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NAVODILA ZA UPORABO

Registrirajte svoj produkt:
www.polti.com

GIBLJIVA
PARNA CEV

KRPA ZA TLA

DODATEK ZA PREPROGE
IN TALNE OBLOGE

samo SV660_650
TRIKOTNA
KRTAČA

samo SV660_650
KRPA ZA
TRIKOTNO KRTAČO

DODATEK ZA
ČIŠČENJE OKEN

NOGAVIČKA ZA DODATEK
ZA ČIŠČENJE OKEN

OZEK
NASTAVEK

PARNI
KONCENTRATOR

VELIKA OKROGLA KRTAČA Z
ZAOBLJENIMI ŠČETINAMI

PARNI
NASTAVEK

NOGAVIČKA ZA
OZKI NASTAVEK

MALA OKROGLA KRTAČA Z
NAJLONSKIMI ŠČETINAMI

KAVELJ ZA
CEV

TRIKOTNA KRTAČA Z
NAJLONSKIMI ŠČETINAMI

samo SV660_650
KVADRATNA KRTAČA Z
NAJLONSKIMI ŠČETINAMI

NADOMESTNI FILTER
ZA VODNI KAMEN

2

3

DODATNO
SET 2 KRP ZA TLA

SET 2 KRP ZA TRIKOTNO KRTAČO

SET 4 NOGAVIČK ZA DODATEK ZA
ČIŠČENJE OKEN

SET 4 NOGAVIČK ZA OZKI
NASTAVEK

SET 2 FILTROV ZA
VODNI KAMEN

SET 4 KRTAČ Z NAJLONSKIMI
ŠČETINAMI

TRIKOTNA KRTAČA IN 2 KRPI

OZEK NASTAVEK IN 2 NOGAVIČKI

PAKET 2 STEKLENIČK DEODORANTA
23
(2 X 200 ml)

Dodatki so na voljo v bolje založenih prodajalnah z izdelki za gospodinjsko rabo, pri
pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani www.polti.co.uk
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DOBRODOŠLI V SVET POLTI
VAPORETTO
POLTIJEV PARNI MOP 2V1 Z VGRAJENIM PRENOSNIM
ČISTILNIKOM JE IDEALNA REŠITEV ZA ČIŠČENJE IN
RAZKUŽEVANJE VSEH POVRŠIN V VAŠEM DOMU.

DODATKI ZA VSE
POTREBE

REGISTRIRAJTE VAŠ
IZDELEK

URADNI YOUTUBE
KANAL

___________________

__________________

___________________

Z obiskom naše spletne
strani www.polti.co.uk ali
katerekoli vodilne trgovine
z gospodinjskimi aparati,
boste našli široko paleto
dodatkov, ki bodo izboljšali
zmogljivosti in praktičnost
vaše naprave, in tako še
bolj olajšali čiščenje vašega
doma.

Obiščite našo spletno
stran www.polti.co.uk
ali pokličite našo Podporo
Uporabnikom, da
registrirate vaš izdelek.
Dobite lahko uporabna
priporočila o uporabi
izdelka, obvestila o
inovacijah, ali pa najdete
vse dodatke, ki naredijo
družino Polti še bolj
dragocene pri skrbi za vaš
dom.
Če želite registrirati vaš
izdelek, morate poleg
vašiih osebnih podatkov,
vnesti še serijsko številko
(SN), ki jo najdete na
srebrni nalepki na škatli,
in na dnu naprave. Da
prihranite čas, ročno
prepišite serijsko številko
z nalepke na hrbtno stran
teh navodil.

