
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
 

 

  FAV20 

Registrirajte svoj produkt: 

www.polti.com 

  FAV30 
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UNIVERZALNA 

KRTAČA 

LIJAK 

NOGAVIČKA 

NASTAVEK ZA 

SESANJE 

PRIPOMOČEK ZA 

ČIŠČENJE OKEN 200 MM 

OKVIR S ŠČETINAMI 
 

GUMIJASTI OKVIR 

 
OKVIR ZA PREPROGE 

ŠOBA ZA PARO IN 

SESANJE KRTAČA ZA ČIŠČENJE 
ZBIRALNIKA 

PODALJŠEK CEVI + PODALJŠEK CEVI 

Z NASTAVKOM ZA SHRANJEVANJE 

BIOECOLOGICO 

UNIVERZALNA KRPA 

KONCENTRATOR PARE + 

3x BARVNA KRTAČA Z NAJLONSKIMI ŠČETINAMI + 
PARNI NASTAVEK 

NADOMESTNA TESNILA 

GIBLJIVA PARNA IN VAKUUMSKA CEV  

(ROČAJ)  
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DODATNO 

HEPA FILTER 

MINI TURBO KRTAČA 

PRIPOMOČEK ZA LIKANJE 

3x KRTAČA Z NAJLONSKIMI 

ŠČETINAMI 

3x BARVNA KRTAČA Z NAJLONSKIMI 
ŠČETINAMI 

3x KRTAČA Z MEDENINASTIMI 

ŠČETINAMI 

1x UNIVERZALNA KRPA + 1x KRPA ZA 

OBČUTLJIVA TLA + 1x NOGAVIČKA 

2x UNIVERZALNA 
KRPA  

2x KRPA ZA 
OBČUTLJIVA TLA 
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vonj CITRUS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 

vonj BOR 

2x NOGAVIČKA 
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DOBRODOŠLI V SVET  
VAPORETTO LECOASPIRA 

POPOLNA NAPRAVA ZA ČIŠČENJE HIŠE, ČISTI S PARO IN 

SESA Z VODO.  

TA DVOJNA SILA NARAVE ZADRŽI 99,97 % NEČISTOČ. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

DODATKI ZA VSE 

POTREBE 
___________________ 

 
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. 
 

Da preverite združjivost z 
vašo napravo, poiščite 

PAEUXXXX/ PFEUXXXX 
kodo navedeno poleg 

vsakega dodatka na Strani 

3 in 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 

Uporabnikom, da 
registrirate vaš izdelek. 

Dobite lahko uporabna 
priporočila o uporabi 

izdelka, obvestila o 
inovacijah, ali pa najdete 

vse dodatke, ki naredijo 
družino Polti še bolj 

dragocene pri skrbi za vaš 
dom. 

Če želite registrirati vaš 
izdelek, morate poleg 

vašiih osebnih podatkov, 

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

srebrni nalepki na škatli, 
in na dnu naprave. Da 

prihranite čas, ročno 
prepišite serijsko številko. 

z nalepke na hrbtno stran 

teh navodil. 
 

 
 

 
 

 

URADNI YOUTUBE 

KANAL 
___________________ 

 
Želite izvedeti več? Obiščite 

naš uradni kanal 
www.youtube.com/poltispa. 

Poiščite ilustrativni video za 
Vaporetto Lecoaspira, da si 

ogledate hiter in enostaven 
pregled vseh funkcij te 

neverjetne naprave. 
Poleg tega vas bo video 

vodnik vodil skozi uporabo 
Vaporetto Lecoaspira od 

priprave za uporabo do 
preprostih vzdrževalnih 

operacij. 
Prijavite se na kanal, tako 

da ste lahko vedno na 

tekočem z našimi video 
vsebinami! 

POZOR: Varnostna 
opozorila so navedena 

samo v tem priročniku. 
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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 
močnega udarca, 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. 
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• Naprave se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima 
vidne znake poškodb ali če pušča. 

• Vtikač mora biti obvezno izklopljen iz napajanja pri 

polnjenju vode. 
• V teku uporabe je v parnem kotlu pritisk. Ne odstranjujte 

pokrova kotla, če je naprava vklopljena. 
• 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. 

• Izklopite 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. 
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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. 

• 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. 
• Izklopite napravo, če je ne uporabljate in pa pred servisom 

ali pred vzdrževanjem. 
• Naprave ne smete pustiti brez nadzora, če je priključena 

na električno omrežje. 
• 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 
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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 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 vakuumskega dovoda in 

vseh gibljivih delov. 
• Funkcije sesanja ne uporabljajte na ljudeh in/ali živalih. 

• Za premikanje naprave uporabite poseben ročaj. Ne 
vlecite napajalnega kabla. Ne uporabljajte napajalnega 
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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. 

• Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali. 
• Ne usmerjajte pare v oblačila, ki jih imate v tistem 

trenutku oblečena. 
• Krpe in tkanine, ki so bile izpostavljene globoki pari, 

dosegajo zelo visoke temperature, nad 100 ° C. Počakajte 
nekaj minut in preverite, ali so se ohladila, preden ravnate 

z njimi. Zato se izogibajte stiku s kožo, če so bile ravno v 
stiku s paro. 

• Med uporabo imejte napravo na ravni horizontalni in 
stabilni površini. 

• Varnostni zatič za paro na ročaju zagotavlja večjo varnost, 
saj preprečuje nenamerno aktiviranje dovajanja pare s 

strani otrok ali ljudi, ki se funkcije aparata ne zavedajo. 
Ko pare ne uporabljajte, zaklenite varnostni zatič za paro. 
Če želite nadaljevati z dobavo pare, vrnite zatič v prvotni 
položaj. 

