QUICK&SLIDE QS210
QUICK&SLIDE QS220

NAVODILA ZA UPORABO

Registrirajte svoj produkt:
www.polti.com
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VRČ
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DODATNO

POLTI VAPORELLA
LIKALNA MIZA

POLTI VAPORELLA ESSENTIAL
LIKALNA MIZA

POLTI VAPORELLA TOP
LIKALNA MIZA

UNIVERZALNA
PREVLEKA

XL PREVLEKA ZA POLTI VAPORELLA TOP
LIKALNO MIZO
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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
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DOBRODOŠLI V SVET POLTI
VAPORELLA
POLTI VAPORELLA QUICK&SLIDE JE IDEALEN LIKALNIK ZA
HITRO IN ENOSTAVNO LIKANJE.

z nalepke na hrbtno stran
teh navodil.

DODATKI ZA VSE
POTREBE

REGISTRIRAJTE VAŠ
IZDELEK

URADNI YOUTUBE
KANAL

___________________

__________________

___________________

Z obiskom naše spletne
strani www.polti.co.uk 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.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.

Želite izvedeti več? Obiščite
naš uradni kanal
www.youtube.com/poltispa.

Da preverite združjivost z
vašo napravo, poiščite
PAEUXXXX/FPASXXXX kodo
navedeno poleg vsakega
dodatka na Strani 3. Če
koda dodatka, ki ga želite
kupiti ni navedena v teh
navodilih, prosimo
kontaktirajte našo Pomoč
Uporabnikom za več
informacij.
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Učinkovitost naravne in
ekološke moči pare bomo
prikazali tako za likanje kot
tudi za čiščenje, s
številnimi videoposnetki
Vaporella in vseh drugih
izdelkov iz sveta Polti.
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
močnega trka, padca, poškodbe ali padca v vodo naprava
morda ne bo več varna za uporabo. Nepravilna raba ali ne
sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu.
Vedno kontaktirajte pooblaščene servisne centre.
• Likalnika se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima
vidne znake poškodb ali če pušča.
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• Vtikač mora biti obvezno izklopljen iz napajanja med
polnjenjem vode in med čiščenjem.
• Za uporabo Self Clean natančno sledite navodilom v
ustreznem poglavju. Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali
čiščenjem se prepričajte, da je likalnik izključen iz
električnega omrežja in da je hladen.
• Če je naprava priključena na električno omrežje, jo imejte
vedno pod nadzorom.
• Likalnik je potrebno uporabljati in odlagati na stabilni
površini.
• Ko likalnik postavljate na stojalo, se prepričajte, da je
površina, na kateri je stojalo, stabilna.
• To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, 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 nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo.
Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez
nadzora.
• Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok,
mlajših od 8 let, ko je naprava vklopljena ali v fazi
ohlajanja.
• Vse dele pakiranja hranite izven dosega otrok; niso igrače.
Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; možnost
zadušitve.
• 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.
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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.
• 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.
• Napravo vedno izključite iz vtičnice, če je ne uporabljate,
in pred kakršnimi koli pripravami, vzdrževanjem ali
čiščenjem.
• 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 ter vročimi ali ostrimi
predmeti naj bo varna razdalja. Pazite, da kabel ne pride
v stik z vročo železno ploščo. 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.
• Ne menjajte vtikača na napajalnem kablu.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno
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•
•
•
•

kvalificirana oseba, zato da se izognete morebitnim
nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan
kabel.
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.
Para ne sme biti usmerjena proti opremi, ki vsebuje
električne ali elektronske komponente.

