MCV85_TOTAL CLEAN & TURBO
MCV80_TOTAL CLEAN & TURBO

NAVODILA ZA UPORABO

Registrirajte svoj
produkt:
www.polti.com

A – VAKUUMSKA CEV
B - PARNA CEV
C – TELESKOPSKA CEV
D – ROČAJ
E – VAKUUMSKI KAZALNIK
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UNIVERZALNA KRTAČA + DRŽALO + 2 KRPI ZA PARNO ČIŠČENJE

SUKCIJSKI NASTAVEK

MINI TURBO KRTAČA

ČRNA KRTAČA
(samo MCV80)

SET BARVNIH KRTAČ
(samo MCV85)

2V1 KRTAČA ZA OKNA IN OBLAZINJENJA + GUMIJAST VSTAVEK

ROČAJ ZA PRENOS NAPRAVE
VGRAJENO DRŽALO ZA DODATKE

2V1 SUKCIJSKI NASTAVEK

ČISTILNA KRTAČA

KONCENTRATOR PARE

REZERVNA TESNILA

TALNA TURBO KRTAČA

DETERGENT FRESCOASPIRA

3

4

5

6

DODATNO
SET 2 VEČNAMENSKIH KRP ZA TLA

SET 2 KRP ZA PARKET

SET 2 VREČKIC ZA 2V1 KRTAČO

MINI TURBO KRTAČA

2V1 KRTAČA IN
VREČKICA

SET ZA ČIŠČENJE

2V1
NASTAVEK

DRŽALO ZA DODATKE

SET FILTROV
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SET FILTROV IN
FRESCOASPIRA

ROČAJ ZA PRENOS

3 KRTAČE (NAJLONSKE ŠČETINE)

3 BARVNE KRTAČE (NAJLONSKE ŠČETINE)

3 KRTAČE (MEDENINASTE ŠČETINE)

Dodatki so na voljo v bolje založenih prodajalnah z izdelkii za gospodinjsko rabo, pri
pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani www.polti.com
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DOBRODOŠLI V SVETU UNICO

Večnamenski sesalnik ki sesa, razkužuje s paro in suši ter
odstranjuje odvečno vlago z vseh površin. Unico ubije 99.99%
bacilov in bakterij in jih odstranjuje brez uporabe kemičnih
detergentov.

DODATKI ZA VSE
POTREBE

REGISTRIRAJTE VAŠ
IZDELEK

URADNI YOUTUBE
KANAL

___________________________

___________________________

___________________________

Z obiskom naše spletne
strani www.polti.com ali
katerekoli 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.

Obiščite našo spletno stran
www.polti.com 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.

Želite izvedeti več?
Obiščite naš uradni kanal
www.youtube.com/poltispa.
Poiščite ilustrativni
videoposnetek Unico, da
boste videli hiter in
enostaven pregled vseh
funkcij te neverjetne
naprave. Poleg tega vas bo
video vodič vodil po
uporabi Unico od priprave
do uporabe do preprostih
vzdrževalnih postopkov.

Da preverite združjivost z
vašo napravo, poiščite
PAEUXXXX/ kodo navedeno
poleg vsakega dodatka na
Strani 7-8. Če koda
dodatka, ki ga želite kupiti
ni navedena v teh
navodilih, prosimo
kontaktirajte našo Pomoč
Uporabnikom za več
informacij.
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Prijavite se na kanal, tako
da ste lahko vedno na
tekočem z našimi video
vsebinami!
OPOZORILO:
Varnostna opozorila so
navedena samo v tem
priročniku.

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. V primeru
padca ali udarca naprave, oziroma potopitve v vodo,
lahko postane nevarna za uporabo. 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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 Za vzdrževanje ali čiščenje, ki zahteva dostop do kotla,
se prepričajte, da je naprava izklopljena in vsaj dve uri
izključena iz električnega omrežja.
 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 in napajalni priključek 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.
 Izkljopite napravo, če je ne uporabljate in pa pred
servisom ali pred vzdrževanjem.
 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.
 Ne
preobremenjujte
vtičnic
z
adapterji
in/ali
transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v
uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
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 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.
 Napravo vedno izklopite iz napajanja, ko ni v uporabi, ali
pred vsakim vzdrževanjem.
 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.
TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE
 Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja
nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
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 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 sesajte ali usmerjajte pare v toksične substance,
kisline, raztopine, detergente ali korozivne substance.
Razvnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora biti v
skladu z navodili, ki so bila izdana s strani proizvajalca
teh substanc.
 Ne sesajte ali usmerjajte pare v eksplozivne prahe ali
tekočine, ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.
 Dele telesa držite stran od sesalne šobe in vseh gibljivih
ali vrtljivih delov.
 Sesalne funkcije ne uporabljajte na ljudeh in/ali živalih.
 Za premikanje naprave uporabite poseben ročaj. Ne
vlecite napajalnega kabla. Ne uporabljajte napajalnega
kabla kot ročaja. Naprave ne dvigujte z napajalnim
kablom ali parnimi cevmi / vakuumskimi cevmi. Izdelka
ne dvigujte z ročajem zbiralnika umazanije.
 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.
 Med čiščenjem stopnic je treba napravo postaviti na
stopnice pod nivo uporabnika.
 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.
 Med uporabo imejte napravo na ravni horizontalni in
stabilni površini.
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 Varnostni zatič za paro na ročaju zagotavlja večjo
varnost, saj preprečuje nenamerno aktiviranje dovajanja
pare s strani otrok ali ljudi, ki se funkcije aparata ne
zavedajo. Ko pare ne uporabljajte, zaklenite varnostni
zatič za paro.
Če želite nadaljevati z dobavo pare, vrnite zatič v prvotni
položaj.
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Edina pravilna uporaba naprave je
navedena v teh navodilih. Kakršna koli
drugačna
uporaba
lahko
napravo
poškoduje in razveljavi garancijo.
Testi izvedeni s strani tretje osebe,
neodvisnega laboratorija, zagotavljajo da
Unico, ubija in odstranjuje 99.99% bacilov
in bakterij, ko je uporabljen kot opisano v
teh navodilih, z nameščeno krpo iz
mikrovlaken, za čas 15 sekund.
POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do
estetskih, tehničnih in konstrukcijskih
sprememb po potrebi in brez predhodnega
obvestila.
Preden zapustijo tovarno, so vsi naši
produkti temeljito testirani. Zaradi tega
lahko Unico vsebuje nekaj ostankov vode
v kotlu in rezervoarju