• Napravo vedno uporabljajte s priloženim varnostnim 
pokrovčom ali originalnim nadomestnim delom. Uporaba 

neoriginalnih varnostnih pokrovčkov Polti lahko povzroči 
nesreče. 

• Pri dostopu do tlačnega kotla (odstranitev pokrovčka, 
polnjenje) poskrbite, da je bila naprava izklopljena s 
stikalom za vklop in izključena iz električnega omrežja za 
vsaj dve uri, da se ohladi. Obstaja nevarnost nesreče, ko 

je kotel vklopljen/vroč in pod tlakom. 
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• Naprave ne priključujte z odstranjenim varnostnim 
pokročkom. Previdno privijte varnostni pokrovček, preden 
vključite in vklopite napravo. 

• Preden vklopite napravo, preverite, da nič ne zapira ust 
kotla (plastenka za polnjenje, lijak ali drugi predmeti) in 
da je varnostni pokrovček zaprt. 

• Preverite, ali je varnostni pokrovček pravilno zategnjen; 
če iz pokrovčka uhaja para, izklopite kotel, izvlecite 
napajalni kabel, počakajte dve uri, da se naprava ohladi, 

in ga nato odvijte. Preverite stanje varnostnega pokrovčka 
in tesnila. Če je pokrovček v dobrem stanju, ga popolnoma 
privijte nazaj. Če para še naprej uhaja iz pokrovčka, 
pustite, da se ohladi 2 uri, nato pa napravo odnesite v 
najbližji pooblaščeni servis. 

• Občasno preverjajte stanje varnostnega pokrovčka in 

tesnila. Udar in padec lahko ogrozita varnost pokrovčka. 
Zamenjajte ga z originalnim nadomestnim delom ali 
zamenjajte tesnilo. 

• Če se pokrovček prosto vrti, to pomeni, da je kotel še 
vedno pod tlakom in zato vroč. Nikoli ne odpirajte 
pokrovčka na silo, ne glede na to, ali je naprava vklopljena 

ali je kotel izklopljen in je naprava izklopljena iz 
električnega omrežja. Vedno počakajte, da se kotel ohladi 
2 uri, preden odprete pokrovček, ne da bi ga silili. 

• Za odvijanje pokrovčka ne uporabljajte orodja. Če 
pokrovčka ni mogoče odstraniti, tudi ko se aparat ohladi, 
pojdite v najbližji pooblaščeni servis. 

• POZOR     Nikoli ne napolnite kotla takoj, ko je bil varnostni 
pokrovček odvit, ko je kotel še vroč, tudi če je naprava 
izključena iz električnega omrežja. Ob stiku z vročim, 
praznim kotlom bo hladna voda izhlapela in ustvarila 
brizganje pare, ki lahko povzroči opekline. Kotel napolnite 
le, ko je hladen, pri polnjenju pa vedno držite obraz stran 

od ust kotla. 
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• Uporaba neoriginalnih pokrovčkov Polti in neupoštevanje 
navodil v tem priročniku predstavljata nepravilno uporabo. 
Polti S.p.A. zavrača vso odgovornost za kakršne koli 

nesreče, ki bi nastale zaradi kakršne koli nepravilne 
uporabe te naprave. 

 
TVEGANJA PRI UPORABI PRIPOMOČKA ZA LIKANJE 
• Likajte samo na površinah, ki so odporne na vročino in ki 

omogočajo prodor pare. 

• Ko likalnik postavite na stojalo, se prepričajte, da je 
površina, na kateri je stojalo, stabilna. 

• Če je potrebno podlogo za likanje zamenjati, uporabite 
samo originalne nadomestne dele. 

• Likalnik morate uporabljati s priloženo likalno podlogo. 
• Likalnik je potrebno uporabljati in odlagati samo na ravne 

stabilne površine. 
• Likalnika ne smete uporabljati, če je padel na tla, če so 

vidni znaki poškodb ali če pušča. 
• Vročege naprave ne postavljajte na toplotno občutljive 

površine. 
• Če likate med sedenjem, pazite, da curek pare ne bo 

nagnjen proti vašim nogam. Para lahko opeče. 
• Preden napravo priključite na tok, se prepričajte, da gumb 

za neprekinjen parni curek ni pritisnjen (če je na napravi). 
• Nikoli ne puščajte likalnika brez nadzora, ko je priključen. 
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE 
Ta aparat je namenjen notranji uporabi kot 
parni čistilec in kot sesalnik z vodnim 

filtrom za tekočine in suh in/ali vlažen 
material (umazanijo) s površin v skladu z 

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 le gospodinjsko umazanijo. 
Ne uporabljajte za razbitine ali apnenec, 

cement in ostanke z gradbišč ali 
opekarstva. 

Ne uporabljajte za zemljo, pesek, ipd. 
Ne uporabljajte za pepel, saje in ostanke 
izgorevanja (kamini, žari, itd.). 

Ne uporabljajte za tonerje in črnila 
tiskalnikov, fotokopirnih strojev. 

Ne uporabljajte za sesanje koničastih, 
ostrih ali neupogljivih predmetov. 

Naprava pravilno deluje le z vstavljenim 
zbiralnikom, in z vsemi ostalimi sestavnimi 

deli. 
Izdelka ne dvigujte za ročaj zbiralnika 

umazanije. 
Naprave nikoli ne puščajte izpostavljene 

vremenskim vplivom. 
Ne sesajte, ko je rezervoar vodnega filtra 

prazen. Za sesanje vedno napolnite 
rezervoar vodnega filtra, kot je navedeno v 

poglavju 1. 
POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do 
estetskih, tehničnih in konstrukcijskih 

sprememb po potrebi in brez predhodnega 
obvestila. 

