3 CLEAN

NAVODILA ZA UPORABO

Registrirajte svoj produkt:
www.polti.com

GIBLJIVA CEV

DODATEK ZA OBLAZINJENE
POVRŠINE

NOGAVIČKA

OKVIR ZA KRTAČO

OVIR ZA ČIŠČENJE
OKEN
3 KRPE ZA
ČIŠČENJE TAL

2 OKROGLI KRTAČI Z NAJLONSKIMI
ŠČETINAMI

OZEK NASTAVEK

OKROGLA KRTAČA Z MEDENINASTIMI
ŠČETINAMI

VIJAKI ZA STENSKI
NOSILEC
DODATEK ZA
FUGE
STENSKI NOSILEC
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3

DODATNO
2 KRPI ZA ČIŠČENJE
TAL + 2 NOGAVIČKI

SET 3 KRTAČ

2 FILTRA PROTI VODEMU KAMNU + 1 FILTER
ZBIRALNIKA PRAHU
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DOBRODOŠLI V SVET POLTI
VAPORETTO
VEČNAMENSKI SESALNIK ZA TRIKRAT ČISTEJŠE POVRŠINE: SESA S
CIKLONSKO TEHNOLOGIJO, SANIRA TLA S FUNKCIJO PARE IN VSE PRALNE
POVRŠINE S PRENOSNIM ČISTILNIKOM.

DODATKI ZA VSE
POTREBE

REGISTRIRAJTE VAŠ
IZDELEK

URADNI YOUTUBE
KANAL

___________________

__________________

__________________

Na naši spletni strani
www.polti.co.uk ali
katerekoli vodilne trgovine
z gospodinjskimi aparati,
boste našli široko paleto
dodatkov za povečanje
učinkovitosti in praktične
uporabe vaših aparatov za
še lažje čiščenje doma.

Obiščite našo spletno
stran www.polti.co.uk
ali pokličite našo Podporo
Izkoristite lahko posebno
ponudbo dobrodošlice, v
sodelujočih državah, in
spremljate najnovejše
novice podjetja Polti ter
kupujete dodatno opremo
in potrošni material.

Želite izvedeti več? Obiščite
naš uradni kanal
www.youtube.com/poltispa.
Učinkovitost naravne in
ekološke moči pare bomo
prikazali tako za likanje kot
tudi za čiščenje, s
številnimi videoposnetki
Polti Vaporetta in vseh
drugih izdelkov iz sveta
Polti.

Da preverite združjivost z
vašo napravo, poiščite
PAEUXXXX/ kodo navedeno
poleg vsakega dodatka na
Strani 4.
Če koda dodatka, ki ga
želite kupiti ni navedena v
teh navodilih, prosimo
kontaktirajte našo Pomoč
Uporabnikom za več
informacij.

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.
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Prijavite se na kanal, tako
da ste lahko vedno na
tekočem z našimi video
vsebinami!
OPOZORILO:
23
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.
Uporabljajte samo dele in dodatno opremo Polti. Vedno
kontaktirajte pooblaščene servisne centre.
• Naprave 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 pri
polnjenju vode.
• 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 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.
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• 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.
• Napravo pred odklopom iz napajanja vedno najprej
izklopite z ON/OFF stikalom.
• 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 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.
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• Naprave ne uporabljajte blizu večje količine vode, npr.
umivalnikov, kadi, bazenov.
• Ne potapljajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali
katero koli drugo tekočino.
TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE
• Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja
nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
• Ne točite strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov,
korozivnih substanc in/ali eksplozivnih tekočin ter
parfumov v rezervoar.
• V rezervoar točite samo vodo ali mešanico vode navedene
v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.
• 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.
• Vse dele telesa držite stran od sesalne šobe in
premikajočih se ali vrtljivih delov.
• Ne uporabljajte funkcije vakuuma 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 za ročaj 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.
• Pri čiščenju stopnic naj bo naprava postavljena na stopnice
pod nivojem uporabnika.
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• Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali.
• Ne usmerjajte pare v oblačila, ki jih imate v tistem
trenutku oblečena.
• Krpe in tkanine, ki so bile izpostavljene globoki pari,
dosegajo zelo visoke temperature, nad 100 ° C. Počakajte
nekaj minut in preverite, ali so se ohladila, preden ravnate
z njimi. Zato se izogibajte stiku s kožo, če so bile ravno v
stiku s paro.
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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.