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE
Unico MCV85_Total Clean & Turbo in
MCV80_Total Clean & Turbo sta
osnovana za notranjo domačo uporabo za
sesanje tekočin in prahu. Z uporabo pare v
skladu z navodili v tem priročniku,
odstranjujeta tako suhe kot vlažne
materiale z vseh površin. Prosimo, da
navodila natančno preberete in jih
obdržite. Če navodila izgubite, jih lahko
prenesete na spletni strani www.polti.com.
Sesajte le domačo umazanijo.
Ne sesajte direktno iz kontejnerjev polnih
vode ali drugih tekočin, razen, če izvajate
izredno čiščenje kot je opisano v Poglavju
22. Sesajte le majhne količine vode
razpršene po površinah, s spoštovanjem
do maksimalnih količin navedenih v teh
navodilih.
Redno preverjajte količino suhe in vlažne
umazanije v kolektorju in zagotovite, da
ne
presegajo
maksimalnih
količin
(največ do 0.8L MAX oznake na
kolektorju).

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.

Ne uporabljajte za razbitine ali apnenec,
cement in ostanke z gradbišč ali
opekarstva.
Ne uporabljajte za zemljo, pesek, ipd.
Ne uporabljajte za pepel, saje in ostanke
izgorevanja (kamini, žari, itd.).
Ne uporabljajte za tonerje in črnila
tiskalnikov, fotokopirnih strojev.
Ne uporabljajte za sesanje koničastih,
ostrih ali neupogljivih predmetov.
Parna moč UNICO aparata daje optimalne
rezultate že po prvem prehodu, zato se
izogibajte
prekomernemu
drgnjenju
površin.
Naprava pravilno deluje le z vstavljenim
zbiralnikom, in z vsemi ostalimi sestavnimi
deli.
Naprave ne dvigujte med tem ko sta
teleskopska cev in krtača v pospravljenem
položaju.
Naprave ne dvigujte za držalo kolektorja
umazanije.
Naprave nikoli ne pustite izpostavljene
vremenu.

KAKŠNO VODO UPORABITI
Unico MCV85_Total Clean & Turbo in
MCV80_Total Clean & Turbo sta
zasnovana tako, da deluje z normalno
vodo iz pipe s povprečno trdoto med 8 in
20 stopinj f. Če voda iz pipe vsebuje veliko
kalcijevega karbonata, ne uporabljajte
deminiralizirane
vode,
temveč
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uporabljajte mešanico 50/50 vode iz pipe
in deminiralizirane vode.
Pozor: preverite trdoto vode pri
vašem dobavitelju vode.
Če uporabljate izključno vodo iz pipe,
lahko zmanjšate nastajanje vodnega
kamna z uporabo posebnega Kalstopa
(PAEU0094), sredstva proti nastajanju
vodnega kamna, ki ga distributira Polti, in
je na voljo pri vseh večjih trgovcih z
gospodinjskimi
aparati
in
na
www.polti.com.
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. Kotel
čistite v skladu z navodili v Poglavju 19.

1.6 Moč sukcije lahko nastavite s
premikom drsnika na ročaju (4).
1.7 Unico lahko uporabljate s FrescoAspira
osvežilci zraka. Zasnovan je na naravnih
ekstraktih, in izpušča prijetne vonjave
med sesanjem. Za navodila o uporabi
FrescoAspira preberite Poglavje 26.

Unico je zmogljiv miltifunkcijski sesalnik,
ki kombinira multi-ciklonsko sukcijsko
tehnologijo z razkužujočo močjo pare. Ena
večopravilna naprava, ki sesa, čisti in suši
vsako površino v domu: tla, preproge,
sedežne garniture in blazine, vzmetnice,
ogledala in okna, kopalniške elemente in
štedilnike. Zasnovan je za dnevno
čiščenje; uporabljajte ga za vsakodnevno
sesanje, in pa kot parni čistilnik, ko želite
očistiti in razkužiti celoten dom.

nato oboje vstavite v trup aparata, tako
da se prepričate da sta konektorja na
koncih sesalne cevi povezana. Brez parne
cevi je nemogoče aktivirati paro, tudi, ko
je parni kotel vklopljen.
2.2 Da povežete parno cev na aparat,
spustite vratca priključka in vstavite
konektorja dokler ne slišite klik, pri
katerem se zaklene v pravilen položaj
(diagram stran 2 - F).
2.3 Odprite vrata rezervoarja in ga
napolnite z vodo, tako da ne presežete
najvišje ravni vode (10). Zaprite vratca.
Ta postopek vedno izvajajte, ko naprava ni
priključena na napajanje.

Priporočamo
uporabo
posebnega
push/pull ročaja za premikanje naprave
med čiščenjem (5-6). Ne uporabljajte
push/pull ročaja za dvigovanje aparata.
Priporočamo uporabo držala dodatkov,
tako da ga namestite na napravo (7), ali
direktno na push/pull ročaj (8). Tako boste
imeli dodatke pri roki med čiščenjem.
POZOR: Nivo posesane umazanije ne sme
presegati MAX oznake na kolektorju; ta
indikator označuje nivo tako suhe kot
vlažne umazanije (9). Ko desežete oznako
MAX, preberite Poglavje 17.

2. PRIPRAVA NA UPORABO PARE
UNICO MULTIFUNKCIJSKI TRIPLY (STR. 2 in 4)
2.1 Zaklenite parno cev na cev sesalnika,
SESALNIK

1. PRIPRAVA ZA UPORABO
FUNKCIJE SESALNIKA (STR. 2 in 4)
1.1 Vstavite cev sesalnika v trup aparata.
1.2 Zaklenite teleskopsko cev na ročaj
in nastavite željeno višino.
1.3 Pritrdite Multibrush krtačo na
teleskopsko cev.
Namig: Da si olajšate sledeče korake,
postavite krtačo v pospravljeni položaj.
1.4 Popolnoma odvijte napajalni kabel in
ga priključite v primerno vtičnico (1).
Vedno uporabljajte aparat s popolnoma
odvitim napajalnim kablom.
1.5 Vklopite napravo s pritiskom na gumb
za napajanje. Lučka poleg gumba bo
zasvetila. Naprava je pripravljena na
uporabo. Da začnete s sesanjem, pritisnite
gumb za sesanje na nadzorni plošči (3).