Preden zapustijo našo tovarno, so vsi naši 
izdelki strogo testirani. To je razlog, zakaj 

vaš Vaporetto Lecoaspira lahko vsebuje 
nekaj preostale vode v kotlu in 

rezervoarju. 
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. 
 

KAKŠNO VODO UPORABITI 
Naprava je zasnovana tako, da deluje z 
normalno vodo iz pipe s povprečno trdoto  
med med 8°f in 20°f. Če je voda iz pipe 

pretrda, ne uporabljajte deminiralizirane 
vode, temveč uporabljajte mešanico 50/50 

vode iz pipe in deminiralizirane vode. Ne 
uporabljajte čiste demineralizirane vode. 

Pozor: preverite trdoto vode pri vašem 
dobavitelju vode. 

Če uporabljate izključno vodo iz pipe, lahko 
zmanjšate nastajanje vodnega kamna z 

uporabo posebnega Kalstopa 
(PAEU0094), sredstva proti nastajanju 

vodnega kamna, ki ga distributira Polti, in 
je na voljo pri vseh večjih trgovcih z 

gospodinjskimi aparati in na 
www.polti.co.uk. 

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. 
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Ne dodajajte kemičnih ali naravnih 
detergentov, ali sredstev za odstranjevanje 

vodnega kamna. 

 

1. PRIPRAVA NAPRAVE 

1.1 Dvignite ročico zbiralnika vodnega filtra 
in odstranite zbiralnik iz ohišja (1-2). 

1.2 Obrnite ročico zbiralnika vodnega filtra 
in odstranite enoto vodnega filtra (3-4). 

1.3 Zbiralnik vodnega filtra napolnite s 
približno 1,2 l vode iz pipe do indikatorja 

MAX (5). 

1.4 Zamenjajte enoto filtra v zbiralniku 
vodnega filtra in jo vrnite v prvotni položaj 

(7). 
1.5 Ponovno namestite zbiralnik vodnega 

filtra v njegovo ohišje in obračajte ročico, 
dokler se ne vrne v začetni položaj (8-9). 

1.6 Odvijte varnostni pokrovček in 
napolnite kotel z 1,1l vode (če je 

popolnoma prazen)(10-11). Izogibajte se 
prelivanju in ne napolnite nad priporočeno 
mejo. 

Varnostni pokrovček previdno privijte 
nazaj in preverite, ali je do konca 

zategnjen (12). 
Ta postopek je treba izvesti vedno, ko je 

kotel ohlajen in ko je napajalni kabel 
izklopljen iz električnega omrežja. 

1.7 Odprite pokrov vgradne vtičnice in 
vstavite vgradni vtič gibljive cevi za 

paro/vakuum (13). 
1.8 Popolnoma odvijte napajalni kabel in 

ga priključite v ustrezno omrežno vtičnico 
(14). Izdelek vedno uporabljajte s 

popolnoma odvitim kablom. 
1.9 Naprava je pripravljena za uporabo. 

 

2. POVEZAVA DODATKOV 
Vse dodatke Vaporetto Lecoaspira lahko 
priključite neposredno na  gibljivo 

parno/vakuumsko cev ali na podaljške 
cevi. 

2.1 Za priključitev posebnih dodatkov za 
funkcije sesanja in pare nadaljujte na 

naslednji način: 
Premaknite zatič dodatne 
opreme, če obstaja, v 

položaj OPEN in 
priključite dodatke.  

Zatič dodatne opreme 
premaknite v položaj 

CLOSED. Preverite, če je 
povezava tesna. 

Na podaljških cevi je 
dodaten gumb za 

pritrditev: nadaljujte, kot 
je opisano prej za 

dodatke, in sprostite cevi tako, da 
potisnete gumb do zaklenjenega položaja.  

2.2 Za priključitev posebnih dodatkov 
samo za sesanje jih je potrebno le pritrditi, 

ne da bi jih priklopili na zatič.  

V zbiralniku vodnega filtra uporabite vodo 
iz pipe. 

V zbiralniku vodnega filtra so lahko 
dodatki, zato jih pred uporabo naprave 

odstranite. 

Vodi v zbiralniku vodnega filtra dodajte 

Bioecologico. Ta tekočina proti peni in 
dezodoriranju, ki vsebuje naravne snovi, 

sprošča prijeten vonj v prostor, preprečuje 
nastajanje pene v vodnem filtru in 

zagotavlja pravilno delovanje aparata 
(poglavje 14)(6). 
 

POZOR: Ne sesajte, ko je zbiralnik 
vodnega filtra prazen. Za sesanje vedno 
napolnite zbiralnik vodnega filtra (5). 
 

POZOR: Nepravilno vstavljanje zbiralnika 
vodnega filtra lahko povzroči zmanjšanje 

sesalne zmogljivosti. 

Izogibajte se puščanju vode. Pazite, da 

voda ne prelije, da ne zmočite površine, na 
kateri stoji vaš Vaporetto Lecoaspira. 

POZOR: Pri prvem zagonu s paro se lahko 

zaradi temperaturnega neravnovesja s 
paro pomeša nekaj kapljic vode. Prvi curek 

pare usmerite na krpo. 
 
Da bi preprečili, da bi umazanija v 
zbiralniku umazanije povzročila slab vonj, 

priporočamo praznjenje in čiščenje po 
vsaki uporabi v skladu z metodami, 
opisanimi v poglavju 16. 
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2.3 Če želite parni nastavek (F) povezati s 
koncentratorjem pare (D), jo preprosto 

privijte. Enak postopek je mogoče izvesti 
za barvne krtače (E), ki jih lahko privijete 

na koncentrator pare in na parno cev. 
Različne barve vam omogočajo, da vedno 

uporabljate isto krtačo za isto površino. 
 

