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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.  V
primeru padca ali udarca naprave,
oziroma  potopitve  v  vodo,  lahko
postane  naprava  nevarna  za
uporabo.  Nepravilna  raba  ali  ne

sledenje  navodilom lahko  vodi  do
resnih  poškodb  pri  delu.  Vedno
kontaktirajte pooblaščene servisne
centre.

 Likalnik  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.

 Rezervoar za vodo mora biti zaprt
med uporabo.

 Naprava  mora  biti  pod  nadzorom
ves  čas,  ko  je  priklopljena  na
napajanje.

 Z likalnikom je potrebno delati  na
ravni in stabilni površini.

 Ko  likalnik  odložite  na  stojalo,
poskrbite da je povšina na kateri je
stojalo ravna in stabilna.

 Likalnik  se  mora  uporabljati  s
podlogo (fiksno ali odstranljivo), ki
je priložena.

 To napravo lahko uporabljajo otroci
starejši  od  osmih  let,  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.  Čiščenje  in
vzdrževanje  naj  ne  izvajajo  otroci
brez nadzora.

 Napravo  in  napajalni  priključek
hranite izven dosega otrok mlajših
od  osem  let,  ko  je  naprava
vklopljena ali, ko je v fazi hlajenja.

 Vse dele pakiranja,  v katerem ste
napravo  dobili,  hranite  izven
dosega otrok; niso igrače. Plastično
vrečko hranite izven dosega otrok;
nevarnost zadušitve.

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

TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM
– ELEKTRIČNI UDAR
 Ozemljitveni  sistem  in  visoko

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

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

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

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

 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  vse  kable  in
parno  cev,  preden  priklopite
napravo  na  napajanje.  Napravo
vedno uporabljajte samo z odvitim
kablom in odvito parno cevjo.

 Ne vlecite  ali  rukajte  napajalnega
kabla in parne cevi, ali ju zvijajte,
raztegujte,  ipd..  Med  kablom  in
parno cevjo ter vročimi ali  ostrimi
predmeti  naj  bo  varna  razdalja.
Poskrbite, da kabel in parna cev ne
prideta  v  stik  z  vročo  ploščo  na
napravi.  Izogibajte  se  stiskanju
kabla  in  cevi  med  vrati  in  okni.
Kabla  in  cev  ne  zategujte  močno
okoli  vogalov.  Izogibajte  se
stopanju  in  hoji  po  napajalnem
kablu in po parni cevi. Ne navijajte
napajanega  kabla  in  parne  cevi
okoli  naprave,  še  posebej,  če  je
naprava vroča.

 Ne menjajte vtikača na napajalnem
kablu.

 Če  sta  kabel  ali  parna  cev
poškodovana,  ju  mora  zamenjati
proizvajalec,  proizvajalčev serviser
ali pa podobno kvalificirana oseba,
zato  da  se  izognete  morebitnim
nevarnostim.  Naprave  ne
uporabljajte, če sta kabel ali parna
cev poškodovana.

 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.

 V  naprave  pod  napetostjo  ali  z
električnimi  komponentami  ne
usmerjajte pare.

4

2 3



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  iz  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  iz  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  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.

 Oblačila  in  tkanine,  ki  so  bila
izpostavljena globoki pari dosegajo
zelo  visoke  temperature,  nad
100°C. Pri uporabi bodite previdni.

 Med  uporabo  imejte  napravo  na
ravni  horizontalni  in  stabilni
površini.

 Likajte  le  na  površinah,  ki  so
odporne na visoke temperature, in
na katerih se para lahko prežema.

 Ko  likalnih  odložite  na  stojalo,  se
prepričajte da je površina pod njim
stabilna.

 Če  je  potrebno  podlogo  likalnika
zamenjati,  uporabite  le  originalne
rezervne dele.

 Likalnik  ne  odlagajte  na  stojalo
brez podloge.

 Vroče  naprave  ne  odlagajte  na
podlage občutljive na vročino.

 Če likate  v  sedečem položaju,  se
prepričajte, da para ni usmerjena v
vaše  noge.  Para  lahko  povroči
opekline.

 Preden  povežete  napravo  na
napajanje, zagotovite, da gumb za
dovajanje pare ni pritisnjen (če ga
vaša naprava ima).

 Napravo nadzorujte ves čas, ko je
para aktivirana.