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Polti Vaporetto 3 Clean je naprava
namenjen za domačo uporabo, za sesanje
tekočin in prahu, odstranjevanje suhih in /
ali mokrih materialov (umazanije) s
površin z uporabo pare v skladu z opisi in
navodili v tem priročniku. Prosimo, da
natančno preberete navodila in jih
obdržite. V primeru izgube, lahko do njih
dostopate na www.polti.co.uk.
Sesajte samo umazanijo v hiši.
Ne sesajte neposredno iz posod, polnih
vode ali drugih tekočin. Majhne količine
vode, ki se razprostira na površinah,
sesajte le ob upoštevanju največje količine,
določene v teh navodilih za uporabo.
Redno preverjajte nivo polnjenja suhega in
vlažnega zbiralnika umazanije, tako da
zagotovite, da maksimalne vrednosti niso
presežene.
Ne uporabljajte na ostankih ali kredi,
cementu ali ostankih gradbišč ali polaganja
opeke.
Ne uporabljajte na zemlji, pesku / tleh itd.
Ne uporabljajte na pepelu, saj in ostankih
zgorevanja (kamini, žari itd.).
Ne sesajte tonerja in črnila v tiskalniku,
fotokopirnem stroju ali faksu.
Ne sesajte koničnih, ostrih ali trdih
predmetov.
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 Vaporetto 3 Clean 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.

KAKŠNO VODO UPORABITI

Polti Vaporetto 3 Clean je zasnovan
tako, da deluje z normalno vodo iz pipe s
povprečno trdoto med 8°f in 20°f. Če voda
iz pipe vsebuje veliko vodnega kamna,
uporabite mešanico 50/50 vode iz pipe in
deminiralizirane vode.
Pozor: preverite trdoto vode pri vašem
dobavitelju vode.
Redno menjajte filter za vodni kamen, kot
je prikazano v poglavju 13.
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.

POLTI VAPORETTO 3 CLEAN: 3
IZDELKI V 1

Polti Vaporetto 3 Clean je priročna
pokončna parna naprava, ki vsebuje tri
izdelke v enem, saj ga lahko uporabljate
kot sesalnik, parni čistilnik s krpo in
prenosni parni čistilnik.
Hkrati lahko opravlja več funkcij in tretira
številne površine: tla iz različnih materialov
(ploščice,
kamen,
marmor,
parket),
kuhinjske delovne površine, mrežaste
pokrove filtrov, kopalnice, pipe, fuge, okna
in ogledala, oblazinjenje (zofe, fotelje,

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.
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vzmetnice,
blazine,
notranjosti
avtomobilov), notranja vrata in vrata omar,
radiatorje in rolete, zavese in oblačila,
zelene rastline.
Testi izvedeni s strani zunanjih in
neodvisnih laboratorijev zagotavljajo, da
Polti parni čistilnik ubije in odstrani 99.9%
bacilov in bakterij, če je uporabljen v
skladu s priloženimi navodili, z nameščeno
krpo iz mikrovlaken in neprekinjenim
delovanjem dolgim 30 sekund.

povlečete navzven (8). Odstranite čep
rezervoarja tako da ga potegnete ven (9)
in nato rezervoar napolnite z vodo.
V rezervoar ne dodajajte ostalih substanc
ali dodatkov.
3.2 Čep ponovno namestite v rezervoar in
ga postavite nazaj v napravo.
POZOR: Zagotovite, da je čep pravilno
nameščen, da se izognete puščanju vode.
Ta korak vedno izvajajte samo takrat, ko je
napajalni kabel odklopljen iz vtičnice.
3.3 Povežite nastavek s krpo nameščeno
na krtači (3).
3.4 Popolnoma odvijte napajalni kabel in
ga priklopite v primerno vtičnico (4), ki je
ozemljena.
Napravo vedno uporabljajte s popolnoma
odvitim kablom.
3.5 Pritisnite ON/OFF stransko stikalo (10).
Indikator vklopa bo utripal ( ) (zeleno).
Počakajte, da začne konstantno svetiti
zeleno (približno 30 sekund) (11). Na tej
točki je naprava pripravljena.

