
NAVODILA ZA UPORABO 

  LECOLOGICO AQUA ALLERGY_TURBO CARE 

Registrirajte svoj produkt: 

www.polti.com 

  LECOLOGICO AQUA ALLERGY_NATURAL CARE 
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samo TURBO CARE 

samo TURBO CARE 

samo TURBO CARE 

samo TURBO CARE 



LEGENDA 
1) Glavno stikalo 

2) Gumb za navitje kabla 
3) Nosilni ročaj 

4) Ročaj posode 
5) Zadnja kolesa 
6) “EcoActive-Filter” vodni rezervoar 

7) MAX nivo (Slika 3) 
8) Odvod zraka 

9) Pokrov filtra (Slika 13) 
9a) Ročice za odprtje pokrova filtra (Slika 

13) 

10) Hepa filter (Slika 15) 
10a) Držalo hepa filtra 

11) Ohišje nosilca dodatkov 
12) Koleščki 
13) Vtikač napajalnega kabla 

14) Indikatorji (lučke) 
15) Povezava 

16) “Eco Active Filter” vodni filter 
17) Pokrov kletke filtra 

17a) Trup kletke filtra s fino mrežo 
17b) Goba (filter) 
17c) Nastavek filtra 

18) On/off gumb in gumb za povečanje 
moči sesanja 

19) Gumb za zmanjšanje moči sesanja 
20) Plovek 
 

 
 

 
 
 

LEGENDA DALJINSKEGA  
UPRAVLJALNIKA 

Samo za Polti Forzaspira Lecologico 
Aqua Allergy _Turbo Care model 

21) Pavza 
22) + gumb 
23) - gumb 

24) Pokrov baterije daljinskega  
upravljalnika 

 
DODATKI 
A) Teleskopska cev 

A1) Gumb za izpust teleskopske cevi 
B) Krtača za sesanje tekočin 

C) Univerzalna krtača 
C1) Menjalnik krtač 
D) Cev 

D1) Odprtina sukcije 
E) Majhen sesalni nastavek 

F) Ozek nastavek za čiščenje kotov /  
obzidnih letev 

G) Okrogla krtača za prah 
H) Bioecologico  
I) Mini turbo krtača * 

J) Krtača za parket 
K) Turbo krtača * 

L) Gibljiv sesalni nastavek * 
M) Krtačka za čiščenje 
 

* Samo za Polti Forzaspira Lecologico 
Aqua Allergy _Turbo Care model 
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MINI TURBO KRTAČA 

vonj CITRUS 

vonj BOR 

HEPA FILTER 

KRTAČA ZA PARKET 

DODATNO 
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DOBRODOŠLI V SVET POLTI  
FORZASPIRA LECOLOGICO JE SESALEC BREZ VREČK. 

NJEGOV 4-STOPENJSKI FILTRIRNI SISTEM S HEPA FILTROM 

ZAGOTAVLJA, DA JE ZRAK, KI PRIHAJA IZ SESALNIKA, 

POPOLNOMA ČIST. 
POLEG TEGA VODNI FILTER ODPRAVLJA PRAŠNE PAPIRNATE 

VREČKE IN VSE S TEM POVEZANE TEŽAVE. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

DODATKI ZA VSE 
POTREBE 

___________________ 

 
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. 

 
Da preverite združjivost z 

vašo napravo, poiščite 

PAEUXXXX kodo navedeno 
poleg vsakega dodatka na 

Strani 4.  
Če koda dodatka, ki ga 

želite kupiti ni navedena v 
teh navodilih, prosimo 

kontaktirajte našo Pomoč 
Uporabnikom za več 

informacij. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

REGISTRIRAJTE VAŠ 
IZDELEK 

__________________ 

 
Obiščite našo spletno 

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

Izkoristite lahko posebno 
ponudbo dobrodošlice, v 

sodelujočih državah, in 
spremljate najnovejše 

novice podjetja Polti ter 
kupujete dodatno opremo 

in potrošni material. 
 

