 

5.2 Povišajte intenziteto pare z obračanjem 
gumba (10); za to vrsto površine 
pripočamo Srednjo raven pare. 

5.3 Sprostite krtačo naprave tako, da nanjo 
pritisnete z nogo in napravo nagnete proti 

sebi, nato pritisnite gumb za paro na ročaju 
(12) in začnite s čiščenjem tako, da mop 

premikate naprej in nazaj. Da prekinete 
pretok pare, gumb spustite. 

5.4 Krtača ima gibljiv sklep, kar vam olajša 
čiščenje kotov in robov pohištva in sten. 

Krtača ima na hrbtni strani ščetine (14), ki 
so odlične za čiščenje trdovratne 
umazanije. Enostavno postavite ročaj v 

vertikalen položaj tako da se krtača 
zaklene, nato nagnite, da se ščetine 

dotikajo tal in umazanijo odstranite. 

Preden napravo uporabite na občutljivih 

površinah zagotovite, da na površini ni 

tujkov, ki bi lahko povzročili praske. 

Med čiščenjem lahko kabel zataknete na 
zatič na ročaju in ga tako umaknete s poti. 

(13). 



12 

 

 

6. ČIŠČENJE PREPROG 

Zagotovite, da ste sledili navodilom 

Poglavja 1 in Poglavja 2. 
6.1 Vstavite krtačo s krpo v poseben okvir, 

ki bo omogočil drsenje po površini (15). 
6.2 Nastavite intenziteto pare z 

obračanjem gumba (10); za to vrsto 
površine pripočamo Srednjo raven pare. 

6.3 Sprostite krtačo naprave tako, da nanjo 
pritisnete z nogo in napravo nagnete proti 
sebi, nato pritisnite gumb za paro na ročaju 

(12) in začnite s čiščenjem tako, da mop 
premikate naprej in nazaj. Da prekinete 

pretok pare, gumb spustite. 

6.4 Da okvir odstranite, enostavno položite 

nogo na      in povlecite mop navzgor. 
 

7. ČIŠČENJE OKEN, OGLEDAL IN 
STENSKIH PLOŠČIC 

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik 
Zagotovite, da ste sledili navodilom 

Poglavja 1. 

Napravo vklopite s sledenjem navodil v 
predelu 2.4 in povežite dodatke po 

navodilih Poglavja 3. 
7.1 Za čiščenje oken in ogledal, s paro 

temeljito raztopite umazanijo s površine. 
Povežite malo krtačo za okna na prenosni 

čistilnik ali na parni nastavek (parni 
nastavek lahko namestite na gibljivo cev za 

težje dostopna mesta) in še enkrat 
prekrijte površino brez izpuščanja pare. 

7.2 Nastavite intenziteto pare z 
obračanjem gumba (10); za to vrsto 

površine pripočamo Srednjo raven pare. 
7.3 Za čiščenje ploščic, na malo krtačo za 

okna (16) namestite nogavičko in prekrijte 
površino z izpuščanjem pare s pritiskom na 

gumb na prenosnem parnem čistilniku, in 
tako odstranite umazanijo. 
 

8. ČIŠČENJE OBLAZINJENJA, 

FOTELJEV, BLAZIN (vzmetnice, 

zofe, notranjosti avtomobilov, 

itd.) 

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik 
Zagotovite, da ste sledili navodilom 

Poglavja 1. 
Napravo vklopite s sledenjem navodil v 

predelu 2.4 in povežite dodatke po 
navodilih Poglavja 3. 

8.1 Povežite malo krtačo za okna na 
prenosni čistilnik ali na parni nastavek 

(parni nastavek lahko namestite na gibljivo 
cev za težje dostopna mesta). 

8.2 Na malo krtačo (16) namestite 
nogavičko. 

8.3 Nastavite intenziteto pare z 
obračanjem gumba (10); za to vrsto 
površine pripočamo Minimalno raven 

pare. 
8.4 Držite gumb za paro (17) na ročaju in 

prekrijte površino. 
 

 
  

Preden s krtače krpo odstranite, počakajte 
nekaj minut, da se popolnoma ohaladi. 