1. SESTAVA NAPRAVE KOT
SESALNIK / SAMOSTOJEČ PARNI
ČISTILNIK
1.1 Napravo odstranite iz pakiranja in preverite, če je cela in če so prisotni vsi sestavni deli in dodatki.
1.2 Glavni del naprave povežite na krtačo
(1).
1.3 Odvijte vijak z ročaja naprave. Ročaj
povežite z glavnim delom naprave in z
izvijačem ponovno privijte vijak (2).
POZOR: Občasno preverjajte, če je vijak
tesno privit.

PRENOSNI PARNI ČISTILNIK
3.6 Da napravo uporabite kot prenosni
parni čistilnik jo odstranite iz trupa, tako da
pritisnite gumb na vrhu in in potegnete
navzven (12).

1.4 Povežite nastavek s krpo pritrjeno na
krtačo (3) (samo za parno čiščenje).

2. UPORABA KOT SESALNIK

Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1.
2.1 Popolnoma odvijte napajalni kabel in
ga priklopite v primerno vtičnico (4), ki je
ozemljena.
Napravo vedno uporabljajte s popolnoma
odvitim kablom.
2.2 Stikalo na ročaju prestavite na ON
položaj (5). Sprostite zatič krtače tako, da
nanjo stopite z nogo in nagnete ročaj (6).
Sesajte površine.

4. NASTAVITEV PARE

4.1 Zagotovite, da ste izpolnili vse korake
iz poglavja 1.
4.2 Samo za model Polti Vaporetto
Diffusion
Na voljo so tri stopnje pretoka pare.
Pritisnite gumb za nastavitev pare (13) in
izberite stopnjo glede na namenjeno
uporabo. Tukaj je nekaj nasvetov za izbiro
stopnje:
• Maksimalna
raven
(
):
za
odstranjevanje
vodnega
vodnega
kamna, madežev, maščobe
• Srednja raven (
): za čiščenje oken
in tal
• Minimalna raven (
): za čiščenje
parketa in laminata, občutljivih tkanin,
oblazinjenja,
sedežnih
garnitur
in
vzmetnic ipd., in za parno tretiranje
rastlin.

Med čiščenjem lahko napajalni kabel
zataknete za zgornji kavelj in preprečite
motenje (7).

3. PRIPRAVA NA UPORABO KOT
MOP IN PRENOSNI PARNI
ČISTILNIK

3.1 Iz naprave odstranite vodni rezervoar,
tako da pritisnete gumba ob strani in
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5. POVEZOVANJE DODATKOV

SAMO SESANJE
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1 in nadaljujte po korakih v
Poglavju 2.

5.1 GIBLJIVA CEV
Cev povežite na prenosni parni čistilnik
dokler ne zaslišite klika gumba za zaklep
(14). Da cev odstranite, pritisnite gumb za
zaklep in povlecite navzven (14).

SAMO PARA
Zagotovite, da ste sledili Poglavjem 1-3.
6.1 Nastavite intenziteto pare glede na
vrsto tal (13);
Za trda tla (ploščice, keramika, ipd.)
priporočamo srednjo raven.
Za občutljiva tla (parket, laminat,
keramična tla, ipd.) priporočamo nizko
raven.
6.2 Sprostite zatič krtače tako, da nanjo
stopite z nogo in nagnete ročaj (6), nato
pritisnite gumb za paro (23) na ročaju in
začnite krtačo premikati naprej in nazaj.
Da pretok pare ustavite, gumb spustite.
6.3 Krtača ima gibljiv sklep kar olajša
čiščenje okoli vogalov in robov pohištva in
sten.

Dodatke lahko povežete direktno na
prenosni parni čistilnik ali pa na gibljivo cev
za večjo svobodo pri gibanju.

5.2 OZEK NASTAVEK
Ozek nastavek povežite na prenosni parni
čistilnik ali na gibljivo cev. Cev povežite na
prenosni parni čistilnik dokler ne zaslišite
klika gumba za zaklep (15).
Na nastavek lahko povežete krtače ali
dodatke za fuge. Namestite jih na konec
nastavka dokler ne zaslišite klika (16). Da
jih odstranite jih izvlecite.
5.3 DODATEK ZA OBLAZINJENJE
Povežite na prenosni čistilnik prek gibljive
cevi. Namestite tako, da zaslišite klik
gumba za zaklep (15) (da ga odstranite, ga
povlecite navzven. Za čiščenje zof, blazin,
foteljev in vzmetnic, na dodatek namestite
še nogavičko (19).