 Počakajte,  da  se  naprava
popolnoma  ohladi,  preden  jo
pospravite po uporabi.
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE
Ta  Vaporella  je  namenjena  za  domačo
uporabo  kot  likanik,  z  ločenim
rezervoarjem, v skladu z opisi in navodili v
tem  dokumentu.  Prosimo,  da  navodila
podrobno  preberete  in  Jih  po  branju
obdržite.  Navodila  so  na  voljo  tudi  na
spletni strani www.polti.com.
POLTI  S.p.A.  si  zadržuje  pravico,  da
napravo  spremeni  vizualno,  tehnično  in
konstrukcijsko  po  potrebi,  brez
predhodnega opozorila.
Preden  zapustijo  tovarno,  so  vsi  naši
izdelki  temeljito  testirani.  Zato  lahko
Vaporella že vsebuje nekaj preostale vode
v rezervoarju.
Naprava se pravilno uporablja samo kot je
napisano  v  tem  dokumentu.  Drugačna
uporaba  lahko  napravo  poškoduje  in
razveljavi garancijo.

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

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

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

KAKŠNO VODO UPORABITI
Ta  Vaporella  je  zasnovan  za  delovanje  z
vodo  iz  pipe  srednje  trdote  med  8°f  in
20°f.  Če  je  voda  iz  pipe  pretrda  ne
uporabite  samo  deminiralizirane  vode,
ampak mešanico, sestavljeno iz 50% vode

iz  pipe  in  50%  komercialno  dostopne
deminiralizirane vode. 
Pozor:  preverite  trdoto  vode  pri
lokalnem dobavitelju vode.
Če uporabljate samo vodo iz  pipe,  lahko
zmanjšate  nastanek  vodnega  kamna  s
posebnim izdelkom Kalstop (PAEU0094)
proti  vodnemu  kamnu, ki  ga  distribuira
Polti in je na voljo za prodajo v vseh večjih
trgovinah z gospodinjskimi aparati  ali  na
spletu na www.polti.com.
Ne  uporabljajte  destilirane  vode,
nerazredčene  demineralizirane  vode,
deževnice ali  aditivov,  ki  vsebujejo  vodo
(npr. škrob, parfumi), dišeče vode ali vode,
ki jo proizvajajo drugi gospodinjski aparati,
npr. mehčalci vode in filtrirni vrči.
Ne dodajajte kemičnih, naravnih, čistilnih
sredstev  ali  snovi  za  odstranjevanje
vodnega kamna itd.

1. PRIPRAVA NA UPORABO
1.1 La Vaporello postavite na stabilno in
ravno  površino,  ki  je  odporna  na  visoke
temperature.
1.2  Odprite  loputo  za  polnjenje
rezervoarja.  Napolnite ga z vodo do črte
na rezervoarju (1)   označene z MAX in nič
več.

Ta  postopek  morate  vsakič  izvesti,  ko  je
napajalni kabel izklopljen iz vtičnice.
Rezervoar lahko napolnite kadar želite, ni
potrebno čakati da se naprava ohladi.
1.3 Loputo zaprite in/ali vstavite rezervoar
za vodo nazaj v napravo.
1.4  Rahlo  potegnite  napajalni  kabel  iz
držala in ga povežite v primerno vtičnico
(3),  ki  je  ozemljena.  Napravo  vedno
uporabljate s popolnoma odvitim kablom.
Vzemite ven parno cev.
1.5  Zavrtite  gumb  na  napravi  v  smeri
urinega kazalca, od  do želene funkcije⏻ do želene funkcije
(5-6). Indikator z lučko na likalniku (7) se
bo prikazal v rumeni barvi in vam povedal,
da  se  naprava  segreva,  da  doseže
potrebno temperaturo za izbrano funkcijo.
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Rezervoar za vodo lahko odstranite s 
pomočjo spodnje ročice (2).

Zvok, ki ga slišite ob prižigu naprave in 
občasno med uporabo, povzroča sistem 
polnjenja vode in je popolnoma normalen.



2. NASTAVITEV TEMPERATURE 
LIKALNIKA
Preden  začnete  z  likanjem kosa  oblačila
preverite  simbole  na  etiketi,  in  sledite
navodilom s strani proizvajalca. 
Preverite, glede na spodnjo tabelo, najbolj
primeren način likanja in regulirajte gumb
za nastavitev temperature likalnika (4):

Visoka temperatura – bombaž, 
lan:
Nastavite gumb za temperaturo
na položaj •••

Srednja temperatura – volna, 
svila:
Nastavite gumb za temperaturo
na položaj ••
Ne uporabljajte pare.