 

3. ČIŠČENJE TRDIH TAL 

(ploščice, keramične površine 

itd.) 
Prepričajte se, da ste napravo pripravili po 
navodilih v poglavju 1 in priključili dodatke 

navedene v poglavju 2. 
3.1 Povežite oba podaljška cevi (C) z 

ročajem (A) (15-16). 
3.2 Samo za sesanje, povežite univerzalno 

krtačo (B) (18) z okvirjem s ščetinami (B1) 
(19-20-21) in pritisnite gumb za sesanje 
na napravi, da nadaljujete s čiščenjem 

(28). 

3.3 Za čiščenje s paro in sesanje pritrdite 
okvir za tekočine (B2) na univerzalno 

krtačo (B) (19-20-21). 
3.4 Kotel vklopite s pritiskom na tipko kotla 

(29) in nastavimo moč pare z gumbom za 
nastavitev pare (31) (za izklop kotla 

ponovno pritisnite tipko kotla); za to vrsto 
površine priporočamo stopnjo pare 4/5. 

Lučka za paro (   ) se prižge in nato ugasne, 
ko je dosežena pravilna temperatura (30). 
3.5 Deaktivirajte zaklep pare (32) in 

nadaljujte z dovajanjem in sesanjem pare, 
tako da pritisnete sprožilec pare na ročaju 

in gumb za sesanje na napravi (33). 
 

Kombinirana uporaba pare in sesanja 
omogoča najbolj učinkovito saniranje 

površine, raztapljanje umazanije, 
odstranjevanje maščobe, bacilov in pršic, 

predvsem pa omogoča sušenje površin. 
V tem programom je možno tudi posesati 

majhne količine tekočin in posušiti tla. 
 

3.6 Samo za parno čiščenje je možna 
uporaba abrazivnega delovanja priložene 

univerzalne krpe (L). Preden začnete čistiti 

površino, jo pritrdite na univerzalno krtačo 
(B). 

 

4. ČIŠČENJE OBČUTLJIVIH TAL 

(lesene, kamnite, voskane 
površine itd.) 

Prepričajte se, da ste napravo pripravili po 
navodilih v poglavju 1 in priključili dodatke 

navedene v poglavju 2. 
4.1 Povežite oba podaljška cevi (C) z 

ročajem (A) (15-16). 
4.2 Samo za sesanje, povežite univerzalno 

krtačo (B) (18) z okvirjem s ščetinami (B1) 
(19-20-21) in pritisnite gumb za sesanje 

na napravi, da nadaljujete s čiščenjem 
(28). 

4.3 Za čiščenje s paro in sesanje pritrdite 
okvir za preproge (B3) na univerzalno 

krtačo (B) (19-20-21). Priloženo krpo za 
tla (L) pritrdite na univerzalno krtačo (B) 

(22). 
4.4 Kotel vklopite s pritiskom na tipko kotla 

(29-30-31) in nastavimo moč pare z 
gumbom za nastavitev pare (31) (za izklop 

kotla ponovno pritisnite tipko kotla); za to 
vrsto površine priporočamo stopnjo pare 

1/2. Lučka za paro (  ) se prižge in nato 
ugasne, ko je dosežena pravilna 

temperatura. 

4.5 Deaktivirajte zaporo pare (32) in 
nadaljujte z dovodom pare in sesanjem, 

tako da pritisnete sprožilec pare na ročaju 

Iz varnostnih razlogov med sesanjem 
vklopite varnostni zatič za paro na ročaju. 

Preden krpo odstranite s krtače, počakajte 
nekaj minut, da se krpa ohladi. 

POZOR: Za dodatno varnost pred uporabo 
naprave na občutljivih površinah in tistih, 

ki so obdelane s posebnim oljem, voskom 
itd., preizkusite dovajanje pare na skritem 

delu in pustite, da se pari del posuši, da se 
prepričate, da ni prišlo do sprememb barve 
ali deformacije. 
 

Pred uporabo aparata na občutljivih 
površinah se prepričajte, da del, ki je v 

stiku s površino, ni tujkov, ki bi lahko 

povzročili praske. 

Iz varnostnih razlogov med sesanjem 
vklopite varnostni zatič za paro na ročaju. 
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(33) in gumb za sesanje na aparatu (28). 
Krpa bo odstranila umazanijo in paro ter 

razkužila površino. 
Če morate znova zagnati program za 

dokončanje čiščenja površine, ponovno 
pritisnite gumb za paro. 

 

5. ČIŠČENJE PREPROG IN 

TALNIH OBLOG 

Prepričajte se, da ste napravo pripravili po 
navodilih v poglavju 1 in priključili dodatke 

navedene v poglavju 2. 
5.1 Povežite oba podaljška cevi (C) z 

ročajem (A) (15-16). 
5.2 Povežite univerzalno krtačo (B) (18) z 

okvirjem za preproge (B3) (19-20-21).  
5.3 Samo za sesanje pritisnite gumb za 

sesanje na napravi, da nadaljujete s 
čiščenjem (28). 

5.4 Za čiščenje s paro in sesanje vklopite 
kotel s pritiskom na tipko kotla (29-30-31) 

in nastavimo moč pare z gumbom za 
nastavitev pare (31) (za izklop kotla 

ponovno pritisnite tipko kotla); za to vrsto 
površine priporočamo stopnjo pare 3. 

Lučka za paro (   ) se prižge in nato ugasne, 
ko je dosežena pravilna temperatura. 

5.5 Deaktivirajte zaporo pare (32) in 
nadaljujte z dovodom pare in sesanjem, 

tako da pritisnete sprožilec pare na ročaju 
(33) in gumb za sesanje na aparatu (28). 

Krpa bo odstranila umazanijo in paro ter 
razkužila površino. 
5.6 Funkcijo sesanja in pare je mogoče 

uporabljati skupaj ali izmenično, pri čemer 
aktivirate obe, kot je opisano v prejšnjih 

točkah. 
 