KOMBINIRAN NAČIN:
PARA / SESANJE
Kombinirana uporaba pare in sesanja
omogoča
odstranjevanje
prahu
in
sterilizacijo v eni potezi.
Nadaljujte, kot je opisano v Poglavjih 1-23.

5.4 NASTAVEK ZA ČIŠČENJE
Povežite ga na nastavek za oblazinjenje
tako, da vstavite kavelj A (17) v režo B
(18) (20), nato pa obrnite nastavek (21),
tako da se kavelj C (17) nastavi v režo D
(18)(22).

Med čiščenjem lahko napajalni kabel
zataknete za zgornji kavelj in preprečite
motenje (7).
Med čiščenjem uporaba krpe omogoča, da
se ujame umazanija, ki jo para raztopi.
Tako se tla operejo in sterilizirajo.

Preden povežete nastavek za čiščenje,
nanj najprej nastavite še nogavičko.
Nastavka ne nameščajte brez da najprej
namestite čep.

Preden s krtače odstranite nastavek za
čiščenje, počakajte nekaj minut, da se
krpa ohladi. Nato postavite stopalo na
enega izmed zatičev in napravo potegnite
navzgor.

6. ČIŠČENJE TAL
Pred uporabo naprave na občutljivih
površinah se najprej prepričajte, da na
njej ni tujkov, ki bi lahko povzročili praske.

POZOR: za parno čiščenje ne uporabljajte
krtače brez nastavka s krpo.
POZOR: Za dodatno varnost, prvi poskus
čiščenja opravite na skritem delu površine
in bodite pozorni če pride do deformacije
ali spremembe barve.

Polti Vaporetto 3 Clean je kombiniran
izdelek ki ga lahko uporabljate kot
sesalnik, samostoječ parni čistilnik za
pranje in steriliziranje tal ali pa kot
kombiniran parni čistilnik s sesanjem za
prihranek s časom pri čiščenju.

13

7. FRESCOVAPOR

9. ČIŠČENJE KOPALNIŠKIH
ELEMENTOV, FUG IN
KUHINJSKIH POVRŠIN, ŽARA

POZOR: Ko čistite steklene površine v
mrzlem vremenu, steklo predhodno
segrejte tako vanj usmerite paro z razdalje
približno 50 cm.

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.
9.1 Povežite ozek nastavek (glej 5.2) na
prenosni parni čistilnik (nastavek lahko
povežete na gibljivo cev za težko dostopna
mesta).
9.2 Povežite najbolj primeren dodatek za
vaš namen uporabe:
• ozek nastavek za ozka mesta in bolj
koncentriran parni curek
• okrogla krtača za suho umazanijo in
vodni kamen
• okrogla
krtača
z
medeninastimi
ščetinami za odstranjevanje trmaste
zasušene masti in umazanije (žar, kolesa
avtomobila ali motorja, ipd.).
• Dodatek za fuge za čiščenje med
ploščicami ali za čiščenje zelo ozkih
površin.
9.3 Nastavite intenziteto pare (13); za to
vrsto površine priporočamo maksimalno
raven pare.
9.4 Pritisnite gumb za paro na prenosnem
parnem čistilniku (24) in očistite površine.

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.
7.1 Na prenosni parni čistilnik povežite
gibljivo cev, nanj pa nastavek za
oblazinjenje in nastavek za čiščenje (točki
5.3 in 5.4)
7.2 Za nastavitev intenzitete pare (13); za
to vrsto površine priporočamo srednjo
raven pare.
7.3 Za čiščenje oken in ogledal, prisnite
gumb za paro in z njo raztopite umazanijo.
Nato še enkrat prekrijte površino, tako da
držite nastavek navzdol in tako poberete
umazanijo in vlago.
7.4 Za čiščenje ploščic, uporabite nastavek
s krpo pritrjenim na gibljivo cev in prekrijte
površino. Držite gumb za paro na
prenosnem parnem čistilniku (24), da
raztopite umazanijo.