Če želite registrirati vaš 

izdelek, morate poleg 
vašiih osebnih podatkov, 

vnesti še serijsko številko 
(SN), ki jo najdete na 

srebrni nalepki na škatli, 
in na dnu naprave. Da 

prihranite čas, ročno 
prepišite serijsko številko 

z nalepke na hrbtno stran 
teh navodil. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

URADNI YOUTUBE 
KANAL 

__________________ 

 
Želite izvedeti več? Obiščite 

naš uradni kanal 
www.youtube.com/poltispa. 

Učinkovitost naravne in 
ekološke moči pare bomo 

prikazali tako za likanje kot 
tudi za čiščenje. 

 
Prijavite se na kanal, tako 

da ste lahko vedno na 
tekočem z našimi video 

vsebinami! 
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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. 
 

• Nikoli ne razstavljajte naprave, ali jo servisirajte na način, 
ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave 
ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. Nepravilna 
raba ali ne sledenje navodilom lahko vodi do resnih 
poškodb pri delu. Vedno kontaktirajte pooblaščene 
servisne centre. 

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

• 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. 

• 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. 
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• Če je naprava priključena na električno omrežje, jo imejte 
vedno pod nadzorom. 

• Napravo vedno izključite iz vtičnice, če je ne uporabljate, 

in pred kakršnimi koli pripravami, vzdrževanjem ali 
čiščenjem. 

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. 

• 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 vsaj 10A in ozemljitvijo. 

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

• Popolnoma odvijte kabel, preden priklopite napravo na 

napajanje. Napravo vedno uporabljajte samo s popolnoma 
odvitim kablom. 

• Ne vlecite ali rukajte napajalnega kabla, ali ga zvijajte, 
raztegujte, ipd.. Med kablom in vročimi ali ostrimi 
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predmeti naj bo varna razdalja. Izogibajte se stiskanju 
kabla med vrati in okni. Kabla ne zategujte močno okoli 
vogalov. Ne hodite po kablu. Ne prečkajte kabla z napravo. 

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. 
• Ne sesajte strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov, 

korozivnih substanc. Ravnanje in odstranjevanje nevarnih 
snovi mora potekati v skladu z navedbami proizvajalcev 
teh snovi. 

• Ne sesajte eksplozivnega prahu ali tekočin, ogljikovodikov, 

ognja, ali zelo vroče predmete. 
• Vse dele telesa držite stran od sesalne šobe in vseh 

gibljivih ali vrtljivih delov. 
• Funkcije sesanja 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 vakuumskimi cevmi. Izdelka ne dvigujte z ročajem 
zbiralnika umazanije. 
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• Ko naprave ne uporabljate zvijte napajalni kabel. 
• Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini, 

peči ali štedilniki. 

• Ne ovirajte odprtin in mrežic na napravi. 
• Med uporabo imejte napravo na ravni horizontalni in 

stabilni površini. 
 

UPORABA BATERIJE / NAVODILA ZA BATERIJE 
• Uporabite pravo velikost in vrsto baterij, kot je določeno v 

poglavju " Menjava baterij daljinskega upravljalnika". 
• Vstavite baterije, pri tem pazite na določeno polarnost na 

izdelku. 
• Ne vežite baterij v kratek stik. 
• Ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče ponovno 

napolniti. 

• Baterij ne mečite v ogenj. 
• Odstranite prazne baterije in jih zavrzite v skladu z 

veljavnimi lokalnimi predpisi. Baterij ne smete odvreči 
skupaj z običajnimi odpadki. 

• Ne uporabljajte različnih vrst baterij. Ne mešajte novih in 
rabljenih baterij. 
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE 
Naprava je namenjena za notranjo domačo 
uporabo kot sesalec z vodnim filtrom, v 

skladu s smernicami navedenimi v teh 
navodilih. Prosimo, da natančno preberete 

navodila in jih obdržite. V primeru izgube, 
lahko do njih dostopate na www.polti.com. 

Sesajte samo umazanijo v hiši. 
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. 

Naprava deluje pravilno le z vstavljenim 
kolektorjem in v kompletu z vsemi deli. 

POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do 
estetskih, tehničnih in konstrukcijskih 

sprememb po potrebi in brez predhodnega 
obvestila.  

Edina pravilna uporaba naprave je 
navedena v teh navodilih. Kakršna koli 

drugačna uporaba lahko napravo 
poškoduje in razveljavi garancijo. 
 