Nizka temperatura – sintetika, 
akril, najlon, poliester:
Nastavite gumb za temperaturo
na položaj •
Ne uporabljajte pare.

- Ne likajte
- Likanje s paro ni dovoljeno

3. NASTAVITEV PARE
Nastavite  paro,  kot  je  potrebno za  vrsto
tkanine ki jo likate. To storite z vrtenjem
gumba na stroju (5-6) po sledečih znakih.

za model XB60C
Silk  (•)  suho  likajte  svilo,  acetat,  akril,
žamet,  najlon,  viskozna  vlakna  in
poliester.
Eco za  likanje  vseh  tkanin  in  hkratno
optimiziranje  porabe  energije  in
zmogljivosti poglejte Poglavje 7.

Linen (max) za bombaž in lan.
Turbo za  enostavno likanje težjih  tkanin
(poglejte Poglavje 8).

za model XB50R
Silk (•)  suho  likajte  svilo,  acetat,  akril,
žamet,  najlon,  viskozna  vlakna  in
poliester.
Eco za  likanje  vseh  tkanin  in  hkratno
optimiziranje  porabe  energije  in
zmogljivosti poglejte Poglavje 7.
Linen (max) za bombaž in lan.
Ko nastavite paro in temperaturo likalnika,
bo LED lučka na ročaju zasvetila rumeno,
v znak da se naprava segreva.
Počakajte,  da  lučka  začne  konstantno
svetiti modro.
Pritisnite gumb (8), da izpustite paro skozi
luknjice  na  plošči  likalnika.  Začnite  z
likanjem  oblačil.  Ko  gumb  spustite,  se
izpust pare konča.

4. UPRAVLJANJE S “STEAM 
PULSE” FUNKCIJO
Za  hitro  in  enostavno  likanje,  lahko  z
dvojnim  klikom  na  gumb  za  paro  (8),
vklopite STEAM PULSE funkcijo (intervalna
para),  Intervalna para penetrira globlje v
tkanino,  kar  izboljša  in  pohitri  likanje.  V
tem  načinu,  bo  likalnik  intervalno
izmenjeval  čas  izpuščanja  pare  in  eno
sekundo brez izpuščanja pare.
Za  izklop  funkcije,  še  enkrat  pritisnite
gumb za paro.
Za ponoven vklop, nadaljujte s postopkom
iz začetka.
Za vertikalno likanje priporočamo uporabo
STEAM PULSE funkcije.
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POZOR: Ne uporabljajte pare na srednji in 
nizki temperaturi, da preprečite uhajanje 
vode iz plošče. Za srednjo temperaturo 
izmenjujte uporabo pare in suhega likanja, 
da preprečite iztekanje vode iz lukenj 
plošče.

Perilo ločite glede na simbole na etiketah 
posameznih kosov, ali pa glede na vrsto 
tkanine. Vedno začnite z likanjem tkanin, 
ki zahtevajo nižje temperature likanja, in 
tako preprečite čakanje na ohlajanje 
likalnika ali na poškodbe tkanin.

Ko prvič uporabljate paro, obstaja 
možnost, da bo nekaj kapljic vode izteklo 
iz plošče. To je zaradi nepopolne termalne 
stabilizacije. Zato, priporočamo, da prvega 
parnega curka ne usmerite v oblačila, ki 
jih likate.

POZOR: Ne odlagajte vročega likalnika na 
nobeno površino. La Vaporella je 
opremljena z odstranljivo podlogo z 
nedrsečimi vstavki, ki so odporni na 
visoke temperature. Ne odlagajte likalnika 
na postajo brez podloge (10).



5. VERTIKALNO LIKANJE
Likalnik  lahko  uporabljate  v  vertikalnem
položaju,  da  odstranite  gube  oziroma
tkanino  osvežite  ali  pa  odstranite
neželene vonjave.
Držite  likalnik  v  vertikalnem  položaju,
pritisnite  gumb  za  paro  (8),  in  če  je
tkanina  za  to  primerna,  se  je  rahlo
dotaknite s ploščo.

6. SUHO LIKANJE ALI LIKANJE 
SINTETIKE
Zavrtite gumb na “SILK” nastavitev.
Počakajte,  da  lučka  začne  konstantno
svetiti modro.
Nadaljujte z likanjem.