8. ČIŠČENJE OBLAZINJENJA,
FOTELJEV, BLAZIN (vzmetnice,
zofe, notranjosti avtomobilov, ipd.)

10. ČIŠČENJE POHIŠTVA IN
OBČUTLJIVIH POVRŠIN

POZOR: Preden s paro čistite tkanine, se
posvetujte z navodili proizvajalca in vedno
izvedite test na skritem delu ali na vzorcu
blaga. Počakajte, da se testno območje
posuši in bodite pozorni na morebitne
deformacije ali razbarvanje.

POZOR: Preden s paro čistite tkanine, se
posvetujte z navodili proizvajalca in vedno
izvedite test na skritem delu ali na vzorcu
blaga.
Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.
10.1 Povežite ozek nastavek na prenosni
parni čistilnik (glej 5.2) (14).
10.2 Nastavite intenziteto pare (13); za to
vrsto površine priporočamo minimalno
raven pare.
10.3 Pritisnite gumb za paro na prenosnem
parnem čistilniku (24) in curek usmerite v
krpo.

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.
Napravo vklopite s sledenjem navodilom
točke 2.4 in povežite dodatke kot videno v
Poglavju 3.
8.1 Nastavite intenziteto pare (13); za to
vrsto površine priporočamo minimalno
raven pare.
8.2 Povežite dodatek za oblazinjenje (glej
5.3) z nogavičko na gibljivo cev in na
prenosni parni čistilnik. Prekrijte površino s
pritiskanjem gumba za paro (24), da
odstranite umazanijo.

POZOR: Curka ne usmerjajte neposredno
v površine.
10.4 Krpo v katero ste usmerili curek
uporabite za čiščenje površine, brez
dolgotrajnega čiščenja na enem mestu.

14

11. OSTALA SPLOŠNA UPORABA

POZOR: Ta korak vedno izvajajte samo
takrat, ko je napajalni kabel odklopljen iz
vtičnice.

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

13. MENJAVA FILTRA ZA VODNI
KAMEN

11.1 OSVEŽEVANJE ZAVES
Prah se lahko odstrani z zaves z
neposrednim
parnim
tretiranjem
s
prenosnim
parnim
čistilnikom.
Para
odstrani vonjave in tkanino očisti. Tako je
pranje lahko manj pogosto.
Za
to
vrsto
površine
priporočamo
minimalno raven.
11.2 ODSTRANJEVANJE MADEŽEV
PREPROG IN OBLAZINJENJA

Polti Vaporetto 3 Clean ima filter s
posebno smolo, kio ustavi nastajanje
vodnega kamna in podaljša življenjsko
dobo važe naprave.
Priporočamo menjavo filtra trikrat na leto.
13.1 Odklopite napravo iz napajanja.
13.2 Iz naprave odstranite vodni rezervoar,
tako da pritisnete gumba ob strani in
povlečete navzven (8).
13.3 Odstranite stari filter (25) tako da
potegnete navzdol.
13.4 Naravnajte novi filter, ga narahlo
potisnite in zagotovite, da je perfektno
nameščen (26), nato nazaj vstavite
rezervoar.
Filtri so na prodaj v vodilnih distributerjih
hišnih aparatov, v Polti servisnih centrih in
na www.polti.co.uk.

S

POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!
Parni curek usmerite direktno v madež pod
največjim
možnim
kotom
(nikoli
pravokotno na površino) in postavite krpo
na madež, da poberete umazanijo, ki jo
para “odpihne”.
Za
to
vrsto
površine
priporočamo
minimalno raven.

14. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE
REZERVOARJA ZA PRAH

11.3 SKRB ZA RASTLINE IN VLAŽENJE
PROSTOROV
Pri skrbi za rastlinje v domu, odstranjujte
prah z listov. Uporabite prenosni parni
čistilnik z gibljivo cevjo za enostavno
usmerjanje curka (glej Poglavje 3 za
nastavitev).Površino parno tretirajte z
razdalje vsaj 50 cm, paro nastavite na
minimalno raven.
Rastline lažje dihajo in bodo čistejše in
svetlejše. Paro lahko uporabljate tudi za
osveževanje prostorov, še posebej za tiste,
v katerih so pogosti kadilci: sobo parno
tretirajte tako, da parni curek usmerite v
strop in ga enakomerno razvrstite po
prostoru.