Zahvaljujoč samo-polnilnemu sistemu, ni
potrebno čakati da se naprava ohladi
preden napolnite kotel z vodo.
Ko v kotlu zmanjka vode se bo prižgala
lučka “Out of water” na nadzorni plošči in
zaslišali boste pisk.
Za nadaljevanje uporabe napolnite kotel.
2.4 Popolnoma odvijte napajalni kabel in
ga priključite v primerno vtičnico.
Vedno uporabljajte aparat s popolnoma
odvitim napajalnim kablom.
2.5 Vklopite napravo s pritiskom na gumb
za napajanje (2). Lučka poleg gumba bo
zasvetila. Naprava je pripravljena na
uporabo. Za uporabo pare, vklopite parni
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kotel s pritiskom na ON gumb (12) in
nastavite paro glede na površino, ki jo
boste čistili, kot opisano v Poglavju 4.
2.6 Ko je parni kotel prižgan, utripa
indikator za paro: kotel se segreva. Ko
indikator konstantno sveti, po približno 5
minutah (13), je aparat pripravljen na
uporabo parne funkcije.
2.7 Ročaj ima varnostni gumb, ki
preprečuje nenamerno aktivacijo pare
(14). V primeru, da napravo pustite
nenadzorovano med tem, ko je vklopljena,
premaknite varnostni zatič na “steam
lock” položaj (14-A). Za ponoven dostop
do pare premaknite zatič nazaj na prvoten
položaj (14-B) in pritisnite gumb za paro
na ročaju (15).
Priporočamo
uporabo
posebnega
push/pull ročaja za premikanje naprave
med čiščenjem (5-6). Ne uporabljajte
push/pull ročaja za dvigovanje aparata.

5. MULTIBRUSH
Odvisno od površine, ki jo želite čistiti
(preproge, parketi in občutljiva tla,
ploščice) in od funkcije, ki jo želite
uporabljati (sesanje, para, kombinirano) z
ali brez držala za krpo, izberite najbolj
primeren položaj (A-B-C), glede na vrsto
čiščenja, s pritiskom na primerno pedalo:
A - brez vstavka
B - gumijast vstavek
C - ščetinast vstavek
Nalepka, ki se nahaja na napravi in
vsebina katere ji prikazana spodaj, pokaže
kako najbolje uporabljati Multibrush
krtačo glede na vrsto površine in
uporabljeno funkcijo.

Priporočamo uporabo držala dodatkov,
tako da ga namestite na napravo (7), ali
direktno na push/pull ročaj (8). Tako boste
imeli dodatke pri roki med čiščenjem.
POZOR: Nivo posesane umazanije ne sme
presegati MAX oznake na kolektorju; ta
indikator označuje nivo tako suhe kot
vlažne umazanije (9). Ko desežete oznako
MAX, preberite Poglavje 17.

LEGENDA:
POVRŠINE

3. PRIPRAVA NA KOMBINIRANO
UPORABO PARE IN SESANJA

TRDA TLA

Parno in sesalno funkcijo lahko uporabite
istočasno za pranje, razkuževanje in
sušenje površin. Za kombinirano uporabo,
pripravite aparat kot opisano v Poglavjih 1
in 2.

PREPROGE

OBČUTLJIVA
TLA

FUNKCIJA ČIŠČENJA

4. NASTAVLJANJE PARE
Nastavljanje intenzitete pare je možno s
+/- gumboma (16). Tu je nekaj namigov za
regulacijo:

SESANJE

PARA

SESANJE/PARA

Ko želite oprati in razkužiti tla priporočamo
uporabo krpe, zato da pobere umazanijo,
ki jo para raztopi.
Krpo lahko tudi uporabljate pri kombinirani
uporabi obeh funkcij.
Posebej pri čiščenju občutljivih tal kot so
parketi,
krpa
zagotovi
preprečitev
poškodovanja površine. Če površina ne
ostaja
suha
zaradi
vlažnosti
krpe
priporočamo, da greste še enkrat čez
površino s suho krpo.
Krpo s posebnim držalom uporabljajte le,
ko je krtača na položaju A.

• Maksimalna
raven:
za
čiščenje
odpornih tal, za odstranjevanje vodnega
kamna, madežev in maščobe;
• Srednja raven: za okna, tla in
osveževanje preprog;
• Minimalna raven: za čiščenje parketa
in
laminata,
občutljivih
tkanin,
oblazinjenega
pohištva,
sedežnih
garnitur in vzmetnic, itd. ter rastlin.
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2 pralni krpi iz mikrovlaken sta priloženi:
MCV85: 1 krpa z gumijastimi robovi za
občutljiva tla (bež barva) in 1 krpa z
gumijastimi robovi (bela z rdečimi črtami)
za vse vrste tal.
MCV80: 1 krpa z gumijastimi robovi in 1
univerzalna krpa za težko dostopna
mesta, obe primerni za vse vrste tal.

STEKLO - Pritisnite in držite gumg za
paro do 30 sekund. Ko gumb spustite,
sesalnik
samodejno
posušil
P3 bo
površino. Nadaljujte z istim postopkom
dokler ne očistite celotne površine.

6.3 V načinu prednastavljene funkcije, je
možno aktivirati sesanje s pritiskom na
gumb za sesanje (3).
Da prekinete uporabo programa, pritisnite
in hitro spustite gumb za dovod pare.
Da resetirate program, pritisnite gumb za
dovod pare za vsaj eno sekundo.
Da deaktivirate program, pritiskajte gumb
PROGRAM dokler se lučka ne ugasne.

6. SAMODEJNI ČISTILNI
PROGRAMI
UNICO je opremljen s prednastavljenimi
programi za samodejno regulacijo pritiska
pare in čas sesanja glede na površino.
Površine očisti in razkuži s paro in po
aktivaciji sesanja, posuši vlago, ki ostane
od parnega čiščenja.
Za aktivacijo programov zagotovite, da
ste sledili navodilom v Poglavjih 1 in 2.
Izberite program s pritiskom na gumb
PROGRAM na nadzorni plošči (17) dokler
se ne prižge lučka za želen program.