7. ECO FUNKCIJA 
Z  ECO  funkcijo,  La  Vaporella samodejno
nastavi  pritisk  pare  tako,  da  omogoča
likanje z bistvenim prihrankom na elektriki
in istočasno najboljše možne zmogljivosti,
tudi na bolj zahtevnih materialih (bombaž,
jeans, lan).
Za aktivacijo funkcije,  enostavno zavrtite
gumb na Eco simbol.

8. TURBO FUNKCIJA
(samo za model XB60C)
Z  uporabo  TURBO  funkcije,  hitro  in
enostavno  likajte  tudi  najzahtevnejše
tkanine,  in  zgladite  celo  najbolj  trmaste
gube v eni potezi.

Za  aktivacijo  te  funkcije  enostavno
zavrtite  gumb  na  TURBO  (5).  Turbo
funkcija  bo  trajala  največ  10  minut,  po
tem  se  bo  pa  La  Vaporella samodejno
prestavila na ECO funkcijo. Da jo ponovno
aktivirate, zopet zavrtite gumb na TURBO
funkcijo (5-6).

9. 360° FLUID CURVE 
TEHNOLOGIJA
Inovativna večsmerna zaobljena plošča s
plastjo odporno na praske, vam omogoča
360  stopinjsko  likanje.  Koničasti  vrh
doseže  tudi  najbolj  zahtevne  predele  in
koncentracija pare na tem delu zgladi tudi
najbolj  trmaste  gube.  Kanali  paro
razporedijo  enakomerno  za  hitrejše
likanje.

10. SAMODEJNI IZKLOP
Po 10 minutah brez uporabe (računano od
zadnje operacije izvedene na napravi), se
kotel  in  likalnik  samodejno  izklopita.
Indikator z lučko  zasveti.⏻ do želene funkcije
Za  ponovno  aktivacijo  naprave,  zavrtite
gumb na želen program (5-6).

11. KO ZMANJKA VODE
Nivo vode je vedno viden v rezervoarju.
Ko  v  rezervoarju  ni  vode,  zasveti  rdeča
lučka na ročaju likalnika (7).
Za nadaljevanje z likanjem:
• Napolnite  rezervoar  kot  opisano  v

Poglavju 1.
• Držite  gumb  na  likalniku  (8)  vsaj  eno

sekundo.

12. LED INDIKATORJI NA 
LIKALNIKU
Različno  obarvane  lučke  na  ročaju
likalnika  (7),  ponazarjajo  stanje  likalnika,
kar olajša likanje:

RUMENA  LUČKA: ponazarja,  da  se
naprava segreva.
Temperatura bo dosežena hitreje, če se ne
izpušča pare.
MODRA LUČKA: ponazarja, da je naprava
pripravljena  na  začetek  likanja  in  izpust
pare.
RDEČA  LUČKA: ponazarja,  da  v
rezervoarju ni vode.

13. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE
Vedno  izklopite  napravo  iz  napajanja
preden izvajate  kakršno koli  vzdrževanje
in  se  prepričajte,  da  se  je  likalnik
popolnoma ohladil. 
Za čiščenje zunanjosti naprave, uporabite
vlažno krpo. 
Ne uporabljajte detergentov. 
Ploščo  likalnika  čistite  ko  je  popolnoma
mrzla, z vlažno krpo ali neabrazivno gobo
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Te funkcije ne uporabljajte za likanje 
oblačil iz sintetike, svile in volne.

La Vaporella ne zahteva nikakršnega 
vzdrževanja parnega kotla. Likanje je 
visokotlačno in uporablja inovativno 
tehnologijo (“NO CALC LONGLIFE”), ki se 
spopada z negativnimi učinki vodnega 
kamna, in tako podaljša življenjsko dobo 
likalnika brez vzdrževanja.



14. KALSTOP
Kalstop je  Polti-jevo naravno sredstvo za
odstranjevanje  vodnega  kamna  za
naprave s parnimi kotli za likanje in parno
čiščenje.  Kalstop  je  edino  dovoljeno
sredstvo  proti  vodnemu  kamnu,  ki  je
združljivo z La Vaporello.
Redna  uporaba  Kalstopa,  vsakič  ko
napolnite kotel:
• Podaljša življenjsko dobo naprave
• Omogoči izpust bolj “suhe” pare
• Pripomore k varčevanju energije

KAKO UPORABITI KALSTOP
14.1  Razredčite  eno  stekleničko  v  petih
litrih vode, preden jo nalijete v rezervoar.
14.2  Napolnite  rezervoar  kot  opisano  v
Poglavju 1.
14.3 Začnite z likanjem.