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 ali odišavljenih vod v rezervoar. Ne uporabljajte
Polti Kalstop.
• V rezervoar točite samo vodo ali mešanico vode navedene
v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.
• Ne usmerjajte pare ali likalnika 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 usmerjajte pare ali likalnika v eksplozivne prahe ali
tekočine, ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.
• Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini,
peči ali štedilniki.
• 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. Bodite
previdni, ko uporabljate napravo.
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• Likajte samo na prevlekah, ki so toplotno odporne in
omogočajo prepustnost pare.
• Vroče naprave ne postavljajte na toplotno občutljive
površine.
• Če likate med sedenjem, pazite, da curek pare nimate
usmerjenega proti nogam. Para vas lahko opeče.
• Likalnika ne puščajte brez nadzora, ko se aktivira para.
• Počakajte, da se likalnik popolnoma ohladi, predno iz
njega izlijete vodo in ga shranite po uporabi.
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sestavljeno iz 50 % vode iz pipe in 50 %
široko dostopne demineralizirane vode.
Pozor: preverite trdoto vode pri vašem
dobavitelju vode.
Nikoli ne uporabljajte deževnice ali vode, ki
vsebuje dodatke (npr. škrob, parfumi),
dišeče vode ali vode, ki jo proizvajajo drugi
gospodinjski aparati, mehčalci vode in
filtrirni vrči.
Ne dodajajte kemičnih ali naravnih
detergentov, snovi za odstranjevanje
vodnega kamna itd. Ne uporabljajte Polti
Kalstop.

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Polti Vaporella Quick&Slide je namenjen
domači uporabi kot parni likalnik v skladu
z opisi in navodili v tem priročniku. Pozorno
preberite ta navodila in jih shranite.
Navodila najdete tudi na www.polti.co.uk.
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 Polti Vaporella Quick&Slide 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.

1. PRIPRAVA NAPRAVE

1.1 Odprite vratca rezervoarja in ga
napolnite z vodo, z uporabo priloženega
vrča (1). Likalnik držite pod majhnim
kotom in ne presezite MAX oznake količine.
Polnjenje vode lahko izvajate samo takrat,
ko je napajalni kabel odklopljen iz
napajanja.
1.2 Zaprite vratca rezervoarja in likalnik
položite v pokončnem položaju.

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.

2. PRED LIKANJEM

Pred likanjem oblačil, vedno najprej
preverite navodila proizvajalca na etiketi.
Glede na spodnjo tabelo, preverite najbolj
primerno
vrsto
likanja
in
izberite
najprimernejšo temperaturo na likalniku:
Visoka temperatura - bombaž,
lanen tekstil:
Nastavite gumb za temperaturo
likalnika na •••
Srednja temperatura - volna,
svila:
Nastavite gumb za temperaturo
likalnika na ••
Nizka temperatura - sintetika,
akril, najlon, poliester:
Nastavite gumb za temperaturo
likalnika na •
-Ne likajte
-Parno likanje in parno tretiranje
ni dovoljeno

KAKŠNO VODO UPORABITI

Polti Vaporella Quick&Slide je bil zasnovan
tako, da deluje z običajno vodo iz pipe s
povprečno trdoto med 8°f in 20°f. Če voda
iz
pipe
vsebuje
veliko
kalcijevega
karbonata,
uporabite
mešanico,
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Perilo ločite glede na simbole na etiketah ali
glede na vrsto tkanine. Vedno začnite z
likanjem kosov, ki zahtevajo nizke
temperature in se tako izognite čakanju na
hlajenje in možnosti poškodovanja tkanin.

poveča, ko jo povlečete nazaj se pa
zmanjša.
Pri prvi uporabi pare, lahko iz likalnika
iztečejo kapljice vode. Zaradi tega pojava je
priporočeno, da prvi curek pare usmerite v
krpo in ne na oblačila, ki jih boste likali.

3. NASTAVITEV TEMPERATURE

POZOR: Ko je temperatura nastavljena na
nivo 1 ali 2, mora biti para nastavljena na
nivo 0 (brez pare/suho likanje), drugače
lahko med likanjem izteka voda.

Zahvaljujoč vrljivemu gumbu na ročaju
likalnika, lahko temperaturo enostavno
premikate med štirimi nivoji, ki se
prikažejo na digitalnem prikazovalniku
glede na material, ki ga boste likali. Prikaz
stopenj je viden v spodnji tabeli:

6. STEAM JET

Nivo 1

Za hitrejše in enostavnejše likanje
aktivirajte STEAM JET funkcijo, ki je
idealna za odstranjevanje najbolj trmastih
gub. Za vklop pritisnite gumb
(6-7).