Želite izvedeti več? Obiščite
naš uradni kanal
www.youtube.com/poltispa.
Pokazali vam bomo
učinkovitost naravne in
ekološke moči pare pri
čiščenju in likanjus
številnimi videoposnetki, ki
prikazujejo Polti Vaporetto
in vse druge izdelke 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.
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Prijavite se na kanal, tako
da ste lahko vedno na
tekočem z našimi video
vsebinami!
POZOR: 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. 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 ali če pušča.
• Vtikač mora biti obvezno izklopljen iz napajanja pri
polnjenju vode.
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• Izkljopite napravo, če je ne uporabljate in pa pred
servisom ali pred vzdrževanjem.
• 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.
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.
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• Ne
preobremenjujte
vtičnic
z
adapterji
in/ali
transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v
uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
• Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno
moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko
pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike
ali poškodbe opreme. Uporabljajte le podaljške z
ustreznimi certifikati, primerni za to delovno moč, s
podporo 16A in ozemljitvijo.
• Ko odstranjujete vtikač iz vtičnice, ne vlecite za kabel,
ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.
• 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.
• 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.
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TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE
• Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja
nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
• Ne točite strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov,
korozivnih substanc in/ali eksplozivnih tekočin ter
parfumov v rezervoar.
• V rezervoar točite samo vodo ali mešanico vode navedene
v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.
• Ne usmerjajte pare v toksične substance, kisline,
raztopine, detergente ali korozivne substance. Razvnanje
in odstranjevanje nevarnih snovi mora biti v skladu z
navodili, ki so bila izdana s strani proizvajalca teh
substanc.
• Ne usmerjajte pare v eksplozivne prahe ali tekočine,
ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.
• 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.
• Pred obdelavo površin s paro (lesena ali laminatna tla,
talne obloge, preproge, usnje in tkanine ter vse površine,
zlasti tiste, ki so občutljive ali obdelane), se posvetujte z
navodili proizvajalca površin ali dobavitelja/monterja in
vedno opravite test na delu, ki ni na vidiku, ali na vzorcu.
Pustite, da se poparjena površina posuši, da zagotovite,
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da ne pride do poslabšanja, spremembe barve ali
deformacije in da površina vzdrži temperaturo pare.
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mešanico
50/50 vode
iz
pipe in
deminiralizirane vode.
Pozor: preverite trdoto vode pri vašem
dobavitelju vode.
Redno zamenjajte filter za vodni kamen,
kot je prikazano v poglavju 18.
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.

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Polti Vaporetto STYLE je parni čistilnik
namenjen za notranjo domačo uporabo za
čiščenje in razkuževanje različnih površin.
Prosimo, da natančno preberete navodila in
jih obdržite. V primeru izgube, lahko do
njih dostopate na www.polti.co.uk.
POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do
estetskih, tehničnih in konstrukcijskih
sprememb po potrebi in brez predhodnega
obvestila.
Preden zapustijo našo tovarno, so vsi naši
izdelki strogo testirani. Zato lahko Polti
Vaporetto že vsebuje nekaj preostale vode
v rezervoarju.
Edina pravilna uporaba naprave je
navedena v teh navodilih. Kakršna koli
drugačna
uporaba
lahko
napravo
poškoduje in razveljavi garancijo.

POLTI VAPORETTO STYLE:
2 IZDELKA V 1

Polti Vaporetto STYLE je praktičen
aparat, ki vključuje dva izdelka v enem, saj
se lahko uporablja kot parni mop/čistilnik
tal in kot prenosni parni čistilnik.
Omogoča izvajanje več funkcij čiščenja in
obdelavo veliko različnih površin: tla z
različnimi premazi (ploščice, kamnina,
marmor, parket), preproge in talne obloge,
kuhinjske delovne površine, filtri za nape,
kopalnice, pipe, fugirna masa, okna in
ogledala, oblazinjenje (zofe, naslanjači,
vzmetnice,
blazine,
notranjost
avtomobilov), notranja vrata in vrata omar,
radiatorji in roloji, zavese in oblačila,
zelene rastline.

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 PRENOSNEGA
PARNEGA ČISTILNIKA

1.1 Napravo odstranite iz embalaže in se
prepričajte, da je v enem kosu in da so vsi
deli prisotni.
1.2 Iz naprave odstranite vodni rezervoar
tako, da pritisnete zgornji gumb in
povlečete navzgor (1-2).
Odprite pokrov rezervoarja tako, da ga
povlečete ven (3), nato ga pa napolnite z
vodo.
V rezervoar ne dodajajte ostalih substanc
ali aditivov.