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE 
V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU, 

glede električnih naprav za gospodinjstva, 
te naprave ne smete zavreči skupaj z 

ostalimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo 
morate odpeljati na uradno zbiralnico. Ta 

naprava izpolnjuje EU Direktivo 
2011/65/EU. 

Prečrtan simbol smetnjaka 
označuje, da po odsluženi uporabi 

napravo zavržete ločeno od ostalih 
gospodinjskih odpadkov. 

Zato mora po končani življenski dobi 
uporabnik napravo predati primerni 

zbiralnici električnih/elektronskih naprav 
ali pa v skladu z zakoni v državi, pustiti 

rabljeno napravo pri distributerju, pri 
nakupu nove naprave. Pravilno ločeno 
zbiranje odpadkov za lažje naknadno 

recikliranje, obdelavo in okolju prijazno 
odlaganje naprave pomaga preprečiti 

negativne vplive na okolje in zdravje ljudi 
ter spodbuja recikliranje materialov, iz 

katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito 

odlaganje s strani lastnika, bo 
sankcionirano po trenutni zakonodaji. 

 

1. PRIPRAVA NAPRAVE 
• Odstranite vodni rezervoar (6) iz 

naprave tako, da ga držite za ročaj (4) 
(Slika 1). 

• Odstranite filter (16) (Slika 2). Napolnite 
vodni rezervoar (6) z navadno vodo iz 

pipe do MAX H2O indikatorja (7) kot 
lahko vidite na Sliki 3. Zahtevana 

količina je 800ml vode. 
• Vstavite filter (16) v vodni rezervoar (6) 

in ju pravilno naravnajte. 
• Vstavite vodni rezervoar (6) nazaj v 

napravo tako, da izvedete prešnje 

morake v obratnem vrstnem redu. 
• Vstavite odprtino sukcije (D1) na cevi v 

povezavo na napravi (15) (Slika 4). 
• Samo za Polti Forzaspira Lecologico 

Aqua Allergy _Turbo Care model 
Vstavite baterije v  daljinski upravljalnik 

kot je opisano v poglavju “Menjava 
baterij daljinskega upravljalnika). 

BATERIJE NISO PRILOŽENE. 

 

2. DELOVANJE 
• Kabel (13) popolnoma odvijte, tako da 

vtikač vlečete proti sebi (Slika 5). 

• Priklopite v primerno vtičnico. 
• Pritisnite glavno stikalo (1) (Slika 6) in 

prvi nivo indikatorjev (14) bo začel 
utripati. To pomeni, da je Polti Forzaspira 

Lecologico v načinu “pavze”. Držite 
gumb (18) za več kot eno sekundo in ga 

spustite. Polti Forzaspira Lecologico bo 
začel delovati na najnižji hitrosti in prvi 

indikator (14) bo svetil. 
• Na voljo so štiri stopnje moči. Za zavese 

priporočamo nizko raven, za sedežne 
garniture in blazine srednje/nizko, za 

preprogre srednje/visoko in visoko za 
za tla in trde površine (keramika, 

marmor, etc.). 
• Pritisnite gumb (18), da hitrost zvišate; 

vsakič ko pritisnete gumb (18) se moč 

motorja dvigne za eno stopnjo. Za vsako 
stopnjo zasveti en dodaten indikator. 

• Pritisnite gumb (19), da zmanjšate 
hitrost; za vsako zmanjšanje hitrosti se 

en indikator izklopi. 
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• Da napravo vrnete v način “pavze”, 
pritisnite in držite gumb (18) več kot eno 

sekundo in ga nato spustite. 
 

3. DELOVANJE Z DALJINSKIM 
UPRAVLJALNIKOM 
Samo za Polti Forzaspira Lecologico 

Aqua Allergy _Turbo Care model 
• Polti Forzaspira Lecologico vam ponuja 

prednost upravljanja z gumbi na ročaju 
naprave enako kot z gumbi na trupu 

naprave. Z daljinskim upravljalnikom 
imate vse funkcije vedno pri roki, brez 

potrebe po sklanjanju. 
• Pritisnite gumb (21). Polti Forzaspira 

Lecologico bo začel delovati na najnižji 
hitrosti in prvi indikator (14) bo svetil. 