Nivo 2

Parni curek aktivirajte vsakih nekaj sekund.
Če začne simbol med delovanjem utripati
(likalnik se segreva), počakajte da neha in
nato nadaljujte z likanjem.
POZOR: STEAM JET funkcija deluje samo
takrat, ko je nivo temperature na 3 ali MAX.

Nivo 3
MAX nivo

7. SPRAY FUNKCIJA

Če želite izbrati ustrezno temperaturo,
preprosto zavrtite gumb - desno zviša
temperaturo, levo pa zniža (4).

Funkcija Spray je odlična za enakomerno
vlaženje površine tkanine in posledično
lažje odstranjevanje gub. Za vklop funkcije
pritisnite
(8-9).

4. LIKANJE

4.1 Zagotovite, da ste sledili navodilom
poglavij 1 in 3.
4.2 Priklopite napajalni kabel v primerno
vtičnico.
4.3 Uporabite vrtljiv gumb (2), da
nastavite temperaturo, kot je opisano v
poglavjih 2 in 3.
4.4 Izbran nivo temperature prikazan na
zaslonu bo pričel z utripanjem, ko se
likalnik začne segrevati. Ko se likalnik
segreje na izbran nivo, se utripanje ustavi
in sveti konstantno. Takrat lahko začnete z
likanjem.

8. VERTIKALNO LIKANJE

Likalnik
lahko
za
osvežitev
ali
odstranjevanje gub uporabljate tudi v
pokončnem oziroma vertikalnem položaju.
S tem tudi odstranite vonjave iz tkanine.
Za izpust pare med uporabo na ta način,
pritisnite gumb za paro
(6-7).

9. FUNKCIJA SAMODEJNEGA
IZKLOPA

Ko Polti Vaporella Quick&Slide ni v uporabi,
se vklopi funkcija samodejnega izklopa.
Čas pred vklopom je odvisen od od
položaja likalnika in začne teči po zadnji
instanci uporabe:

5. LIKANJE Z NEPREKINJENO
PARO

Likanje s paro je možno samo takrat ko je
temperatura nastavljena na 3 ali pa MAX
(5). Količina pare je nastavljiva: ko ročico
(3) premaknete naprej, se količina pare

Vertikalen položaj: približno 8 minut
Ležeč ali horizontalen položaj: približno 1
minuta

11

Ko se funkcija samodejnega izklopa
aktivira, zasveti lučka
na zaslonu in
likalnik preide v način pripravljenosti. Za
ponovni vklop likalnika, ga enostavno
premaknite ali uporabite vrtljiv gumb. Pred
ponovnim likanjem, počakajte, da zaslon
preneha z utripanjem (likalnik je segret).

11.6 Počakajte, da MAX simbol na zaslonu
preneha utripati in sveti konstantno.
11.7 Ponovno odklopite napajalni kabel iz
vtičnice.
11.8 Likalnik držite navpično približno
15cm nad posodo in držite Self Clean
gumb, da začenete cikel čiščenja (10-11).
Likalnik rahlo potresite, da umazanija lažje
izteče.
11.9 Ko se rezervoar sprazne, gumb Self
Clean spustite.
11.10 Napajalni kabel priklopite v
napajanje.
11.11 Napravo vklopite in nastavite
temperaturo na MAX nivo.
11.12 Ko MAX preneha utripati, likalnik
rahlo potresite nad krpo, da iztečejo
morebitne preostale kapljice vode.
11.13 Napravo izklopite in jo odklopite iz
napajanja.
11.14 Počakajte, da se popolnoma ohladi
in jo pospravite.

10. BREZ VODE

Ko likalnik več ne izpušča pare, pomeni, da
v rezervoarju ni več vode.
Za ponovno uporabo pare, enostavno
odklopite napravo iz napajanja in rezervoar
napolnite z vodo kot je opisano v poglavju
1.