KAKŠNO VODO UPORABITI

Polti Vaporetto STYLE je zasnovan 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

Rezervoar zaprite in ga ponovno vstavite v
napravo.
Polnite ga samo takrat, ko je naprava
odklopljena iz napajanja.
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1.3 Naprava je pripravljena v načinu
prenosnega parnega čistilnika.

3. UPORABA DODATKOV

Dodatki se lahko povežejo neposredno na
prenosni parni čistilnik ali pa na gibljivo cev
za večjo svobodo gibanja.
3.1 GIBLJIVA CEV
Da gibljivo cev pritrdite na prenosni parni
čistilnik, ju enostavno povežite skupaj (8).
Da gibljivo cev odstranite, pritisnite gumb
za odklep in izvlecite (8).
3.2 Da dodatke povežete neposredno z
prenosnim parnim čistilnikom ali gibljivo
cevjo, jih enostavno vstavite in zavrtite
dokler se ne zaklenejo (9).

2. PRIPRAVA PARNEGA
ČISTILNIKA TAL

2.1 Povežite prenosni parni čistilnik tako,
da nastavite jeziček na krtači na luknjo na
napravi (4).
2.2 Vstavite kovinsko cev z ročajem v
kvadratasto odprtino na napravi dokler ne
zaslišite klik (5). Da jo odstranite, pritisnite
gumb na hrbtni strani cevi in povlecite
navzgor.
Pred ponovno uporabo naprave, vedno
popolnoma odvijte napajalni kabel. Zgornji
ročaj se vrti 360°. Da napajalni kabel
odvijete, ročaj povlecite in ga obrnite.

4. NASTAVITEV PARE

Na voljo imate 3 prednastavljene programe
pretoka
pare.
Enostavno
pritisnite
sredinski gumb za nastavitev pare na
nadzorni plošči (7) dokler ne zasveti
indikator želenega programa.
• MIN (najnižja stopnja): za čiščenje
parketa in laminata, občutljivega
tekstila, oblazinjenja, zof, vzmetnic,
itd., kot tudi rastlin;
• MED (srednja stopnja): za čiščenje
oken in keramičnih ali porcelanastih
ploščic, ter za čiščenje in osveževanje
preprog;
• MAX
(najvišja
stopnja):
za
odstranjevanje nabrane umazanije,
madežev, maščobe ali za čiščenje
marmornih tal.

2.3 Polti Vaporetto SV660 / 650 /
620_STYLE ima razpršilnik, ki se nahaja
na talni krtači, in je namenjen za uporabo
izključno z Polti Frescovapor, naravnim
deodorantom, ki poleg sproščanja prijetnih
vonjav tudi zadržuje neprijetne. Polti
Frescovapor je naprodaj ločeno. Za
uporabo
Polti
Frescovapor,
sledite
navodilom Poglavja 14.
2.4 Popolnoma odvijte napajalni kabel in
ga vstavite v primerno ozemeljeno vtičnico
(6).
Pred uporabo naprave, vedno popolnoma
odvijte napajalni kabel.
Štiri LED lučke na nadzorni plošči bodo
svetile izmenično (7). Počakajte, da zasveti
"steam ready" indicator
(po približno
20 sekundah, konstantna lučka). Na tej
točki, je naprava pripravljena.
Pred začetkom parnega čiščenja, je
najbolje tla oziroma površino pomesti ali
posesati.

5. ČIŠČENJE TAL
POZOR: Pred parnim čiščenjem površin
(parket ali laminat, preproge, usnje, ali
katerekoli
občutljive
površine),
se
posvetujte z navodili proizvajalca in vedno
opravite test na skritem delu površine ali
vzorcu. Počakajte, da se testna površine
posuši in zagotovite, da ni prišlo do fizičnih
sprememb ali deformacij, in da površina
prenese vročino pare.
Preden napravo uporabite na občutljivih
površinah zagotovite, da del, ki je v
neposrednem stiku s površino nima
nikakršnih tujkov, ki bi lahko povzročili
praske.