Kombinirana uporaba pare in sesanja 
omogoča najbolj učinkovito saniranje 

površine, raztapljanje umazanije, 
odstranjevanje maščobe, bacilov in pršic; 

predvsem pa omogoča posvetlitev barve 
vlaken in hitrejše sušenje površin. 

 

6. ČIŠČENJE STEKLA, OKEN IN 

PLOŠČIC 

Prepričajte se, da ste napravo pripravili po 

navodilih v poglavju 1 in priključili dodatke 
navedene v poglavju 2. 

6.1 Kotel vklopite s pritiskom na tipko kotla 
(29) in nastavimo moč pare z gumbom za 

nastavitev pare (31) (za izklop kotla 
ponovno pritisnite tipko kotla); za to vrsto 

površine priporočamo stopnjo pare 3. 
Lučka za paro (   ) se prižge in nato ugasne, 
ko je dosežena pravilna temperatura. 

6.2 Pritrdite šobo za paro in sesanje (G) na 
ročaj (A) ali na podaljšek cevi (C) (23-24) 

in nanjo pritrdite pripomoček za čiščenje 
oken (G1) (25). 

Prepričajte se, da je varnostni zatič za paro 
na ročaju izklopljen. 

6.3 Pritisnite in držite sprožilec pare na 
ročaju (A) (33) in površino dobro poparite, 

da se umazanija raztopi. 
6.4 Aktivirajte sesanje (28) in pojdite s 

šobo za paro in sesanje (G) s pripomočkom 
za čiščenje oken (G1) po površini, da 

nadaljujete s sušenjem. 
Šoba za paro in sesanje (G) s pripomočkom 

za čiščenje oken (G1) omogoča hitro in 
preprosto čiščenje brez sledi in madežev. 
Kombinirana uporaba pare in sesanja 

omogoča najučinkovitejšo sanitacijo 
površine, raztapljanje umazanije ter 

odstranjevanje maščob in bacilov, 
predvsem pa omogoča sušenje površine. 

 

Preden krpo odstranite s krtače, počakajte 

nekaj minut, da se krpa ohladi. 

POZOR: Pred čiščenjem tkanin s paro 

preberite navodila proizvajalca in vedno 
opravite test na skritem delu ali na vzorcu 

materiala. Pustite, da se obdelani del 
posuši, da se prepričate, da ni prišlo do 

sprememb barve ali deformacij. 

Iz varnostnih razlogov med sesanjem 

vklopite varnostni zatič za paro na ročaju. 

POZOR: Za čiščenje steklenih površin v 
posebej mrzlih letnih časih predgrejte 

okna in začnite sesati z razdalje približno 
50 cm od površine. 
 

Da bi preprečili, da bi umazanija v 

zbiralniku umazanije povzročila slab vonj, 
priporočamo praznjenje in čiščenje po 
vsaki uporabi v skladu z metodami, 

opisanimi v poglavju 15. 
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7. ČIŠČENJE OBLAZINJENJA 

(vzmetnice, zofe, notranjost 

avtomobilov itd.) 

Prepričajte se, da ste napravo pripravili po 
navodilih v poglavju 1 in priključili dodatke 

navedene v poglavju 2. 
7.1 Samo za sesanje, priključite šobo za 

paro in sesanje (G) na ročaj (A) (16) in 
pritisnite gumb za sesanje na napravi, da 

nadaljujete s čiščenjem (32). 
7.2 Za čiščenje s paro in sesanje uporabite 

šobo za paro in sesanje (G) s pritrjeno 
nogavičko (I) (26) in jo pritrdite na ročaj 

(A) ali na podaljška cevi (C). 
7.3 Kotel vklopite s pritiskom na tipko kotla 

(29) in nastavimo moč pare z gumbom za 
nastavitev pare (31) (za izklop kotla 

ponovno pritisnite tipko kotla); za to vrsto 
površine priporočamo stopnjo pare 1/2. 

Lučka za paro (   ) se prižge in nato ugasne, 
ko je dosežena pravilna temperatura. 
Prepričajte se, da je varnostni zatič za paro 

na ročaju izklopljen (32). 
7.4 Funkcije sesanja in pare je mogoče 

uporabljati bodisi skupaj ali tako, da jih 
izmenično aktivirate, kot je opisano v 

prejšnjih točkah. 
Kombinirana uporaba pare in sesanja 

omogoča najučinkovitejše saniranje 
površine, raztapljanje umazanije in 

odstranjevanje maščobe, bacilov in pršic; 
omogoča posvetlitev barve vlaken in 

hitrejše sušenje površin. 
 

8. ČIŠČENJE KOPALNIŠKE 

OPREME, FUG IN KUHINJSKIH 

DELOVNIH POVRŠIN 
Prepričajte se, da ste napravo pripravili po 

navodilih v poglavju 1 in priključili dodatke 
navedene v poglavju 2. 

8.1 Priključite koncentrator pare (D), 
opremljen z malo okroglo krtačo (E), na 

ročaj (A). Parni nastavek (F) se lahko 

pritrdi na koncentrator pare (D). To je 
priporočljivo za dosego najtežjih območij, 

idealno za čiščenje radiatorjev, vratnih in 
okenskih okvirjev, kopalnic in rolet. 

8.2 Kotel vklopite s pritiskom na tipko kotla 
(29) in nastavimo moč pare z gumbom za 

nastavitev pare (31) (za izklop kotla 
ponovno pritisnite tipko kotla); za to vrsto 

površine priporočamo stopnjo pare 4/5. 
Lučka za paro (   ) se prižge in nato ugasne, 

ko je dosežena pravilna temperatura. 
8.3 Prepričajte se, da je varnostni zatič za 

paro na ročaju izklopljen (32) nato 
pritisnite in držite sprožilec pare na ročaju, 

da začnete s čiščenjem. 
8.4 Priključite nastavek za sesanje (M) 
(33) na koncentrator pare (D) (27) in 

aktivirajte sesalno funkcijo, da začnete 
sesati takoj, pri čemer odstranite 

umazanijo zahvaljujoč zgoščenemu curku 
pare. 