7. ČIŠČENJE TRDIH TALNIH
OBLOG (ploščice, keramične
površine, kamen, …)
SAMO SESANJE
7.1 Če želite površino samo posesati,
postavite Multibrush krtačo na položaj C
(ščetine) s pritiskom na pedalo. To
zagotovi, da nastavek s krpo ni nameščen
na krtačo.

6.1 Unico MCV85
TRDE TALNE OBLOGE - Pritisnite in
držite gumg za paro do 30 sekund. Ko
gumb spustite, bo sesalnik samodejno
P1
posušil površino. Nadaljujte z istim
postopkom dokler ne očistite celotne
površine.

Iz
varnostnih
varnostni zatič
sesanjem.

razlogov,
preklopite
pare na ročaju med

Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 1 in začnite s čiščenjem. Moč
sesanja je možno nastaviti s premikom
drsnika na ročaju (4).

KOPALNICA - Pritisnite in poljubno
dolgo držite gumb za paro. Ko gumb
spustite, bo sesalnik samodejno
P2 posušil površino. Nadaljujte z istim
postopkom dokler ne očistite celotne
površine.

SAMO PARA
Če želite le čistiti s paro, je možno
uporabiti abrazivno moč priloženih krp,
tako da jih pritrdite na posebno držalo
(18). Držalo s krpo postavite na tla in nanj
postavite Multibrush, ki je v položaju A
(brez vstavka), rahlo pritisnite dokler ne
slišite klik, ki nakazuje da se je držalo s
krpo uspešno pritrdilo na krtačo (19).
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 2 in začnite s čiščenjem. Moč
pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
maksimalno raven pare.

OBLAZINJENJE - S pritiskom in
držanjem gumba na ročaju se bosta
P3 hkrati aktivirali funkciji sesanja in
pare. Para bo dovajana prekinjeno, da
ohrani občutljivo površino.

6.2 Unico MCV80
TRDE TALNE OBLOGE - Pritisnite in
držite gumg za paro do 30 sekund. Ko
gumb spustite, bo sesalnik samodejno
P1
posušil površino. Nadaljujte z istim
postopkom dokler ne očistite celotne
površine.

Preden odstranite držalo s krpo s krtače,
počakajte da se krpa ohladi. Nikoli ne
uporabljajte držala brez krpe.

PREPROGE - S pritiskom in držanjem
gumba na ročaju se bosta hkrati
P2 aktivirali funkciji sesanja in pare. Para
bo dovajana prekinjeno, da ohrani
občutljivo površino.
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sesanja je možno nastaviti s premikom
drsnika na ročaju (4).

KOMBINIRANA FUNKCIJA PARE IN
SESANJA za razkuževanje in sušenje
površin
Za parno čiščenje in sesanje, postavite
Multibrush v položaj B (gumijast
vstavek) in zagotovite, da držalo s krpo ni
nameščeno na krtačo. Zagotovite, da ste
sledili vsem navodilom v Poglavjih 1 in 2,
ter začnite s čiščenjem: najprej s
čiščenjem s paro in nato s sesanjem za
sušenje.
Moč pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
maksimalno raven pare.
Moč sesanja je možno nastaviti s
premikom drsnika na ročaju.
Hkratna uporaba pare in sesanja omogoča
najbolj učinkovito čiščenje površine, saj
raztopi umazanijo, uniči maščobe, bacile
in pršice, v prvi vrsti pa skrajša čas
čiščenja zaradi odstranjevanja odvečne
vlage.

SAMO PARA
Če želite le čistiti s paro, postavite
Multibrush na položaj A (brez vstavka).
Priloženo krpo pritrdite na držalo; držalo s
krpo postavite na tla in nanj postavite
Multibrush, ki je v položaju A (brez
vstavka), rahlo pritisnite dokler ne slišite
klik, ki nakazuje da se je držalo s krpo
uspešno pritrdilo na krtačo (19).
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 2 in začnite s čiščenjem. Moč
pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
minimalno raven pare.
Preden odstranite držalo s krpo s krtače,
počakajte da se krpa ohladi. Nikoli ne
uporabljajte držala brez krpe.

KOMBINIRANA FUNKCIJA PARE IN
SESANJA za razkuževanje in sušenje
površin
Za parno čiščenje in sesanje, postavite
Multibrush v položaj A (brez vstavka).
Priloženo krpo pritrdite na držalo (18).
Držalo s krpo postavite na tla in nanj
postavite Multibrush, ki je v položaju A
(brez vstavka), rahlo pritisnite dokler ne
slišite klik, ki nakazuje da se je držalo s
krpo uspešno pritrdilo na krtačo (19).
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavjih 1 in 2, ter začnite s čiščenjem:
čiščenje s paro s hkratnim sesanjem za
rahlo tretiranje površine.
Moč pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
minimalno raven pare.
Moč sesanja je možno nastaviti s
premikom drsnika na ročaju.
Hkratna uporaba pare in sesanja omogoča
najbolj učinkovito čiščenje površine, saj
raztopi umazanijo, uniči maščobe, bacile
in pršice, v prvi vrsti pa skrajša čas
čiščenja zaradi odstranjevanja odvečne
vlage.

PROGRAMIRAN NAČIN
Za
to
vrsto
površine
obstaja
prednastavljen čistilni program, poglejte
Poglavje 6.
Da preprečite nastajanje neprijetnih
vonjav v kolektorju umazanije (še posebej
pri sesanju tekočin in vlažne umazanije),
priporočamo
praznjenje
in
čiščenje
kolektorja po vsaki uporabi, kot je opisano
v Poglavju 17.

8. ČIŠČENJE OBČUTLJIVIH TAL
(les, kamen, voskane površine, itd.)
Preden napravo uporabite na občutljivih
površinah, zagotovite, da del ki se dotika
tal ne vsebuje tujkov, ki bi lahko
popraskali površino.

SAMO SESANJE
Če želite površino samo posesati,
postavite Multibrush krtačo na položaj C
(ščetine) s pritiskom na pedalo. To
zagotovi, da nastavek s krpo ni nameščen
na krtačo.
Iz
varnostnih
varnostni zatič
sesanjem.

POZOR: Za dodatno varnost, pred
uporabo na občutljivih površinah in
površinah tretiranih z voskom, olji itd.,
testirajte dovod pare na skritem delu
površine in počakajte da se posuši.
Zagotovite, da se površina ni deformirala
ali razbarvala.

razlogov,
preklopite
pare na ročaju med

Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 1 in začnite s čiščenjem. Moč

19

Moč sesanja je možno
premikom drsnika na ročaju.