• Pritisnite gumb (22), da hitrost zvišate; 
vsakič ko pritisnete gumb (22) se moč 

motorja dvigne za eno stopnjo. Za vsako 
stopnjo zasveti en dodaten indikator. 

• Pritisnite gumb (19), da zmanjšate 

hitrost; za vsako zmanjšanje hitrosti se 
en indikator izklopi. 

• Da napravo vrnete v način “pavze”, 
pritisnite in držite gumb (21) več kot eno 

sekundo in ga nato spustite. 
 

4. TURBO FUNKCIJA 
Samo za Polti Forzaspira Lecologico 
Aqua Allergy _Turbo Care model 

Turbo funkcija vam omogoča večjo 
sesalno moč za omejen čas. 

 
Delovanje: 
• Moč sesanja dvignite na najvišjo stopnjo 

(vsi štirje indikatorji (14) naj svetijo). 
• Pritisnite gumb (18) ali (22). Na tej točki 

se bo sesalna moč povečala za približno 
10 sekund in se nato vrnila na najvišjo 

stopnjo. Delovanje Turbo funkcije 
indicira postopno prižiganje indikatorjev 

(14). 
Opomba: Funkcije ni mogoče uporabiti 20 

sekund po prenehanju prejšnjega intervala 
uporabe. 

 

5. SUHO - MOKRO SESANJE 
Napravo lahko istočasno uporabljate za 

sesanje prahu ali omejenih količin 
tekočine. Če je voda zelo umazana, jo za-
menjajte kot je opisano v “Praznjenje in 

čiščenje vodnega rezervoarja”. Ko uma-
zanija v vodnem rezervoarju (6) doseže 

najvišjo raven, bo plovek (20) samodejno 
ustavil sesanje. Motor bo opazno 

glasnejši. Po desetih sekundah bo naprava 
samodejno prešla v način “pavze” in indi-

katorji (14) bodo začeli utripati. Za 
nadaljevanje s čiščenjem sledite navodi-

lom v “Praznjenje in čiščenje vodnega 
rezervoarja” in nato napolnite rezervoar z 

vodo. 
 

6. BIOECOLOGICO (H) 
Bioecologico je odišavljeno sredstvo proti 

penjenju, z naravnimi sestavinami. 
Preprečuje penjenje v vodnem rezervoarju 

in tako omogoča optimalno delovanje 
naprave. Ko je razredčen v rezervoarju za 

zbiranje umazanije, deluje tudi kot 
razvonjevalec in namesto umazanega, 

spušča v okolje prijeten in dišeč zrak. 
 

Vsebina stekleničke: 5 ml ℮ 
 
Bioecologico je na prodaj pri vseh večjih 

trgovcih z gospodinjskimi aparati in na 
www.polti.com. 

 
KAKO UPORABLJATI BIOECOLOGICO 

• Dodajte vodo v vodni filter kot je opisano 
v teh navodilih. 

• Stekleničko pred uporabo pretresite. 
• Prepognite in počite pokrovček 

stekleničke. 
• Zlijte vsebino stekleničke v zbiralnik 

vodnega filtra naprave. 
Opomba: Uporabite samo eno stekleničko 

ob menjavi vode. 
Možna je sprememba barve tekočine, kar 
ne spremeni delovanja in učinkovitosti 

naprave. 
 

7. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE 

VODNEGA REZERVOARJA (6)  

Napravo izklopite z glavnim stikalom (1) in 
odklopite napajalni kabel. To bo tudi 

resetiralo varnostno napravo. 
Odstranite vodni rezervoar (6) iz naprave 

tako, da ga držite za ročaj (4) (Slika 1). 
Odstranite filter (16) (Slika 2), izpraznite 

rezervoar tako, da ga nagnete na stran z 
dulcem (Slika 7) in ga nato izplaknite. Če 
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želite nadaljevati z delom, ga napolnite z 
novo vodo. 