Nato postavite nogo na jeziček krpe in 
krpo odstranite tako, da mop povlečete 

navzgor. 

POZOR: Naprave ne uporabljajte brez 
krpe. 

POZOR: Za dodatno varnost, pred prvo 

uporabo najprej opravite test na skritem 
delu povšine in bodite pozorni, če je prišlo 

do kakšne deformacije ali razbarvanja. 

POZOR: Pred čiščenjem tkanin s paro, se 
posvetujte z navodili proizvajalca tkanine 
in najprej opravite test na skritem delu 

tkanine. Počakajte, da se para posuši in 
nato preverite, če je prišlo do deformacije 

ali razbarvanja. 

Med čiščenjem lahko kabel zataknete na 
zatič na ročaju in ga tako umaknete s poti. 

(13). 

POZOR: Za čiščenje steklenih površin pri 
mrzlem vremenu, predhodno segrejte 

okna s paro z razdaljo približno 50 

centimetrov od površine. 

POZOR: Pred čiščenjem usnja ali tkanin s 

paro, se posvetujte z navodili proizvajalca 
tkanine in najprej opravite test na skritem 

delu tkanine. Počakajte, da se para posuši 
in nato preverite, če je prišlo do 

deformacije ali razbarvanja. 
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9. ČIŠČENJE KOPALNIŠKIH 

ELEMENTOV, FUG IN 

KUHINJSKIH ELEMENTOV, 

ŽAROV 

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik 
Zagotovite, da ste sledili navodilom 

Poglavja 1. 
Napravo vklopite s sledenjem navodil v 

predelu 2.4 in povežite dodatke po 
navodilih Poglavja 3. 
9.1 Povežite parni nastavek (parni 

nastavek lahko namestite na gibljivo cev za 
težje dostopna mesta). 

9.2 Povežite najprimernejši dodatek glede 
na potrebo: 

• Parni nastavek ali koncentrator za težko 
dostopna mesta 

• Okrogle krtače za zasušeno umazanijo 

• Okrogla krtača z medeninastimi 
ščetinami (vključeno samo pri modelu 

Polti Vaporetto SV450/460_Double) 
za odstranjevanje najbolj trdovratne 
masti in umazanije (žar, platišča, itd.) 

• Dodatek za fuge za čiščenje fug ali zelo 
ozkih površin. 

9.3 Nastavite intenziteto pare z 
obračanjem gumba (10); za to vrsto 

površine pripočamo Maksimalno raven 
pare. 

9.4 Držite gumb za paro (17) na ročaju in 
prekrijte površino. 

 

10. ČIŠČENJE POHIŠTVA IN 

OBČUTLJIVIH POVRŠIN 

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik 

Zagotovite, da ste sledili navodilom 
Poglavja 1. 

Napravo vklopite s sledenjem navodil v 
predelu 2.4 in povežite dodatke po 

navodilih Poglavja 3. 
10.1 Povežite parni nastavek na prenosni 

parni čistilnik. 

10.2 Nastavite intenziteto pare z 
obračanjem gumba (10); za to vrsto 

površine pripočamo Srednjo raven pare. 
10.3 Pritisnite in držite gumb za paro na 

ročaju (17) in curek usmerite v krpo. 

10.4 Krpo v katero ste usmerili curek 
uporabite za čiščenje površin in se 

izogibajte prekomerne uporabe na enem 
mestu. 

 

11. OSTALI SPLOŠNI NAMENI 

UPORABE 

11.1 OSVEŽITEV ZAVES 
Pršice in prah lahko z zaves odstranite 

tako, da jih čistite s paro direktno iz 
prenosnega parnega čistilnika. Para 

odstranjuje vonjave in osveži barve, in vam 
tako omogoča malj pogosto pranje. 

Za to površino priporočamo Srednjo 
raven pare. 

 
11.2 ODSTRANJEVANJE MADEŽEV S 

PREPROG IN OBLAZINJENJA 
 

POZOR: Para.  

Nevarnost opeklin! 