Da preprečite nastajanje neprijetnih
vonjav v kolektorju umazanije (še posebej
pri sesanju tekočin in vlažne umazanije),
priporočamo
praznjenje
in
čiščenje
kolektorja po vsaki uporabi, kot je opisano
v Poglavju 17.

s

Hkratna uporaba pare in sesanja omogoča
najbolj učinkovito čiščenje površine, saj
raztopi umazanijo, uniči maščobe, bacile
in pršice, v prvi vrsti pa skrajša čas
čiščenja zaradi odstranjevanja odvečne
vlage.
Da preprečite nastajanje neprijetnih
vonjav v kolektorju umazanije (še posebej
pri sesanju tekočin in vlažne umazanije),
priporočamo
praznjenje
in
čiščenje
kolektorja po vsaki uporabi, kot je opisano
v Poglavju 17.

9. ČIŠČENJE PREPROG

SAMO SESANJE
Če želite površino samo posesati,
postavite Multibrush krtačo na položaj A
(brez vstavka) s pritiskom na pedalo.
Iz
varnostnih
varnostni zatič
sesanjem.

nastaviti

razlogov,
preklopite
pare na ročaju med

PROGRAMIRAN NAČIN
samo za UNICO MCV80
Za
to
vrsto
površine
obstaja
prednastavljen program, poglejte Poglavje
6.2.

Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 1 in začnite s čiščenjem.
Moč sesanja je možno nastaviti s
premikom drsnika na ročaju (4).
Ko samo sesate, je poleg Multibrusha
možno uporabiti na tleh tudi Turbo
krtačo. Turbo krtača zahvaljujoč turbo
sistemu, poveča učinkovitost sesanja
tekstilov,
kar
priporočamo
za
odstranjevanje las in živalske dlake s
preprog.

11. ČIŠČENJE OBLAZINJENJA

(vzmetnice,
sedežne
garniture,
notranjosti avtomobilov, itd.)

SAMO PARA
POZOR: Pred čiščenjem usnja ali tekstilov s
paro, se posvetujte z navodili proizvajalca
in vedno izvedite test na skritem delu ali
na vzorcu materiala. Počakajte, da se
posuši in preverite, če je prišlo do
deformacij ali sprememb barve.
Če želite le čistiti s paro, postavite
Multibrush na položaj A (brez vstavka) s
pritiskom na pedalo.
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 2 in začnite s čiščenjem. Moč
pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
srednjo raven pare.

SAMO SESANJE
Če želite samo sesati, lahko odvisno od
površine, povežete enega od naslednjih
dodatkov na držalo:
2v1 krtača za okna in oblazinjenje
brez odstranitve gumijastega vstavka,
omogoča hitro in praktično sesanje vseh
vrst tkanin.
2v1 sukcijski nastavek (v položaju 2)
(23) za sesanje najožjih in težko dostopnih
mest.
Mini Turbo krtača za globinsko čiščenje
tkanin s hkratnim odstranjevanjem las in
dlake.
Sukcijski nastavek za odstranjevanje
prahu in površinske umazanije.
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 1 in začnite s čiščenjem.
Moč sesanja je možno nastaviti s
premikom drsnika na ročaju (4).

KOMBINIRANA FUNKCIJA PARE IN
SESANJA za osvežitev in sušenje
površine
Za parno čiščenje in sesanje, postavite
Multibrush v položaj A (brez vstavka).
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavjih 1 in 2, ter začnite s čiščenjem.
Moč pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
srednjo raven pare.

SAMO PARA
POZOR: Pred čiščenjem usnja ali tekstilov s
paro, se posvetujte z navodili proizvajalca
in vedno izvedite test na skritem delu ali
na vzorcu materiala. Počakajte, da se
posuši in preverite, če je prišlo do
deformacij ali sprememb barve.
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Če želite le čistiti s paro, združite 2v1
krtačo za okna in oblazinjenje s
spužvastim nastavkom (21), nato povežite
2v1 krtačo na ročaj ali teleskopsko cev.
Zagotovite,
dodatku.

da

je

gumijasti

okvir

12. ČIŠČENJE KOPALNIŠKIH
ELEMENTOV, FUG IN KUHINJSKIH
POVRŠIN

SAMO PARA
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 2.
12.1 Povežite dodatek koncentrator na
ročaj. Za dodatno abrazivno moč, lahko na
koncentrator nastavite še ščetinasto
okroglo krtačo.
12.2 Moč pare lahko nastavite z gumboma
+/(Poglavje
4);
za
to
površino
priporočamo maksimalno raven pare.

v

Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 2, ter začnite s čiščenjem.
Moč pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
minimalno raven pare.

KOMBINIRANA FUNKCIJA PARE IN
SESANJA za čiščenje in sušenje
površine
POZOR: Pred čiščenjem usnja ali tekstilov s
paro, se posvetujte z navodili proizvajalca
in vedno izvedite test na skritem delu ali
na vzorcu materiala. Počakajte, da se
posuši in preverite, če je prišlo do
deformacij ali sprememb barve.
Za parno čiščenje in sesanje, združite 2v1
krtačo za okna in oblazinjenje s
spužvastim nastavkom (21), nato povežite
2v1 krtačo na ročaj ali teleskopsko cev.
Zagotovite,
dodatku.

da

je

gumijasti

okvir

KOMBINIRANA FUNKCIJA PARE IN
SESANJA za čiščenje in sušenje
površine
12.3 Povežite sukcijski nastavek na
koncentrator (22) in aktivirajte sesalno
funkcijo za takojšen pričetek sesanja, z
odstranjevanjem umazanije zahvaljujoč
koncentriranemu curku pare.
Za MCV85 model, različno obarvane
krtače označujejo krtače za vsako
površino ali okolje.

v

PROGRAMIRAN NAČIN
samo za UNICO MCV85
Za
to
vrsto
površine
obstaja
prednastavljen program, poglejte Poglavje
6.1.

Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavjih 1 in 2, ter začnite s čiščenjem.
Moč pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
minimalno raven pare.
Paro in sesanje lahko uporabljate hkrati ali
izmenjujoče.
Hkratna uporaba pare in sesanja omogoča
najbolj učinkovito čiščenje površine, saj
raztopi umazanijo, uniči maščobe, bacile
in pršice, v prvi vrsti pa skrajša čas
čiščenja zaradi odstranjevanja odvečne
vlage.