11. SISTEM SAMODEJNEGA
ČIŠČENJA

Polti
Vaporella
Quick&Slide
sistem
samodejnega
čiščenja,
zagotavlja
odstranjevanje vodnega kamna, kar
omogoča izpust čistejše pare iz lukenj
plošče in preprečuje povzročanje madežev
na oblekah.
Cikel
samodejnega
čiščenja
redno
vklapljajte in zagotovite boljše delovanje in
zanesljivost skozi čas. Cikel poženite
vsakič, ko zasveti lučka
(po približno 36
urah uporabe).
V vsakem primeru, je cikel možno zagnati
kadarkoli.

12. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Razen pri Self Clean čiščenju, vedno
napravo odklopite iz napajanja preden
opravite
kakršnokoli
vzdrževanje
in
zagotovite, da je popolnoma ohlajena.
Zunanjost naprave čistite z vlažno krpo.
Ne uporabljajte nikakršnih detergentov.
Ploščo čistite ko je popolnoma ohlajena, z
vlažno krpo ali neabrazivno gobo.

Da zagotovite najboljšo učinkovitost,
priporočamo da čiščenje izvajate enkrat 13. SHRANJEVANJE
mesečno.
13.1 Napravo izklopite in odklopite
Preden čiščenje poženete, priporočamo da napajalni kabel iz vtičnice.
pripravite posodo ali kaj podobnega, v kar 13.2 Izpraznite vodni rezervoar tako da
bodo med ciklom odtekali voda, para in napravo obrnete na glavo nad posodo ali
umivalnikom (12).
vodni kamen.
13.3 Preden jo pospravite, počakajte da se
Kako izvesti cikel samodejnega čiščenja naprava popolnoma ohladi.
vodnega kamna:
11.1 Odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
11.2 Paro nastavite na položaj 0 (steam
OFF)
(3)
11.3 Napolnite vodni rezervoar kot je
opisano v poglavju 1.
11.4
Napajalni
kabel
priklopite
v
napajanje.
11.5
Aparat
vklopite
in
nastavite
temperaturo na MAX nivo (5).
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14. ODPRAVLJANJE TEŽAV
TEŽAVA

VZROK

REŠITEV

Plošča likalnika je hladna. Naprava se je odklopila iz Napravo ponovno priklopite na
vtičnice.
napajanje.
Iz likalnika ne izhaja
para.

Para nastavljena na nivo
0- .

Zvišajte nivo pare (3).

Prazen vodni rezervoar.

Napolnite vodni rezervoar.

V rezervoarju ni dovolj
vode.

Napolnite vodni rezervoar.

Prva uporaba.

Počakajte, da naprava doseže
temperaturo 3 ali MAX, nato
večkrat pritisnite gumb za paro
(6)
.

V rezervoarju ni dovolj
vode.

Napolnite vodni rezervoar.

Prva uporaba.

Pritiskajte gumb (8) dokler ne
začne pršeti vodi.

Naprava ne lika dobro.

Izbrana napačna
temperatura.

Izberite primerno temperaturo
glede na tkanino, ki jo likate.

Izhaja voda namesto
pare.

Likalnik je še hladen.

Počakajte, da lučka na zaslonu
preneha utripati in sveti
konstantno.

Pri Steam Jet funkciji ne
izhaja para ali pa je
izhaja zelo malo.

Pri Spray funkciji ne
izhaja voda ali pa je
izhaja zelo malo.

Pomotoma ste izbrali nivo Izberite 3 ali MAX nivo
temperature 1 ali 2.
temperature.
Iz likalnika izhajajo bele
nečistoče.

Uporabljate “trdo” vodo.

Izvedite Self Clean cikel.

Na oblekah so sledi vode. Prevleka likalne deske je
vlažna.

Preverite, če je prevleka
primerna za likanje.

Temperatura je
nastavljena na ●●/●/MIN
z aktivirano paro.

Nastavite temperaturo likalnika
na 3 ali MAX, ali pa izklopite
paro (steam OFF) (poglejte
poglavje 5)

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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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 in / ali zaradi
uporabo vode / snovi, ki niso posebej
navedene (glejte poglavje KAKŠNO
VODO UPORABITI).
• 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.
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.

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
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