 
Paro usmerite direktno na madež pod 

največjim možnim kotom na površino 
(nikoli pravokotno na površino z 

madežem). Nato s krpo obrišite umazanijo, 
ki jo je odstranil pritisk pare. 

Za to priporočamo Minimalno raven pare. 
 

11.3 SKRB ZA RASTLINE IN VLAŽENJE 
PROSTOROV 
Skrbite za rastline tako, da z listov 

odstranjujete prah s paro. Uporabite 
prenosni parni čistilnik z gibljivo cevjo za 

enostavno usmerjanje curka (za 
namestitev poglejte Poglavje 3). Tretirajte 

površino z Minimalno ravnjo pare z 
razdalje vsaj 50 cm. 

Rastline bodo lažje dihale in bojo čistejše 
in bolj živih barv. Paro lahko uporabite tudi 

Samo za Polti Vaporetto SV460_ Double: 
različno obarvane okrogle krtače vam 
omogočajo uporabo izbranih barv samo na 

izbranih površinah. 

POZOR: Pred čiščenjem tkanin s paro, se 
posvetujte z navodili proizvajalca in 

najprej opravite test na skritem delu 

tkanine. 

POZOR: Parnega curka ne usmerjajte 

direktno na površine. 

POZOR: Pred čiščenjem površine s paro 
najprej opravite test na skritem delu in 

opazujte kako reagira na paro. 
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za osvežitev prostorov, zlasti teh, v katerih 
se zadržujejo kadilci. 

 

12. FRESCOVAPOR  
(izdelek ni vključen in je prodajan 

ločeno) - samo za Polti Vaporetto 
SV440/450_ DOUBLE modela 

Frescovapor je osvežilec zraka iz naravnih 
sestavin. Osnovan je za mešanje s paro. 

Tako izpušča prijetne vonjave v prostor in 
zahvaljujoč njegovi sestavi tudi odstranjuje 

neprijetne vonjave. 
Za uporabo Frescovapor: 

• Odvijte pokrov razpršilnika na talni 
krtači in vanj vlijte Frescovapor (18). 

• Privijte pokrov (18). 
• Za izpuščanje deodoranta prestavite 

stikalo na krtači na “ON” položaj. Da 

izpuščanje ustavite prestavite stikalo na 
“OFF” (19). 

Vsebina Frescovapor flaške 200 ml e 

 

Frescovapor je naprodaj v trgovinah z 
gospodinjskimi aparati, v pooblaščenih 

Polti servisnih centrih ali na 
www.polti.co.uk. 

 

13. BREZ VODE 

Zahvaljujoč prozornemu rezervoarju je 
raven vode vedno vidna. 

Ko v rezervoarju zmanjka vode, bo para 
prenehala izhajati. 

Za nadaljevanje z delom ga napolnite kot 
je opisano v Poglavju 1. 

 

14. MENJAVA FILTRA VODNEGA 

KAMNA 

Polti Vaporetto SV440 / 450 / 
460_DOUBLE ima filter s posebno smolo, 

ki ustavi vodni kamen in podaljša 
življenjsko dobo vaše naprave. 

14.1 Napravo odklopite iz napajanja. 

14.2 Odstranite vodni rezervoar iz 
naprave, tako da pritisnete zgornji gumb in 

ga povlečete navzven (1). 
14.3 Rahlo povlecite ročaj filtra in ga 

izvlecite (20). 
14.4 Pozicionirajte novi filter filter, ga rahlo 

potisnite in zagotovite, da je pravilno 
vstavljen (21). Ponovno vstavite vodni 

rezervoar. 
 

Nadomestni filter je naprodaj v trgovinah z 
gospodinjskimi aparati, v pooblaščenih 

Polti servisnih centrih ali na 
www.polti.co.uk. 

 

15. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE 

Zagotovite, da je naprava izklopljena in 
odklopljena iz napajanja. 

Za čiščenje zunanjosti naprave uporabite 
samo vlažno krpo in vodo iz pipe. 