POZOR: Ko cev z ročajem izvlečemo iz
naprave, se ta samodejno izklopi.

Pred začetkom parnega čiščenja,
najbolje tla pomesti ali posesati.
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Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavij 1 in 2.
5.1 Na talno krtačo nastavite priloženo
krpo. Za enostavno nastavljanje, ima krpa
enostaven sistem zaklepa in odklepa in se
tako ni potrebno sklanjati in uporabljati
rok. Krpo enostavno postavite na tla in na
njo položite krtačo (10).
5.2 Krtačo odklenite tako, da napravo
nagnete nazaj in uporabite stopalo.
5.3 Izberite program (7). Za tako površino,
priporočamo srednjo stopnjo (MED).
Naprava bo začela proizvajati paro
(rezervoar bo zasvetil, da nakaže da
naprava proizvaja paro). Čiščenje je nato
možno s premikanjem naprave naprej in
nazaj.
Da ustavite proizvajanje pare, sredinski
gumb za nastavitev pare
na nadzorni
plošči (7) zaporedno pritiskajte, ali pa ga
držite več kot 2 sekundi.
5.4 Krtača ima gibljiv zglob, ki omogoča
enostavno čiščenje vogalov in robov
pohištva in sten.

6. ČIŠČENJE PREPROG IN
TALNIH OBLOG
POZOR: Pred parnim čiščenjem površin
(parket ali laminat, preproge, usnje, ali
katerekoli
občutljive
površine),
se
posvetujte z navodili proizvajalca in vedno
opravite test na skritem delu površine ali
vzorcu. Počakajte, da se testna površine
posuši in zagotovite, da ni prišlo do fizičnih
sprememb ali deformacij, in da površina
prenese vročino pare.
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavij 1 in 2.
6.1 Vstavite krtačo s krpo v poseben okvir,
tako da lahko drsi po površini (13).
6.2 Krtačo odklenite tako, da napravo
nagnete nazaj in uporabite stopalo.
6.3 Izberite program (7). Za tako površino,
priporočamo srednjo stopnjo (MED).
Naprava bo začela proizvajati paro
(rezervoar bo zasvetil, da nakaže da
naprava proizvaja paro). Čiščenje je nato
možno s premikanjem naprave naprej in
nazaj. Da ustavite proizvajanje pare,
sredinski gumb za nastavitev pare
na
nadzorni plošči (7) zaporedno pritiskajte,
ali pa ga držite več kot 2 sekundi.

Med čiščenjem, je možno zatakniti
napajalni kabel na zgornji kavelj in ga tako
umakniti s poti (11).
Krtača ima v hrbtni strani vgrajene ščetine
(12), idealno za odstranjevanje trdovratne
umazanije. Za uporabo, postavite ročaj v
vertikalen položaj, da krtačo zaklenete,
nato pa nagnite dokler se ščetine ne
dotaknejo tal in zdrgnite umazanijo.
5.5 Ko s čiščenjem končate, napravo
izklopite in odstranite krpo.
Preden krpo odstranite, počakajte nekaj
minut, da se ohladi. Nato stopite na rob
krpe s simbolom in povlecite napravo
navzgor.

Med čiščenjem, je možno zatakniti
napajalni kabel na zgornji kavelj in ga tako
umakniti s poti (11).
6.4 Da okvir odstranite, enostavno stopite
na symbol
in napravo povlecite navzgor.

7. ČIŠČENJE STEKLA IN OKEN
POZOR: Ko čistite steklene površine med
nizkimi zunanjimi temperaturami, okna
prednodno segrejte s paro z razdalje
približno 50 cm od površine.

POZOR: Krtače ne uporabljajte brez krpe.