 

9. ČIŠČENJE POHIŠTVA IN 

OBČUTLJIVIH POVRŠIN 

9.1 Priključite nastavek za sesanje (M) ali 
šobo paro in sesanje (G) na ročaj (A) in 

pritisnite sesalni gumb na napravi (glej 
poglavje 2). 

7.3 Kotel vklopite s pritiskom na tipko kotla 
(29) in nastavimo moč pare z gumbom za 

nastavitev pare (31) (za izklop kotla 
ponovno pritisnite tipko kotla); za to vrsto 

površine priporočamo stopnjo pare 1/2. 
Lučka za paro (   ) se prižge in nato ugasne, 

ko je dosežena pravilna temperature (33). 
Pritisnite in držite sprožilec pare na ročaju 
in usmerite curek na krpo. 

9.3 Za čiščenje površine uporabite krpo, ki 
ste jo predhodno poparili, pri čemer se 

izogibajte daljši uporabi na istem mestu. 
 

POZOR: Pred čiščenjem usnja ali tkanin s 

paro preberite navodila proizvajalca in 
vedno opravite test na skritem delu ali na 

vzorcu materiala. Pustite, da se obdelani 
del posuši, da se prepričate, da ni prišlo do 

sprememb barve ali deformacij. 

Različne barvne krtače omogočajo uporabo 

drugačne barve za vsako površino ali 

okolje. 

POZOR: Parnega curka ne usmerjajte 

neposredno na površine. 
Pred čiščenjem površine vedno naredite 

test na skritem delu in preverite, kako se 

odziva na dovajanje pare. 
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10. OSTALI SPLOŠNI NAČINI 

UPORABE 

10.1 OSVEŽITEV ZAVES 
Pršice in prah lahko iz zaves odstranimo že 

samo z uporabo ročaja. Para uspešno 
odstrani vonjave in poživi barve.  

Za takšno uporabo nastavite paro na 
stopnjo 1/2. 

 
10.2 ODSTRANJEVANJE MADEŽEV S 
PREPROG IN OBLAZINJENJA 

 

POZOR: Para.  

Nevarnost opeklin! 

 
Povežite koncentrator (D) brez ščetinaste 

okrogle krtače (27); pod čim večjim kotom 
usmerite parni curek direktno na madež 

(nikoli vertikalno), nato pa s krpo poberite 
umazanijo. 

Za to površino nastavite paro na stopnjo 
1/2. 

Povežite nastavek za sesanje (M) na 
koncentrator (D) in aktivirajte sesanje, da 

začnete sesati umazanijo odstranjeno s 
paro. 

 
10.3 SKRB ZA RASTLINE IN VLAŽENJE 
PROSTOROV 

Pri skrbi za rastline, samo z ročajem 
odstranite prah z listov, tako da jih sesate: 

paro nastavite na stopnjo 1/2 in škropite 
z razdalje 50 cm. Rastline lažje dihajo in 

bodo čistejše in bolj žive. S paro lahko tudi 
vlažite in osvežite prostore, še posebej 

tiste, v katerih se zadržujejo kadilci. 
 

11. NASTAVITEV PARE 
Pretok pare lahko optimizirate s pomočjo 
gumba za nastavitev pare. Za povečanje 

pretoka obrnite gumb v smeri urinega 
kazalca (31). Obračanje v nasprotni smeri 
urnega kazalca zmanjša pretok. Tukaj je 

nekaj nasvetov za regulacijo: 
• Najvišja stopnja (4/5): za 

odstranjevanje ostankov, madežev, 
maščob in razkuževanje; 

• Srednja raven (3): za preproge, 
talne obloge, steklo in tla; 

• Najmanjša raven (1/2): za parjenje 
rastlin, čiščenje občutljivih tkanin, 

stenskih oblog, zofe itd. 
 

12. KO ZMANJKA VODE 
Pomanjkanje vode v kotlu prepoznamo po 
prižiganju lučke (pipa) (34). 

 

POZOR: Para.  

Nevarnost opeklin! 

 

Če želite nadaljevati z uporabo, postopajte 
na naslednji način: 
• Izklopite stikalo za izklop/kotel (29). 

• Odklopite napravo iz električnega 
omrežja. 

• Počakajte vsaj 10 minut in odstranite 
varnostni pokrovček ter ga brez sile 

odvijte (10). 
• Pustite, da se naprava ohlaja vsaj 10 

minut. 
• Kotel napolnite z 1,1 l vode (11). 

• Varnostni pokrovček previdno privijte 
nazaj in preverite, ali je popolnoma 

zaprt (12). 

  

POZOR: Pred čiščenjem površine vedno 

naredite test na skritem delu in preverite, 
kako se odziva na dovajanje pare. 

Za sesanje ni potrebno napolniti kotla, 
enostavno izklopite kotel. 

POZOR: Nikoli ne napolnite kotla takoj, ko 
odprete varnostni pokrovček. Kotel je še 

vedno vroč, tudi če je naprava izklopljena. 
Ob stiku z vročim, praznim kotlom bo 

hladna voda izhlapela in ustvarila 
brizganje pare, ki bi lahko povzročila 
opekline. Kotel napolnite le, ko je hladen, 

pri polnjenju pa vedno držite obraz stran 
od odprtine kotla. 