14.1 Napravo izklopite s pritiskom
stranskega
stikala
(10).
Odklopite
napajalni kabel.
14.2 Odtaknite nabiralnik prahu iz
sesalnika s pritiskom dveh gumbov za
izpust (27).
14.3 Odstranite filter rezervoarja (28) in
nato odstranite filter (29) s potegom
navzgor.
14.4 Odstranite pokrov filtra z vrtenjem
proti smeri urinega kazalca, nato filter
izpraznite.
14.5 Izpraznite rezervoar prahu.
14.6 Korakom še enkrat sledite v obratnem
vrstnem redu.
Priporočamo čiščenje po vsaki uporabi.

12. BREZ VODE

Nivo vode je vedno viden zahvaljujoč
prozornemu rezervoarju.
Ko je voda v rezervoarju porabljena, bo
tudi para nehala uhajati.
Za nadaljevanje z delom, napolnite
rezervoar kot je opisano v Poglavju 3.

POZOR: Ne uporabljajte naprave brez
vstavljenega rezervoarja za prah s filtrom.

15

15. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

16. SHRANJEVANJE

Zagotovite, da je naprava izklopljena in
odklopljena iz napajanja.
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.
Po uporabi ščetin, jih pustite sušiti v
naravnem položaju, da se izognete
deformacijam.
Ne uporabljajte nikakršnih detergentov.
Priložene krpe lahko perete v skladu z
navodili na etiketah.
Filter in rezervoar za prah lahko očistite s
tekočo vodo. Pred naslednjo uporabo
zagotovite da so povsem suhi.
Rezervoar samo sperite s tekočo vodo iz
pipe in ga otresite, da odstranite ostalo
umazanijo.
Preden zamenjate filter, pustite napravo na
naravnem sušenju, vsaj 24 ur.
EPA filter mora biti popolnoma očiščen vsaj
enkrat na štiri mesece.

16.1 Napravo izklopite in odklopite iz
napajanja.
16.2
Vodni
rezervoar
popolnoma
izpraznite, da se izognete puščanju.
16.3 Preden krpo odstranite s krtače, jo
pustite nekaj minut, da se ohladi.
16.4 Napajalni kabel navijte okoli posebnih
kavljev (30).
Pred naslednjo uporabo se spominte kabel
popolnoma odviti. Zgornji kavelj se vrti za
hitrejše navijanje kabla.
POZOR: Ta korak vedno izvajajte samo
takrat, ko je napajalni kabel odklopljen iz
vtičnice.
16.5 Stenski nosilec za Polti Vaporetto 3
Clean lahko namestite z uporabo štirih
lukenj v položaju priložene ploščice in z
uporabo priloženih vijakov.
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17. ODPRAVLJANJE TEŽAV
TEŽAVA

VZROK

REŠITEV

Naprava se ne prižge.

Ni napajanja.

Preverite povezavo z vtičnico.

Ne izpušča pare.

Ni vode.

Napravo odklopite iz napajanja
in napolnite vodni rezervoar.

Naprava je ugasnjena.

Preverite, da je naprava
priklopljena in da držite
ON/OFF gumb za paro.

Naprava dela ampak izpušča Nastavljeno na
malo pare.
minimalno raven pare.

Pritisnite gumb za nastavitev
intenzitete pare (glej Poglavje
4).

Naprava izpušča preveč vode Nastavljeno na
Zmanjšajte pretok pare na
na tla.
maksimalno raven pare. minimum. Po potrebi občasno
prekinite dovod pare, a
nadaljujte z brisanjem.
Pritisnite in držite gumb Ne držite gumba za paro in ga
za paro.
sputite, da se temperatura
regulira.
Med sesanjem upada moč.

Zbiralnik umazanije je
poln.

Izpraznite zbiralnik umazanije.

Med sesanjem iz naprave
uhaja prah.

Zbiralnik umazanije ni
pravilno nameščen.

Pravilno vstavite zbiralnik.

Zbiralnik umazanije je
prepoln.

Izpraznite zbiralnik umazanije.

Filter je nepravilno
nameščen.

Pravilno vstavite filter.

Zbiralnik umazanije se ne
iztakne.

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.
• 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 ali kontaktirati Podporo Strankam 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.co.uk
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