Kalstop  se  prodaja  v  paketih  po  20
stekleničk  v  trgovinah  z  gospodinjskimi
aparati,  v  pooblaščenih  Polti  servisnih
centrih in na www.polti.com.

15. SHRANJEVANJE
Počakajte,  da  se  likalnik  popolnoma
ohladi, preden ga shranite.
15.1  Napravo izklopite  in  jo  odklopite  iz
napajanja.
15.2  Zagotovite,  da  je  odstranljiva
podloga postavljena na pravilno mesto.
15.3 Postavite likalnik na podlogo tako, da
ga najprej vstavite na zadnji del naprave
(11)  in  ga  nato  drsno  zaklenete  na
sprednjem delu naprave (12).
15.4 Odstranite  rezervoar  za vodo in  ga
spraznite.
15.5  Parno  cev  pospravite  v  namensko
ohišje na levi strani naprave (13-A).
15.6  Napajalni  kabel  pospravite  v
namensko ohišje na desni strani naprave
(13-B).

Pred  shranjevanjem  La  Vaporelle,  se
prepričajte da je likalnik zaklenjen tako, da
je  zatič  nastavljen  na  🔒 (poglejte  točko
15.3)
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16. DIAGNOSTIKA NAPAK
NAPAKA VZROK REŠITEV

Plošča likalnika izpušča vodo 
namesto pare.

Pravilna temperatura ni bila 
dosežena.

Preverite, če lučka konstantno sveti
modro, kar nakazuje, da je La 
Vaporella dosegla pravilno 
temperaturo.

Prvi izpust pare. Nadaljujte nad krpo, dokler se ne 
začne izpuščati para.

Gumb za temperaturo likalnika 
je nastavljen na najmanjšo 
vrednost.

Zavrtite gumb za temperaturo na 
srednjo/maksimalno vrednost..

Plošča likalnika ne izpušča 
pare.

Gumb je nastavljen na ⏻ do želene funkcije ali pa
na SILK program.

Zagotovite, da je naprava povezana
na napajanje in da gumb ni 
nastavljen na program SILK.

Rezervoar za vodo je prazen. Napolnite rezervoar za vodo kot 
opisano v Poglavju 11.

Plošča likalnika izpušča 
premalo pare.

Para je suha, tako da jo komaj 
vidite, ampak je prisotna in 
efektivna.

To je normalno, še posebej v 
določenih okoljskih razmerah.

Naprava se ne prižge. Gumb nastavljen na .⏻ do želene funkcije Zavrtite gumb na želen program.

Ni napajanja. Preverite, če je naprava priklopljena
na napajanje, kot opisano v 
Poglavju 1.

Rezervoar za vodo je poln, a 
ni izpusta pare.

Likalnik ni ponastavil nivoja 
vode.

Držite gumb za paro pritisnjen vsaj 
eno sekundo, kot opisano v 
Poglavju 11.

Rezervoar za vodo ni pravilno 
vstavljen.

Pravilno vstavite rezervoar za vodo.

Na oblačilih so sledi vode. Prevleka likalne deske je 
mokra, saj ne zdrži moči parne 
postaje.

Zagotovite, da je likalna deska 
primerna, in ima luknje, ki 
preprečijo kondenzacijo.

Samodejni izklop se ne 
aktivira po 10 minutah 
nedelovanja.

Aktivirana je STEAM PULSE ali 
TURBO funkcija.

Deaktivirajte STEAM PULSE in 
TURBO funkcijo.

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

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.

• Uporaba uporabe vode,  ki  ni  posebaj
navedena  v  navodilih  (glej  poglavje
“KAKŠNO VODO UPORABITI”).

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

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

info@elektro-cebasek.si, Tel: 051648648 

GARANCIJSKI LIST 

Izdelek:   POLTI LA VAPORELLA XB60C/XB50R

 Tovarniška št.: ______________________________________ 

Datum izročitve blaga: _______________________________ 

Podpis prodajalca : __________________________________ 

Ime in Priimek Kupca: ________________________________ 

Datum prevzema:____________________________________    

Popravljeno dne:____________________________________ 

Garancijska doba: 2leti

GARANCIJSKA IZJAVA 

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

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