13. ČIŠČENJE POHIŠTVA IN
OBČUTLJIVIH POVRŠIN

SAMO SESANJE
Če želite površino samo posesati, povežite
2v1 sukcijski nastavek na ročaj v
položaju 1 (s ščetinami) (23), in tako
omogočite
odstranjevanje
prahu
s
površine.
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 1 in začnite s čiščenjem.
Moč sesanja je možno nastaviti s
premikom drsnika na ročaju.

PROGRAMIRAN NAČIN
samo za UNICO MCV85
Za
to
vrsto
površine
obstaja
prednastavljen program, poglejte Poglavje
6.1.

SAMO PARA
Zagotovite, da ste sledili vsem navodilom
v Poglavju 2.
Moč pare lahko nastavite z gumboma +/(Poglavje 4); za to površino priporočamo
minimalno raven pare.
Pritisnite in držite gumb za paro na ročaju
in usmerite curek v krpo.
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Uporabite krpo za čiščenje površine, z
izogibanjem dolgotrajne uporabe na enem
mestu.

15. KO ZMANJKA VODE
Ko je rezervoar za vodo prazen, se bo
prižgal indikator na nadzorni plošči
(simbol pipe) in slišali boste pisk. Da
nadaljujete s parnim čiščenjem, enostavno
odprite vratca rezervoarja in dodajte vodo
(10).

POZOR: Ne usmerjajte curka pare direktno
na površine.
POZOR: Pred čiščenjem površine, vedno
opravite test na skritem delu površine, da
vidite kako reagira na paro.

Za
sesanje
ni
potrebno
napolniti
rezervoarja, enostavno izklopite kotel.

14. OSTALA GENERALNA
UPORABA

16. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE
Zagotovite, da je naprava izklopljena in
odklopljena iz napajanja (24).
Da očistite zunanjost naprave, uporabite
le vlažno krpo in vodo iz pipe.
Vse dodatke lahko očistite s tekočo vodo.
Zagotovite, da so suhi pred naslednjo
uporabo.
Ne uporabljajte nikakršnih detergentov.
Priložene krpe lahko perete v skladu z
navodili na etiketah.

POZOR: Pred čiščenjem površine, vedno
opravite test na skritem delu površine, da
vidite kako reagira na paro.

14.1 OSVEŽITE ZAVESE
Pršice in prah lahko odstranite z zaves
parnim tretiranjem materiala direktno iz
ročaja. Para odstranjuje vonjave in poživi
barve, in tako omogoča manj pogosto
potrebo po pranju.
Za to površino, nastavite paro na
minimalno raven.
14.2 ODSTRANJEVANJE MADEŽEV
PREPROG IN OBLAZINJENJA

17. ČIŠČENJE KOLEKTORJA
UMAZANIJE (redno vzdrževanje)

S

17.1 Zagotovite, da je naprava izklopljena
in odklopljena iz napajanja (24).
17.2 Odklopite kolektor in ga odstranite
(25).
17.3 Držite zgornji ročaj in ga zavrtite v
smeri urinega kazalca (26).
17.4 Počasi odstranite filter, s potegom
navzgor, in spraznite kolektor v primeren
kontejner (26-27).
17.5 Operite kolektor in filter z uporabo
tekoče vode (26-27). Pretresite, da
odstranite ostanke vode. To je še posebej
priporočljivo, če ste sesali tekočine in/ali
če ste uporabljali kombinirano funkcijo
pare in sesanja za sušenje površin.
17.6 Ponovno sestavite vse dele s
sledenjem zgornjih navodil v obratnem
vrstnem redu (30). UNICO filter ni
potrebno sušiti; takoj je pripravljen na
uporabo.
Vendar,
pred
menjavo
priporočamo hitro sušenje filtra in
kolektorja s krpo, da se izognete nastanku
neprijetnih vonjav.

POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!
Povežite koncentrator brez ščetinaste
okrogle krtače; paro usmerite na madež
pod največjim možnim kotom (nikoli
vertikalno na površino z madežem), nato
postavite krpo na mesto kjer se je madež
nahajal,
da
poberete
odstranjeno
umazanijo.
Za to površino, nastavite paro na
minimalno raven.
Povežite
sukcijski
nastavek
na
koncentrator in aktivirajte funkcijo sesanja
da posesate preostalo umazanijo na tleh.

14.3 SKRB ZA RASTLINE IN VLAŽENJE
SOB
Za rastline v vašem domu lahko skrbite z
odstranjevanjem prahu z listov s pomočjo
pare, direktno iz ročaja. Nastavite paro na
minimalno raven in sesajte z razdalje 50
cm. Rastline lažje dihajo in bodo čistejše
in svetlejše. Poleg tega lahko tudi
uporabite paro, da osvežite prostore, še
posebej tiste v katerih se pogosto
zadržujejo kadilci.

Izpraznite kolektor umazanije vsakič ko
doseže oznako MAX in po vsaki uporabi.
Priporočamo praznjenje kolektorja po
vsaki uporabi preden pospravite aparat,
da se izognete nastanku neprijetnih
vonjav.
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Uporabite ključ 6
Za vzdrževanje najboljše učinkovitosti,
očistite kotel enkrat na leto, oziroma po
vsakih petdesetih intenzivnih uporabah.
19.1 Popolnoma izpraznite rezervoar in
odstranite umazanijo iz kolektorja.
19.2 Postavite aparat na bok in odstranite
pokrov z uporabo kovanca (41).
19.3 Odvijte čep kotla s ključem 6. (42).
19.4 Nalijte 200 mL vode v kotel.

POZOR: Če se v kolektorju pojavi pena
(ponavadi zaradi detergenta, ki je bil
prisoten
na
čiščeni
površini),
ga
nemudoma izpraznite in popolnoma
očistite kot opisano v Poglavjih 17, 18 in
22.