POZOR: Če se pri odvijanju pokrovček 
prosto vrti ali če uhaja para, nemudoma 

prenehajte z delovanjem in se prepričajte, 
da je kotel izklopljen in napajalni kabel 

izključen iz električnega omrežja. 
Počakajte, da se naprava ohladi vsaj (2 

uri) in odvijte pokrovček. ZAŠČITITE SVOJ 
OBRAZ!!! 
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13. SAMODEJNI ZASTOJ 

SESANJA 
Ko količina umazanije v zbiralniku vodnega 
filtra doseže maksimalno kapaciteto, se 

sesanje samodejno ustavi s pomočjo 
varnostnega plovka. To se lahko zgodi tudi 

ko je voda zelo umazana. V teh primerih, 
se obrati motorja povečajo in je zato 

potrebno, da se iz zbiralnika izprazni voda. 
Napravo izklopite in jo ponovno vklopite 

šele takrat, ko se nivo vode v zbiralniku 
zmanjša, po navodilih iz poglavja 1. 

 

14. BIOECOLOGICO 
Bioecologico je odišavljeno sredstvo proti 
penjenju, ki je iz naravnih sestavin. 

Preprečuje penjenje v vodnem filtru in tako 
zagotavlja pravilno delovanje naprave. Ko 

se raztopi v rezervoarju, Bioecologico 
deluje kot učinkovit deodorant in 

zahvaljujoč svojim naravnim sestavinam, v 
okolje izpušča sveže in prijetne vonjave. 

 
Vsebina stekleničke: 5 ml ℮ 
Bioecologico je naprodaj v vseh večjih 

trgovinah za gospodinjstva ali pa na 
www.polti.com. 

 
NAVODILA ZA UPORABO 

14.1 Po navodilih dodajte vodo v vodni fil-
ter. 

14.2 Flaško pretresite pred uporabo. 
14.3 Čep flaške zvijte dokler ne poči. 

14.4 Vsebino zlijte v vodni filter. 

 

 

 

 

 

15. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE 
Da očistite zunanjost naprave, uporabite 
samo vodo in vlažno krpo. 

Vse dodatke lahko operete pod tekočo 
vodo, a morajo biti pred naslednjo uporabo  

popolnoma suhi (37). 
Ne uporabljajte nikakršnih detergentov. 

 

16. ČIŠČENJE ZBIRALNIKA 

VODNEGA FILTRA  

(redno vzdrževanje) 
16.1 Zagotovite, da je naprava izklopljena 
in odklopljena iz napajanja. 

16.2 Odstranite zbiralnik vodnega filtra iz 
ohišja z uporabo ročaja (2). 

16.3 Ročaj obrnite narobe in odstranite 
vodni filter (3-4). 

16.4 Rezervoar izpraznite tako, da ga 
nagnete v smer šobe (35). 

16.5 Upognjen nastavek obrnite na glavo 
dokler ne zdrsne s filtra (36). 

16.6 Vse komponente razstavite in jih 
sperite pod tekočo vodo (37). 

16.7 Komponente posušite, jih ponovno 
sestavite in vstavite nazaj v zbiralnik. 

16.8 Zbiralnik vodnega filtra ponovno 
vstavite v napravo. 

17. ČIŠČENJE HEPA FILTRA 

(izredno vzdrževanje) 
17.1 Zagotovite, da je naprava izklopljena 

in odklopljena iz napajanja. 
17.2 Odstranite zbiralnik vodnega filtra iz 

ohišja z uporabo ročaja (2). 
17.3 Z uporabo ročice HEPA filtra, ga 

odstranite iz ohišja (39). 
17.4 Splaknite ga pod vodo iz pipe in ga 
rahlo stresite da odstranite vodo in 

umazanijo. Preden ga ponovno vstavite v 

Hkrati uporabite samo eno flaško. 
Morebitna sprememba barve tekočine ne 

vpliva na delovanje naprave. 

POZOR: Nikoli ne nalivajte Bioecologico v 

kotel. 

POZOR: Preverjajte stanje filtrov. Ko so 

vidno poškodovani jih zamenjajte. 

Če so cevi in zbiralnik vodnega filtra še 
posebej umazani, ga po uporabi izpraznite 

kot je opisano, nato pa posesajte približno 
1,5 litra čiste vode, voda bo očistila 
notranjost cevi in pa stene zbiralnika 

vodnega filtra. Zbiralnik nato ponovno 
izpraznite. 

POZOR: Če takoj po samodejnem izklopu 

napravo nazaj vklopite, lahko poškodujete 

filter izpusta zraka. 
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napravo, ga pustite na naravnem sušenju 
vsaj 24 ur. 

HEPA filter je potrebno čistiti približno 

trikrat na leto. 
 

18. NADOMESTNA TESNILA 
Redno preverjajte stanje tesnil. Po potrebi 

jih zamenjajte z nadomestnimi deli po 
spodnjih navodilih. 
 

 • Odstranite poškodovano 
tesnilo. 

• Vstavite novo tesnilo, tako 
da ga postavite na parni 
nastavek in ga potisnete v 

pravilen položaj. 
• Tesnilo namažite s silikonom, 

vazelinom ali majhno 

količino rastlinskega olja. 

Enako preverjajte tudi na tesnilih 

podaljškov cevi in na ročaju cevi. Po 
potrebi postopajte po sledečih navodilih. 

 

 • Odstranite poškodovano 

tesnilo. 
• Vstavite novo tesnilo, tako 

da ga postavite na parni 

nastavek in ga potisnete v 
pravilen položaj. 

• Tesnilo namažite s silikonom, 

vazelinom ali majhno 
količino rastlinskega olja. 

 

19. SHRANJEVANJE 
19.1 Napravo izklopite in odklopite iz 

napajanja. 
19.2 Odstranite zbiralnik vodnega filtra po 

navodilih Poglavja 1. 
19.3 Ročno navijte napajalni kabel in ga 

pospravite v njegov prostor (40). 