Ponovno sestavite kletko filtra in jo 
postavite nazaj v napravo. Naprava je 

sedaj pripravljena na hrambo. 
Opomba: voda v rezervoarju naprave ne 

bo poškodovala, vendar je pred hrambo 
priporočljivo rezervoar izprazniti. Ena 

največjih prednosti Polti Forzaspira 
Lecologico je to, da ga lahko pospravite 

čistega, ne tako kot tradicionalne 
sesalnike, ki jih pospravite z umazanijo v 

vrečki. 
 

8. UPORABA DODATKOV 

Dodatke lahko povežete direktno na cev 

(D) ali na teleskopsko cev (A). 
 

Uporaba teleskopske cevi (A) 
Za nastavljanje dolžine, pritisnite gumb 

(A1), ki ga lahko vidite na Sliki 8, in 
prilagodite dolžino svojim potrebam. 

 
Uporaba krtače za sesanje tekočin (B) 

To krtačo lahko uporabljate za sesanje 
tekočin ali trdih delcev s kakršnih koli 

površin. 
 

Uporaba univerzalne krtače (C)  
Povežite krtačo na teleskopsko cev. Z nogo 

pritisnite stikalo (C1) na krtači za 
spremembo površine sesanje brez 
sklanjanja. Položaj z iztegnjenimi 

ščetinami je priporočen za vsa tla brez 
preprog. 

Položaj brez ščetin je priporočljiv za 
preproge. 

Opomba: S to krtačo ne sesajte tekočin. 
 

Majhen sesalni nastavek (E) 
Ta nastavek je priporočen za čiščenje 

oblazinjenih površin kot so stičišča blazin 
na sedežnih garniturah, foteljih, in za 

čiščenje vzmetnic, notranjosti avtomobilov, 
itd. 

 
Ozek nastavek za čiščenje kotov / 

obzidnih letev (F) 
Ozek nastavek (F) je priporočen za 
temeljito sesanje težko dostopnih mest kot 

so obzidne letve, stičišča blazin na 
sedežnih garniturah in foteljih, vzmetnice, 

notranjosti avtomobilov. 

Okrogla krtača za prah (G) 
Okrogla krtača za prah ima mehke ščetine 

za občutljive površine kot so okvirji slik, 
knjige, itd. 

 
Mini turbo krtača (I) 

Samo za Polti Forzaspira Lecologico Aqua 
Allergy _Turbo Care model 

Mini turbo krtača je posebej priporočena za 
čiščenje sedežnih garnitur in foteljev, 

notranjosti avtomobilov, stenskih tapet, 
itd. 

Enostavno odstranjuje prah, prhljaj in 
ostanke tkanin. Uporabna je za 

preprečevanje alergijskih reakcij, saj z 
nastavkom s trdimi gumijastimi ščetinami 

sesa tudi živalsko dlako. Nastavek je 
uporaben tudi pri bolj zahtevni umazaniji. 
Da nastavek odstranite, pritisnite oba 

jezička ob straneh krtače (Slika 15). 
(nastavka s trdimi ščetinami ne 

uporabljajte na občutljivih površinah) 
Da turbo krtačo očistite, obrnite matico in 

odstranite zgornji del krtače kot je 
prikazano na Sliki 16. Očistite notranjost 

krtače in jo nazaj sestavite, tako da sledite 
prejšnjim navodilom v obratnem vrstnem 

redu. 
 

Krtača za parket (J) 
Krtača za parket je osnovana za čiščenje 

občutljivih površin; ima ščetine in kolesa iz 
posebnih materialov, ki ne bodo 
poškodovali takšnih površin. 

 
Turbo krtača (K) 

Samo za Polti Forzaspira Lecologico Aqua 
Allergy _Turbo Care model 

Turbo krtača zahvaljujoč turbinskem 
sistemu poveča učinkovitost pri sesanju. 

Za čiščenje Turbo krtače, odstranite vratca 
(Slika 17) in očistite notranjost krtače. 

Krtačo zaprite tako, da sledite navodilom v 
obratnem vrstnem redu. 