18. ČIŠČENJE FILTROV (izredno
vzdrževanje)

18.1 Zagotovite, da je naprava izklopljena
in odklopljena iz napajanja (24).
18.2 Odklopite kolektor in ga odstranite
(25).
18.3 Spustite ročaj filtra (31) in vrtite
pokrov (32) dokler se dva trikotnika ne
pokrijeta (33).
18.4 Dvignite pokrov s potegom navzgor
(34) in odstranite mrežasti filter (35).
18.5
Držite
ročaj
multi-ciklonskega
elementa in potegnite navzgor (36).
18.6 Operite mrežasti filter in multiciklonski element z uporabo vode (38).
18.7 Ožemite filter (37) in ponovno vse
sestavite, s sledenjem navodil v obratnem
vrstnem redu. Zagotovite, da je mrežasti
del filtra obrnjen navzgor.
18.8 Odstranite HEPA filter iz trupa
naprave, tako da ga odklopite z ročice
(39).
18.9 Sperite HEPA filter pod tekočo vodo
in ga rahlo pretresite, da odstranite
ostanke vode in umazanije; preden filter
ponovno vstavite, ga pustite na naravnem
sušenju stran od vročine in sončne
svetlobe vsaj 24 ur (40).

POZOR:
Ne
presegajte
maksimalne
količine vode, in točite počasi, da se
izognete prelivanju.
19.5 Sperite kotel in izlijte vodo v
umivalnik ali poseben kontejner za
umazano vodo. Če je voda zelo umazana,
ponavaljajte postopek dokler ni čista (43).
19.6 Vlijte 200 mL vode v kotel in privijte
čep, skupaj s tesnilom. Nazaj privijte
pokrov.
19.7 Ponovno napolnite vodni rezervoar in
zaprite vratca.
19.8 Napravo ponovno vklopite.
Preden uporabite paro za čiščenje, jo
najprej usmerite v umivalnik in se
prepričajte, da je para čista.

20. ČIŠČENJE MINI TURBO
KRTAČE (izredno vzdrževanje)

POZOR: Med čiščenjem preverjajte filtre.
Zamenjajte vidno poškodovane filtre.
Filtre je potrebno temeljito očistiti približno
dvakrat na leto.
Če bolj pogosto sesate tekočo umazanijo,
jih čistite bolj pogosto.

20.1 Zavrtite matico in odstranite zgornji
del mini turbo krtače.
20.2 Očistite notranjost krtače in jo
ponovno sestavite.

19. ČIŠČENJE KOTLA (izredno

21. ČIŠČENJE TALNE TURBO
KRTAČE (izredno vzdrževanje)

vzdrževanje)

POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!
POZOR: Nevarnost opeklin! Pri dostopanju
do kotla (odstranjevanje čepa, polnjenje,
praznjenje), zagotovite, da je naprava
izklopljena in odklopljena iz napajanja
vsaj dve uri.

21.1
Odstranite
vratca
notranjost krtače.
21.2 Ponovno zaprite krtačo.
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in

očistite

Da ju zamenjate,
navodilom:

22. ČIŠČENJE CEVI (izredno
vzdrževanje)

22.1 Vklopite napravo s pritiskom na
gumb.
22.2 Posesajte 0.5l čiste vode iz
kontejnerja (44) in izpraznite kolektor.
22.3 Postopek ponavljajte, dokler ni voda
v kolektorju primerno čista.
22.4 Ko je kolektor čist in suh, sesajte zrak
vsaj 5 minut, da popolnoma posušite cevi.
22.5 Zagotovite, da so kolektor in filtri
popolnoma suhi.
22.6 S pomočjo krtače, zagotovite da cevi
niso zamašene.

sledite

naslednjim

23.1 Postavite Multibrush v položaj B in ga
obrnite na glavo
23.2 Gumijast vstavek pomaknite v levo in
ga dvignite
23.3 V obratnem vrstnem redu, vstavite
nov gumijast trak.
POZOR: Gumijast vstavek mora
nameščen z grobo stranjo navzven.

biti

GROBA STRAN

Gumijasti deli so na voljo v Pooblaščenih
Polti Servisnih Centrih.

1 - Čiščenje cevi na ročaju: vstavite
krtačo za čiščenje do konca ročaja in se
prepričajte, da v cevi ni tujkov, ki bi ovirali
sesanje
2 - Čiščenje cevi med kolekorjem in
nastavkom cevi: vstavite krtačo za
čiščenje v cev in se prepričajte, da v cevi
ni tujkov, ki bi ovirali sesanje. Enako
storite tudi na strani s HEPA filtrom.
3 - Čiščenje cevi med kolektorjem in
trupom
aparata
(stran
s
HEPA
filtrom): Vstavite krtačo v cev in se
prepričajte, da v njej ni obstrukcij.

24. REZERVNA TESNILA
Odstranite poškodovano tesnilo.
Vstavite novo tesnilo, tako da ga
nastavite na parno šobo in ga
potisnete.
Tesnilo namažite s silikonom ali pa
z manjšo količino rastlinskega
olja.

Periodično preverjajte stanje tesnil na
ročaju cevi in na teleskopski cevi. Po
potrebi
ju
zamenjajte
po
sledečih
navodilih.

Priporočljivo je, da se cevi očisti po
vsakem čiščenju filtrov in po vsaki
intenzivni uporabi aparata.

25. SHRANJEVANJE
25.1 Zagotovite, da je naprava izklopljena
in odklopljena iz napajanja.
25.2 Nežno potegnite napajalni kabel proti
sebi, da aktivirate samodejno navijanje
kabla.
25.3 Cev in gibljivo cev se lahko pospravi
na trup naprave, krtačo pa na nemensko
držalo na napravi.

23. MENJAVA GUMIJASTIH
VSTAVKOV MULTIBRUSHA
(izredno vzdrževanje)
Ko se obrabijo, lahko gumijaste trakove
Multibrusha zamenjamo z nadomestnimi
deli.
V krtači sta dva trakova:
- En označen s črko (F), ki se ga vstavi v
sprednji del krtače.
- En označen s črko (R), ki se ga vstavi v
zadnji del krtače.