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1.
Napravo vklopite s sledenjem navodil iz
točke 2.4 in povežite dodatke kot je
opisano v Poglavju 3.
7.1 Nastavite intenziteto pare (7). Za tako
površino, priporočamo najnižjo stopnjo
(MIN).
7.2 Za proizvajanje pare, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14) (rezervoar bo
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zasvetil, da nakaže da naprava proizvaja
paro.
7.3 Za čiščenje oken in ogledal, na
prenosno napravo ali gibljivo cev povežite
dodatek za čiščenje oken. S paro raztopite
umazanijo, nato pa še enkrat obdelajte
površino
brez
pare,
da
poberete
raztopljeno umazanijo. Krtača ima gobo, ki
je idealna za odstranjevanje umazanije in
pobiranje odvečne vlage.
7.4 Da nehate proizvajati paro, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14).

Napravo vklopite s sledenjem navodil iz
točke 2.4 in povežite dodatke kot je
opisano v Poglavju 3.
9.1 Za osveževanje tekstila in oblačil,
povežite gibljivo cev na prenosni čistilnik in
nato še ploščati nastavek s posebno
nogavičko (15B) ali pa dodatek za čiščenje
oken z nogavičko (15A).
9.2 Za čiščenje rolet, radiatorjev ali
katerihkoli ozkih mest, povežite gibljivo
cev na prenosni čistilnik in nato še ploščati
nastavek s posebno nogavičko (15B).
9.3 Nastavite intenziteto pare (7).
Za tekstil, rolete, radiatorje ali ozka mesta,
priporočamo srednjo stopnjo (MED).
9.4 Za proizvajanje pare, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14) (rezervoar bo
zasvetil, da nakaže da naprava proizvaja
paro).
9.5 Da nehate proizvajati paro, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14).

8. ČIŠČENJE STEN S KERAMIKO,
NOTRANJIH VRAT IN VRAT
POHIŠTVA

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1.
Napravo vklopite s sledenjem navodil iz
točke 2.4 in povežite dodatke kot je
opisano v Poglavju 3.
8.1 Izberite program (7). Za tako površino,
priporočamo srednjo stopnjo (MED).
8.2 Za proizvajanje pare, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave(14) (rezervoar bo
zasvetil, da nakaže da naprava proizvaja
paro.
8.3 Na prenosni parni čistilnik povežite
gibljivo cev in nato trikotno krtačo s krpo
(samo
za
Polti
Vaporetto
SV660/650_STYLE modele) in počistite
površino, tako da izpuščate paro s
pritiskanjem
gumba
na
prenosnem
čistilniku.
Na
Polti
Vaporetto
SV620/610_STYLE modelih, je možno
povezati tudi dodatek za čiščenje oken z
nogavičko (15A) na prenosno cev.
8.4 Da nehate proizvajati paro, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14).

10. ČIŠČENJE OBLAZINJENJA,
FOTELJEV IN BLAZIN
POZOR: Pred parnim čiščenjem površin
(parket ali laminat, preproge, usnje, ali
katerekoli
občutljive
površine),
se
posvetujte z navodili proizvajalca in vedno
opravite test na skritem delu površine ali
vzorcu. Počakajte, da se testna površine
posuši in zagotovite, da ni prišlo do fizičnih
sprememb ali deformacij, in da površina
prenese vročino pare.
Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1.
Napravo vklopite s sledenjem navodil iz
točke 2.4 in povežite dodatke kot je
opisano v Poglavju 3.
10.1 Dodatek za čiščenje oken povežite na
prenosni čistilnik ali pa na gibljivo cev za
večjo svobodo gibanja.
10.2 Na dodatek nastavite nogavičko
(15A).
10.3 Nastavite intenziteto pare (7). Za tako
površino, priporočamo najnižjo stopnjo
(MIN).
10.4 Za proizvajanje pare, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14) (rezervoar bo

9. ČIŠČENJE ROLET,
RADIATORJEV IN OSVEŽEVANJE
TEKSTILA

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1.
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zasvetil, da nakaže da naprava proizvaja
paro).
10.5 Da nehate proizvajati paro, pritisnite
in spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14).