 
Gibljiv sesalni nastavek (L) 

Samo za Polti Forzaspira Lecologico Aqua 
Allergy _Turbo Care model 

Za dostop do najbolj zahtevnih mest kot so 
notranjosti avtomobilov, radiatorji in okvirji 
vrat in oken. 
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9. SAMODEJNI NAVIJALEC 

KABLA 

Preden sesalnik pospravite, navijte 
napajalni kabel s pritiskom gumba (2), kot 

je prikazano na Sliki 11. Pri navijanju 
poskrbite, da se kabel gladko premika v 

odprtino. 
 

10. UPORABA NOSILCA NA 
NAPRAVI 

Nosilec na napravi vam omogoča, da 

pritrdite cev z univerzalno krtačo ali Turbo 
krtačo na trup naprave. 

Nastavitev na napravo: naravnajte režo na 
hrbtni strani krtače na vodilo na nosilcu 

dodatkov na napravi (Slika 11). 
 

11. ČIŠČENJE VODNEGA FILTRA 

(16) 

• Potegnite nastavek (17c) dokler ga ne 
snamete s kletke filtra. Ločite trup kletke 

(17a) od pokrova kletke (17). 
• Odstranite gobo (17b) iz kletke. Če je 

filter poškodovan, ga zamenjajte. Vse 

komponente sperite pod tekočo vodo iz 
pipe. Počakajte, da se goba posuši 

preden jo vrnete v napravo. 
• Ponovno sestavite filter tako, da sledite 

navodilom v obratnem vrstnem redu. 
Opomba: Zagotovite, da je nastavek na 

filtru (17c) pravilno nameščen tako da 
preverite, če je puščica na nastavku 

naravnana z zarezo na dnu kletke (17a) 
(Slika 11). 

• Če je filter potreben menjave, vedno 
uporabite originalnega, na voljo v Polti 

Tehničnih Servisnih Centrih. 
• Za enostavno čiščenje vodnega 

rezervoarja (6) je priložena krtačka za 
čiščenje (M); lahko jo uporabite tudi za 
čiščenje povezav cevi in dodatkov. 

Opomba: Krtačke ne uporabljajte za 
čiščenje zunanjosti naprave. 

 

12. ČIŠČENJE HEPA FILTRA (10) 
Za čiščenje filtrov sledite naslednjim 

navodilom: 
• Pritisnite oba ročaja pokrova filtra (9a) 

in snemite pokrov filtra (9) (Slika 12). 

• Zavrtite nosilec filtra (10a) kot je 
pokazano na Sliki 13 in odstranite Hepa 

filter (10) (Slika 14); 
• Sperite filter z mrzlo tekočo vodo. Rahlo 

ga otresite, da odpade preostala 
umazanija in voda. 

Opomba: filter pustite na naravnem 
sušenju stran od luči in virov toplote. 

Preden filter ponovno sestavite, počakajte 
24 ur. 

• Če je filter strgan ga zamenjajte. 
• Filter očistite vsake 4 mesece.  

OPOZORILO: filtrov ne čistite s 
krtačo, saj ji lahko poškodujejo in 

tako zmanjšajo njihovo učinkovitost. 
Ne uporabljajte detergentov, ne 

praskajte jih in ne perite jih v 
pomivalnih strojih. 
 

13. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE 
Preden na napravi opravljate kakršnokoli 
vzdrževanje, jo vedno najprej odklopite iz 

napajanja in poskrbite, da je ohlajena. 
Za čiščenje zunanjosti naprave 

uporabljajte samo vlažno krpo. 
Ne uporabljajte nikakršnih detergentov. 

 

14. MENJAVA BATERIJ 

DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA 
Samo za Polti Forzaspira Lecologico 
Aqua Allergy _Turbo Care model 

BATERIJE NISO PRILOŽENE 
Ročaj z daljinskim ročajem za delovanje 

potrebuje dve 1.5V AAA bateriji. 
Življenjska doba baterij je odvisna od tega 

kako pogosto ga uporabljate.Če se sesalnik 
ne odziva na daljinski upravljalnik, 

zamenjajte baterije.. Pritisnite ročico na 
pokrovu baterij (23), in jo potegnite proti 

gumbom daljinca. Odstranite mali pokrov 
in zamenjajte bateriji. Poskrbite, da jih 

pravilno orientirate (+ na + in - na -). 
Ponovno nastavite pokrov (23). 
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15. ODPRAVLJANJE TEŽAV - NAMIGI
TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Sesalec se ne vklopi. Prenizka napetost. 