POZOR: Ne dvigujte naprave, ko sta
teleskopska cev in krtača pospravljeni na
napravi.
Pred shranjevanjem, priporočamo hitro
sušenje filtra in kolektorja s krpo, da
preprečite nastajanje neprijetnih vonjav.
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26. FRESCOASPIRA
FrescoAspira je ambientalen deodorant, ki
vsebuje naravne izvlečke. Med uporabo,
izpušča osvežilen parfum v vsaki sobi.
Kako vstaviti/zamenjati FrescoAspira:
26.1 Zagotovite, da je naprava izklopljena
in odklopljena iz napajanja.
26.2 Odklopite in odstranite kolektor
umazanije.
26.3 Vstavite FrescoAspira v namenski
prostorček v HEPA filtru (46).
26.4 Ponovno sestavite napravo v
obratnem vrstnem redu.
Priporočamo menjavo na 2 meseca, ali
vsakič po opaženi izgubi vonja.
FrescoAspira je naprodaj pri trgovcih z
gospodinjskimi aparati, pri Pooblaščenih
Polti
Servisnih
Centrih
in
na
www.polti.com.

25

27. ODPRAVLJANJE TEŽAV
TEŽAVA

VZROK

REŠITEV

UNICO se ne vklopi.

Ni napajanja.

Preverite kabel in vtičnico.

Motor slabo sesa.

Cevi ali
zamašeni.

UNICO slabo sesa ali ne sesa.

Kolektor umazanije je Izpraznite kolektor.
poln
ali
nepravilno
nameščen.

dodatki

Moč
sesanja
minimalni ravni.

so Izklopite in odklopite napravo
ter
odstranite
morebitne
obstrukcije.

na Nastavite
drsnikom.

moč

sesanja

z

Kolektor umazanije ali Pravilno vstavite kolektor in/ali
cev
nepravilno preverite gibljivo cev.
nameščena.
Zamašeni filtri.

Očistite filtre (Poglavje 18).

Zamašene sesalne cevi. Očistite cevi (Poglavje 22).
Voda se nabira pod napravo Tekočina v kolektorju zpraznite kolektor.
med uporabo.
umazanije presega MAX
oznako.

UNICO ne izpušča pare.

Pena v kolektorju.

Sledite navodilom čiščenja
Poglavjih 17 - 18 – 22.

Kotel izklopljen.

Vklopite kotel.

Kotel brez vode.

Dodajte vodo (Poglavje 15).

Parna cev ni vstavljena.

Povežite parno cev na gibljivo
sesalno
cev,
zaklenite
samodejna gumba: povežite
parno cev na napravo in ročaj
(kot opisano v Poglavju 1)

Varovalo
aktivirano.

za

Kotel
še
pritiskom.
Univerzalna krtača ne deluje.

ni

v

paro Izklopite varovalo.
pod Počakajte, da indikator za paro
neha utripati.

Držalo
za
krpo
je Odstranite držalo.
nameščeno na krtačo.

V načinu prednastavljenega Prepočasno drsenje po V
načinu
prednastavljenega
programa, ni dovolj časa, da se površini.
programa, je še vedno možno
konča sušenje.
ročno sesanje s pritiskom na
gumb sesanja.
Med čiščenjem ostajajo sledi Multibrush
umazanije.
umazana.
Neenakomerno
talnih oblog.

sušenje

krtača

je Očistite Multibrush pod tekočo
vodo in počakajte da se
popolnoma posuši.

trdih Gumijasti vstavki
obrabljeni.

so Zamenjajte vstavke kot opisano
v Poglavju 23.
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TEŽAVA

VZROK

REŠITEV

Naprava je pod pritiskom Para je nastavljena na Pritisnite gumb za nastavitev
vendar izpušča malo pare.
minimalno raven.
pare (+) da povečate moč pare.
Pri
sesanju
prihaja
neprijetnih vonjav.

do Kolektor
umazan
vlažen.

umazanije je Očistite kolektor umazanije kot
ali
preveč opisano v Poglavju 13 ali ga
enostavno posušite. Če se
vonjave nadaljujejo, opravite
temeljito čiščenje kot opisano v
Poglavjih 13, 14 in 17.

Skupaj s paro se izloča tudi Parna
cev
in/ali Usmerite paro
voda.
teleskopska
cev
sta segrejete cevi.
mrzli.

v

krpo

da

Držalo s krpo se ne nastavi na Krtača je v položaju B ali Nastavite krtačo v položaj A.
krtačo.
C.
Dodatke je težko sestaviti.

Tesnila niso mastna.

Para ali kondenz uhajata med Obrabljena,
ročajem in teleskopsko cevjo.
poškodovana
manjkajoča tesnila.
Črpalka kotla
delovati.

ne

Tesnila namažite s silikonom ali
manjšo
količino
rastlinskega
olja.
Zamenjajte
tesnila
ali opisano v Poglavju 24.

preneha V kotlu je zrak.

kot

je

Napravo izklopite in pustite, da
se
ohladi,
nato
ponovite
postopek opisan v Poglavju 1.

Po sesanju ostajajo na tleh Tekočina ostaja v ceveh. Sesajte zrak dokler voda ne
sledi tekočine.
izteče v rezervoar.
Tla še niso suha.

ALARM

Ponovite sesanje.

VZROK

REŠITEV

- “Out of water”
Napaka na kotlu.
indikator utripa
- Daljše piskanje
- LED programi utripajo
- Prva lučka nastavitve
pare utripa

Napravo izklopite za
par minut in jo nato
nazaj vklopite. Če se
težava
nadaljuje,
kontaktirajte
Pooblaščeni
Polti
Servisni Center.

- “Out of water”
Kotel ne doseže
indikator utripa
želene
- Daljše piskanje
temperature.
- LED programi utripajo
- Druga lučka
nastavitve pare utripa

Napravo izklopite za
par minut in jo nato
nazaj vklopite. Če se
težava
nadaljuje,
kontaktirajte
Pooblaščeni
Polti
Servisni Center.

- “Out of water”
Črpalka nadaljuje
indikator utripa
z
dovajanjem
- Daljše piskanje
vode.
- LED programi utripajo
- Tretja lučka
nastavitve pare utripa

Napravo izklopite za
par minut in jo nato
nazaj vklopite. Če se
težava
nadaljuje,
kontaktirajte
Pooblaščeni
Polti
Servisni Center.
Če se težave nadaljujejo, kontaktirajte Pooblaščeni Polti Servisni Center (posodobljen
seznam na www.polti.com) ali Podporo Strankam.
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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.

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.

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

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.

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.com
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Elektro Čebašek, Jure Čebašek s.p, Repnje 21, 1217 Vodice
info@elektro-cebasek.si, Tel: 051648648

GARANCIJSKI LIST
Izdelek: POLTI UNICO MCV80/85
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