12. ČIŠČENJE SEDEŽNIH
GARNITUR IN OBČUTLJIVIH
POVRŠIN
POZOR: Pred parnim čiščenjem površin
(parket ali laminat, preproge, usnje, ali
katerekoli
občutljive
površine),
se
posvetujte z navodili proizvajalca in vedno
opravite test na skritem delu površine ali
vzorcu. Počakajte, da se testna površine
posuši in zagotovite, da ni prišlo do fizičnih
sprememb ali deformacij, in da površina
prenese vročino pare.

11. ČIŠČENJE KOPALNIŠKIH
ELEMENTOV, FUG IN
KUHINJSKIH PULTOV, PIP IN
ŽAROV

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1.
Napravo vklopite s sledenjem navodil iz
točke 2.4 in povežite dodatke kot je
opisano v Poglavju 3.
11.1 Dodatke povežite na prenosno
napravo ali na gibljivo cev za težje
dostopna mesta in lažje čiščenje.
11.2 Povežite najprimernejši dodatek za
opravilo:
• ozek nastavek ali koncentrator za težko
dostopna mesta;
• malo črno okroglo krtačo za zasušeno
umazanijo;
• okroglo krtačo z zaobljenimi ščetinami
za umivalnike, kadi, bideje, odtoke;
• trikotno krtačo s ščetinami za čiščenje
kotov in odstranjevanje zasušene
umazanije;
• kvadratno
krtačo
za
fuge
med
ploščicami.
11.3 Nastavite intenziteto pare (7). Za tako
površino, priporočamo najvišjo stopnjo
(MAX).
11.4 Za proizvajanje pare, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14) (rezervoar bo
zasvetil, da nakaže da naprava proizvaja
paro).
11.5 Da nehate proizvajati paro, pritisnite
in spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14).

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Zagotovite, da ste sledili navodilom
Poglavja 1.
Napravo vklopite s sledenjem navodil iz
točke 2.4 in povežite dodatke kot je
opisano v Poglavju 3.
12.1 Povežite gibljivo cev na prenosni
čistilnik in nato še trikotno krtačo s krpo.
12.2 Nastavite intenziteto pare (7). Za tako
površino, priporočamo najnižjo stopnjo
(MIN).
12.3 Za proizvajanje pare, pritisnite in
spustite gumb, ki se nahaja pod ročajem
prenosne naprave (14) (rezervoar bo
zasvetil, da nakaže da naprava proizvaja
paro), in curek usmerite v krpo.
POZOR: Parnega curka ne usmerjajte
neposredno na površino.
12.4 Krpo uporabite za čiščenje površine in
se izogibajte pretirani uporabi na enem
mestu.

13. OSTALI SPLOŠNI NAČINI
UPORABE
POZOR: Pred čiščenjem površine, vedno
opravite test na skritem delu, da vidite
kako material reagira na paro.
13.1 OSVEŽITEV ZAVES glej Poglavje 9
Pršice in prah lahko z zaves odstranite
tako, da paro usmerite neposredno na
površino s prenosnim čistilnikom. Para
uspešno odstrani vonjave in poživi barve,
in vam tako omogoča bolj redko pranje
zaves.
Za to površino, uporabite najnižjo stopnjo
pare (MIN).
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13.2 ODSTRANJEVANJE MADEŽEV
PREPROG IN OBLAZINJENJA

S

-

POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!

Pri izpuščanju deodoranta, so lahko
površine rahlo bolj vlažne, saj se Polti
Frescovapor meša s paro. Da prekinete
izpuščanje Polti Frescovapor, potisnite
ročico na krtači na OFF položaj.
Ročica
vpliva
samo
na
izpuščanje
deodoranta in ne na intenziteto pare.
Za nastavitev intenzitete pare, uporabite
sredinski gumb za regulacijo pare - PARNI
REGULATOR (7).