Baterije daljinskega 
upravljalnika so prazne 

(samo za modele, ki ga 
uporabljajo). 

Preverite kabel, vtikač in 

vtičnico. 

Zamenjajte baterije kot je 
opisano v “Menjava baterij 

daljinskega upravljalnika”. 

Sesalec se izklaplja med 
sesanjem in štirje indikatorji 

utripajo. 

V rezervoarju je preveč 
vode. 

Izbrana moč je 

previsoka za to vrsto 
površine 

V obeh primerih pritisnite 
glavno stikalo (1), odklopite 

napajalni kabel in ga pustite 
odklopljenega nekaj sekund in 

tako resetirajte varnostno 
napravo. 

Moč sesanja je zmanjšana. Nastavek, cev ali 

dodatek so lahko 
zamašeni, ali pa je 

Hepa filter umazan. 

Očistite Hepa filter in 

odstranite tujke iz cevi. 

Med sesanjem tekočin voda 

uhaja. 

Plovek je oviran. Očistite filter in zagotovite, da 

je raven vode v rezervoarju 
primerna. 

Če se težave nadaljujejo, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center 

(www.polti.co.uk za posodobljen seznam) ali kontaktirajte Podporo Strankam. 
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GARANCIJA 
Naprava je namenjena samo za domačo 
uporabo in ima garancijo dve leti od dneva 

nakupa blaga; datum nakupa je treba 
dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, 

ki velja za davčne namene in ga izda 
prodajalec. 

Za popravila mora biti napravi priloženo 
dokazilo o nakupu. 

Ta garancija ne vpliva na pravice 
potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske 

direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih 
prodaje potrošniškega blaga in z njim 

povezanih garancij. 
Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo 
Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih 

državah veljajo lokalni predpisi o 
garancijah. 

 
KAJ ZAJEMA GARANCIJA 

Med garancijo Polti jamči brezplačno 
popravilo izdelka s proizvodnimi ali 

tovarniškimi napakami, zato kupec ni 
dolžan plačati za delo ali materiale. 

V primeru nepopravljivih napak lahko Polti 
izdelek brezplačno zamenja. 

 
Za izkoriščanje garancije mora kupec 

obiskati enega od pooblaščenih servisnih 
centrov 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

V GARANCIJO NI VKLJUČENO: 

• Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz 

proizvodne napake. 
• Vsaka napaka zaradi nepravilne 

uporabe ali uporabe, ki ni navedena v 
knjižici z navodili, ki je sestavni del 

kupoprodajne pogodbe. 
• Vsaka napaka, ki je posledica višje sile 

(požari, kratek stik) ali jo je povzročila 
tretja oseba (poseg). 

• Škoda zaradi uporabe neoriginalnih 
delov Polti ter popravil ali sprememb, ki 

jih opravi osebje ali servisni centri, ki 
jih Polti ni pooblastil. 

• Škoda, ki jo povzroči stranka. 
• Potrošni materiali (filter, krtača, cev, 

baterija itd.). 
• Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni 

kamen. 

• Okvare zaradi pomanjkanja 
vzdrževanja / čiščenja v skladu z 

navodili proizvajalca. 
• Namestitev neoriginalnih ali 

modificiranih Polti dodatkov, ki niso 
primerni za napravo. 

 
Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni 

skladna z navodili za uporabo in kakršnimi 
koli opozorili ali navedbami v tem 

priročniku, garancijo razveljavi. 
 

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za 
kakršno koli neposredno ali posredno 
škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi 

nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem 
priročniku, glede opozoril za uporabo in 

vzdrževanja izdelka. 
 

Če želite videti posodobljen seznam 
pooblaščenih servisnih centrov Polti, 

obiščite spletno mesto 
www.polti.co.uk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektro Čebašek, Jure Čebašek s.p, Repnje 21, 1217 Vodice                                   

info@elektro-cebasek.si, Tel: 051648648 

GARANCIJSKI LIST 

Izdelek:   POLTI LECOLOGICO AQUA ALLERGY_TURBO CARE

 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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