19.4 Ponovno vstavite zbiralnik vodnega 
filtra in zagotovite, da je pravilno 

orientiran. 
19.5 Cevi, krtačo in gibljivo cev lahko 

pospravite na trup naprave, tako da 
zataknete vtič na univerzalni krtači v 

pravilno mesto na napravi (40). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR: Preverjajte stanje filtrov. Ko so 

vidno poškodovani jih zamenjajte. 

POZOR: Filtra ne čistite s krtačo, saj ga 
lahko poškodujete in tako zmanjšate 

njegovo učinkovitost. Ne uporabljajte 
detergentov, ne drgnite ga in ne perite ga 

v pomivalnem stroju. 

Kavelj je prisoten samo na podaljških cevi. 

Nepravilna montaža teh podaljškov bo 
preprečila uporabo sistema za 

shranjevanja naprave. 
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20. ODPRAVLJANJE TEŽAV - NAMIGI 
TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Naprava se ne prižge. 

 

Ni napajanja. 

 

Preverite, če se je naprava 

odklopila iz napajanja, kot je 
opisano v poglavju 1. 

 

Moč sesanja je manjša. 

 

Parni nastavek, gibljiva 

parna cev ali podaljšek 
cevi so zamašeni. 
 

 
HEPA filter je oviran ali 

umazan. 
 

Napravo izklopite in odklopite 

iz napajanja. Očistite filter in 
odstranite ovire iz cevi ali 
dodatkov. 

 
Nadaljujte po navodilih 

poglavja 17. 
 

Naprava je pod tlakom, 
vendar izstopa malo pare. 

 

Gumb za nastavitev 
pare je na stopnji 1. 

Obrnite gumb za nastavitev 
pare, da povečate pretok pare. 

Podaljški cevi in dodatki so 

ohlapni. 
 

Zatič je v odprtem 

položaju. 
 

Zatič premaknite v položaj 

CLOSED, kot je opisano v 
poglavju 2. 
 

Naprava ne izpušča pare. 
 

Kotel je izklopljen. 
 

 
V kotlu ni vode. 

 
 

Varnostni zatič za paro 
je aktiviran. 

 
Kotel še ni pod pravim 

pritiskom. 
 

Vtikač pripomočka za 
likanje ni pravilno 
vstavljen. 

 

Pritisnite gumb za kotel 
(poglavje 5). 

 
V kotel dodajte vodo po 

navodilih poglavja 12. 
 

Izklopite varnostni zatič za 
paro na ročaju. 

 
Počakajte, da se ugasne lučka 

za paro. 
 

Pravilno vstavite vtikač 
pripomočka za likanje v 
napravo. 

Ni izpusta pare in čep se ne 

odvije. 
 

Gumb za paro ne 

deluje. 
 

Naprava je izklopljena. 
 

Napravo odnesite na 

pooblaščeni servisni center. 
 

Napravo vklopite. 

Skupaj s paro se izpuščajo 
tudi kapljice vode. 

 

Parna cev in/ali 
teleskopska cev sta 

mrzli. 
 

Parni curek usmerite v krpo 
dokler se cevi ne segrejejo. 

 

Iz varnostnega pokrovčka se 

sprošča para. 

Poškodovano ali 

manjkajoče tesnilo. 

Obrnite se na pooblaščeni 

servisni center. 
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TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Iz varnostnega pokrovčka se 

sprošča para. 
 

Varnostni pokrovček ni 

popolnoma privit. 
 

Izklopite napravo, jo izključite 

iz električnega omrežja in 
počakajte, da se ohladi,     

preden ponovno privijete 
pokrovček. 

 

Varnostni pokrovček se 

prosto vrti. 

Kotel je pod tlakom. Nikoli ne odpirajte pokrova na 

silo, ne glede na to, ali je 
naprava vklopljena ali je kotel 

izklopljen in je naprava 
izklopljena iz električnega om-
režja.Vedno počakajte, da se 

kotel ohladi, pokrovček odprite 
brez sile. 

 

Črpalka kotla se ne izklopi. 

 

V črpalki je zrak. 

 

Izklopite napravo in počakajte, 

da se ohladi, nato pa ponovite 
postopek opisan v poglavju 1. 

 

Dodatki se težko sestavljajo. 

 

Tesnila povzročajo 

trenje. 
 
 

Zatič ni v pravem 
položaju. 

 

Tesnila namažite s silikonom, 

vazelinom ali majhno količino 
rastlinskega olja. 
 

Zatič prestavite v pravilen 
položaj po navodilih poglavja 

2. 
 

Izpust pare ali kapljic vode 
na povezavah med dodatki. 

Tesnila so poškodovana. 
 

Zamenjajte tesnila po 
navodilih poglavja 18. 

 

Po sesanju tekočin, iztekajo 

iz krtače. 
 

Tekočina ostaja v 

ceveh. 
 
 

Tla še vedno niso suha. 
 

Nekaj sekund sesajte zrak, da 

se vsa tekočina prenese v 
rezervoar. 
 

Ponovite sesanje. 
 

Naprava se izklopi med 
sesanjem. 

 

Zbiralnik vodnega filtra 
je poln ali pa se je 

motor pregrel. 
 

Napravo izklopite in odklopite 
iz napajanja. Izpraznite 

zbiralnik umazanije in ga 
očistite. Če se težava 

nadaljuje, napravo izklopite in 
odklopite iz napajanja, ter 

počakajte 60 minut. 
 

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 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. 
• Deli (filter, krtača, cev, baterija itd.), 

poškodovani zaradi uporabe (potrošno 

blago) ali normalne obrabe. 
• 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 
 

 

 

 

 