Parni curek usmerite v madež z največjim
možnim kotom (nikoli vertikalno na
površino) in poleg postavite krpo, s katero
poberete umazanijo, ki jo pritisk pare
"odpihne".
Za to površino, uporabite najnižjo stopnjo
pare (MIN).
13.3 SKRB ZA RASTLINE IN VLAŽENJE
PROSTOROV
Pri skrbi za rastline, uporabite paro za
čiščenje prahu z listov. Uporabite prenosni
čistilnik z gibljivo cevjo, da z lahkoto
usmerite parni curek (za pritrditev glejte
Poglavje 3). Rastline čistite z minimalne
razdalje 50 cm. Paro nastavite na najnižjo
stopnjo (MIN). Rastline lažje dihajo in
bodo svetlejše. Paro lahko uporabljate tudi
za osveževanje prostorov, predvsem tistih
v katerih se zadržujejo kadilci: paro
usmerite proti stropu in jo enakomerno
razpršite.

Vsebuje
eno
200mL
flaško
Polti
Frescovapor ℮.
Za več informacij o Polti Frescovapor
obiščite www.polti.com.
POZOR: Pred uporabo Polti Frescovapor na
oblazinjenju, usnju, posebnih tekstilih in
lesenih površinah, se posvetujte z navodili
proizvajalca in vedno izvedite test na
skritem delu ali vzorcu. Počakajte, da se
para posuši in bodite pozorni, če je prišlo
do deformacij ali ostalih fizičnih sprememb
na materialu.

15. FUNKCIJA DODATNE PARE

14. POLTI FRESCOVAPOR
samo za Polti Vaporetto
SV660/650/620_STYLE modele

Uporabljajte samo prenosni parni čistilnik.
Funkcijo dodatne pare lahko aktivirate za
hitrejše in lažje čiščenje. Aktivirate jo tako,
da držite gumb za paro 3 sekund. Večja
količina pare bo izhajala 5 sekund. Funkcijo
lahko ponovno vklopite približno eno minto
po prejšnji uporabi.

(naprodaj ločeno)
POZOR:
Nikoli
ne
nalivajte
Frescovapor v vodni rezervoar.

Da
prekinete
izpuščanje
dišave,
potisnite ročico na krtači na OFF položaj
(18).

Polti

Polti Frescovapor je deodorant z naravnimi
substancami. Narejen je tako, da se meša
s paro in v prostore oddaja prijeten vonj,
in zahvaljujoč svoji posebni sestavi,
odstranjuje neprijetne vonjave.
Za uporabo Polti Frescovapor, sledite
sledečim navodilom:
- Potisnite ročico na krtači na OFF položaj
(18).
- Odprite vratca razpršilnika deodoranta
na talni krtači in ga napolnite s Polti
Frescovapor dišavo (17).
- Previdno zaprite vratca.
- Ročico na krtači prestavite nazaj na
začetni položaj.
- Ko paro aktivirate, se bo deodorant
zmešal s paro.

16. FUNKCIJA SAMODEJNEGA
IZKLOPA

Po 10 minutah neaktivnosti (čas se šteje od
zadnje aktivnosti v kateremkoli od dveh
načinov uporabe: Parni čistilnik tal in
Prenosni parni čistilnik) se naprava
samodejno izklopi in OFF lučka zasveti.
Za ponoven vklop naprave pritisnite gumb
za nastavitev pare.

17. KO ZMANJKA VODE

Zahvaljujoč prozornemu rezervoarju, je
nivo vode vedno viden.
Ko vode v rezervoarju zmanjka, naprava ne
bo več izpuščala pare. Za nadaljevanje s
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čiščenjem napolnite vodni rezervoar po
navodilih Poglavja 1.

20. SHRANJEVANJE

20.1 Izklopite napravo in jo odklopite iz
napajanja.
20.2
Vodni
rezervoar
popolnoma
izpraznite, da se izognete puščanju vode.
20.3 Preden krpo odstranite s krtače,
počakajte nekaj minut, da se povsem
ohladi.
20.4 Polti Vaporetto STYLE lahko
shranite tudi tako, da cev nataknete na
prenosno napravo. Tako bo čistilnik zavzel
manj prostora.