Vse dodatke lahko očistite s tekočo vodo. 
Pred naslednjo uporabo zagotovite, da so 

popolnoma suhi. Po uporabi krtač 
priporočamo, da pustite ščetine na sušenju 

v naravnem položaju in se tako izognete 
deformacijam. 

Ne uporabljajte nikakršnih detergentov. 
Priložene krpe lahko perete po navodilih na 

etiketah. 
 

16. SHRANJEVANJE 

16.1 Napravo izklopite in odklopite iz 

napajanja. 
16.2 Popolnoma izpraznite vodni rezervoar, 

da se izognete puščanju. 

POZOR: Nikoli ne dodajajte Frescovapor v 

vodni rezervoar. 

Med izpuščanje deodoranta so lahko 
površine rahlo bolj vlažne, zaradi mešanja 

Frescovaporja s paro. Da izpuščanje 
ustavite prestavite stikalo na “OFF”. 

Stikalo kontrolira le deodorant in ne 
količino pare. Za nastavitev količine pare 

uporabite gumb za paro (10). 

POZOR: Pred uporabo Frescovapor na 
oblazinjenih površinah, usnju, specialnih 

tkanin ali lesenih površinah, se posvetujte 
z navodili proizvajalcev in najprej opravite 

test na skritem delu površine. Počakajte, 
da se para posuši in nato preverite, če je 

prišlo do deformacije ali razbarvanja. 

POZOR: To opravite samo, ko je naprava 
odklopljena iz napajanja. 

Priporočamo menjavo filtra trikrat na leto. 
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16.3 Pred odstranjevanjem krpe s krtače 
počakajte nekaj minut, da se popolnoma 

ohladi. 
16.4 Navijte napajalni kabel okoli posebnih 

kavljev (22). 
Pred ponovno uporabo naprave zopet 

popolnoma odvijte napajalni kabel. Zgornji 
kavelj se vrti 360 stopinj. Da kabel 

odvijete, povlecite kavelj in ga zavrtite. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR: Naprave ne pustite vklopljene v 

napajanje z navitim kablom. 
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17. ODPRAVLJANJE TEŽAV 
TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Naprava se ne vklopi. Ni napajanja. Preverite, če je naprava 

povezana na napajanje kot je 
opisano v Poglavju 1. 

 

Para ne izhaja. Zmanjkalo vode. 

 
 

 
 
 

Naprava ni vklopljena. 

Odklopite napravo iz 

napajanja, napolnite vodni 
rezervoar in počakajte 

približno 15 sekund, nato pa 
napravo zopet uporabljajte. 
 

Preverite, če je naprava 
povezana na napajanje. 

 

Naprava deluje ampak 

izpušča premalo pare. 

Para je nastavljena na 

Najnižjo raven. 

Zavrtite gumb za nastavitev 

pare in povečajte izpust. 
 

Naprava izpušče preveč vode 
na tla. 

Gumb za nastavitev 
pare je na Najvišji 

ravni. 

Zmanjšajte izpust pare na 
Najnižjo raven. Po potrebi tudi 

na trenutke prenehajte z 
izpuščanjem pare, hkrati pa 
nadaljujte s čiščenjem. 

 

Frescovapor ne izhaja pri 

uporabi pare.  
(samo za Polti Vaporeto 

SV440/450_DOUBLE) 

Stikalo za deodorant je 

nastavljeno na OFF 
položaj. 

 
Zmanjkalo 

Frescovaporja. 

Stikalo prestavite na ON 

položaj. 
 

 
Razpršilnik napolnite s 

Frescovaporjem. 
 

Para je preveč vlažna pri 

uporabi Frescovapor.  
(samo za Polti Vaporeto 

SV440/450_DOUBLE) 

 

Para se meša s 

Frescovapor. 

Ustavite izpuščanje 

Frescovaporja po želji, da 
zmanšate vlažnost pare. 

Če se težave nadaljujejo, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center 
(www.polti.co.uk za posodobljen seznam) ali kontaktirajte Podporo 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. 
 

Če želite videti posodobljen seznam 
pooblaščenih servisnih centrov Polti, 

obiščite spletno mesto 
www.polti.co.uk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