POZOR: Rezervoar polnite samo takrat, ko
je naprava odklopljena iz napajanja.

18. MENJAVA FILTRA ZA VODNI
KAMEN

Polti Vaporetto STYLE vsebuje filter s
posebnimi smolami, ki ustavljajo nastanek
vodnega kamna in podaljšujejo življenjsko
dobo izdelka.
Priporočamo, da filter zamenjate 3 krat
letno.
18.1 Odklopite napajalni kabel.
18.2 Vodni rezervoar odstranite iz naprave
tako, da pritisnete zgornji gumb in
povlečete navzgor (1-2).
18.3 Nežno povlecite ročico in odstranite
stari filter (19).
18.4 Vstavite novi filter, in ga nežno
porinite dokler ni v popolnoma pravem
položaju, nato ponovno vstavite vodni
rezervoar.
Za več informacij o fitrih vodnega kamna
obiščite www.polti.com.
Ko novi filter prvič uporabite, je potrebno
držati gumb za paro toliko časa, da se filter
vodnega kamna napolni z vodo. Šele takrat
naprava izpušča paro.

20.5 Napajalni kabel navijte okoli kavlja
(20).
Pred ponovno uporabo naprave ne pozabite
popolnoma odviti napajalnega kabla.

19. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

POZOR: Naprave ne pustite priklopljene na
napajanje z navitim napajalnim kablom.

Zagotovite, da je naprava izklopljena in
odklopljena iz napajanja.
Za čiščenje zunanjosti uporabljajte le
vlažno krpo in vodo iz pipe.
Vse dodatke lahko očistite pod tekočo
vodo,
pred
naslednjo
uporabo
pa
zagotovite, da so popolnoma suhi. Po
uporabi krtač, pustite, da se ščetine
ohladijo
v
naravnem
položaju,
da
preprečite deformacije.
Ne uporabljajte nikakršnih detergentov.
Priložene krpe lahko operete v skladu z
navodili na etiketi.
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21. ODPRAVLJANJE TEŽAV
TEŽAVA

VZROK

REŠITEV

Naprava se ne vklopi.

Ni napajanja.

Zagotovite, da je Polti
Vaporetto priklopljen na
napajanje, kot je opisano v
Poglavju 1.

Para ne izhaja.

Brez vode.

Odklopite napravo iz
napajanja, napolnite vodni
rezervoar, počakajte 15
sekund, nato pa napravo
uporabite.

Naprava izklopljena.

Zagotovite, da je naprava
priklopljena na napajanje, kot
je opisano v Poglavju 1.

Naprava ne deluje v načinu
talnega čistilnika.

Kovinska cev ni pravilno Vstavite kovinsko cev v
vstavljena.
pravokotno odprtino dokler ne
zaslišite klika.

Naprava izpušča preveč vode Intenziteta pare je
na tla.
nastavljena na najvišji
nivo.

Zmanjšajte intenziteto pare na
najnižjo stopnjo. Po potrebi, na
kratko prekinite izpust pare a
vseeno nadaljujte s čiščenjem.

Kovinske cevi ni moč izvleči.

Napajalni kabel ni odvit. Zagotovite, da je napajalni
kabel popolnoma odvit s
kavljev.

Polti Frescovapor deodorant
ne izhaja skupaj s paro.

Ročica razpršilnika
deodoranta je na OFF
položaju.

Prestavite ročico.

Vratca razpršilnika
deodoranta so odprta.

Previdno zaprite vratca.

Preverite količino Polti
Frescovapor.

Napolnite s Polti Frescovapor.

(samo za Polti Vaporetto
SV660/650/620_STYLE modele)

Para je prevlažna pri uporabi Para se meša s Polti
Polti Frescovapor.
Frescovapor.
(samo za Polti Vaporetto
SV660/650/620_STYLE modele)

Prekinite pršenje Polti
Frescovapor po želji, da
zmanjšate vlažnost pare.

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 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.

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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