
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
 
 

  FORZASPIRA D-POWER SR550 

Registrirajte svoj produkt: 

www.polti.com 

  FORZASPIRA D-POWER SR510 

  FORZASPIRA D-POWER SR500 
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Dodatki so na voljo v bolje založenih prodajalnah z izdelki za gospodinjsko rabo, pri 
pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani www.polti.com 
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DODATNO 

BATERIJA 

MINI TURBO KRTAČA 

SET 2 FILTROV 
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DOBRODOŠLI V SVET POLTI 
Ponudbo POLTI FORZASPIRA D-POWER sestavljajo  

brezžični akumulatorski sesalniki:  

moč in zmogljivost na vseh površinah 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

DODATKI ZA VSE 

POTREBE 
___________________ 

 
Z obiskom naše spletne 

strani www.polti.com 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/ kodo navedeno 

poleg vsakega dodatka na 
Strani 3. 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.com 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. 

Pokazali vam bomo 

učinkovitost naravne in 
ekološke moči pare pri 

čiščenju in likanju. 
 

Prijavite se na kanal, tako 
da ste lahko vedno na 

tekočem z našimi video 
vsebinami! 

 
POZOR: Varnostna 

opozorila najdete samo v 
tem priročniku. 
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE 
Polti Forzaspira D-Power je namenjen za 
notranjo domačo uporabo kot sesalec suhih 

materialov, 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 le gospodinjsko umazanijo. 

Ne uporabljajte za sesanje tekočin. 
Ne uporabljajte za razbitine ali apnenec, 

cement, gradbene odpadke 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. 

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

drugačna uporaba lahko napravo 
poškoduje in razveljavi garancijo. 

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

sprememb po potrebi in brez predhodnega 
obvestila. 
 

ODSTRANJEVANJE BATERIJE 
Priložene baterije vsebujejo substance, ki 

so potencialno škodljive okolju. Litij-ionske 
baterije lahko eksplodirajo pri 

izpostavljenosti visokim temperaturam ali 
ognju. 

Preden baterijo odvržete, poskrbite, da je 
prazna, tako da pustite napravo delovati 

dokler se ne ugasne. 
Da baterijo odstranite, najprej pritisnite 

gumb in izvlečite baterijo (1). 
Da baterijo vstavite, storite enako v 

obratnem vrstnem redu, dokler ne slišite 
*klik*. 

Baterije ne zavrzite v gospodinjske 
odpadke, temveč jo odnesite na uradni 
zbirni center v skladu z določili/predpisi 

vase države. 
 
 

 

POLTI FORZASPIRA D-POWER 
Polti Forzaspira D-Power je praktičen 
sesalnik, ki ga lahko uporabljate v klasični 

obliki, ali pa kot prenosen, brezžičen 
sesalnik, kar garantira največjo prostost 

gibanja. Je lahek in obvladljiv, doseže vse 
površine in tako naredi vsakodnevno 

čiščenje hitro in enostavno. 
 

1. PRIPRAVA NAPRAVE 
Odstranite napravo iz škatle in preverite, 

če je v enem kosu in če so vsi sestavni deli 
prisotni. 

 
1.1 POLNJENJE NAPRAVE 

Pred prvo uporabo je potrebno napravo 
popolnoma napolniti. 

- Poskrbite da je stikalo izklopljeno in 
priklopite konektor polnilnika v vtikač 

baterije (2-3). 
Polnilnik priklopite v lahko dostopno 
vtičnico. 

- Indikatorji na zaslonu bodo utripali in 
omogočali odčitavanje napolnjenosti (4-5). 

mogoče odčitati nivo napolnjenosti (4-5). 
- Odklopite polnilec, ko je baterija 

napolnjena. 

 
1.2 SESTAVLJANJE NAPRAVE 
- Priključite krtačo (6) na podaljšek cevi 

dokler ne zaslišite *klik*. Preverite, ali je 
trdno pritrjen. 

- Pritrdite podaljšek cevi in krtačo na glavni 
del naprave (7), dokler ne zaslišite *klik*. 

Preverite, če je trdno pritrjen. 
- Če želite odstraniti dodatke, pritisnite 

sredinski gumb za zaklepanje. 
 

2. UPORABA V KLASIČNEM 

NAČINU 
2.1 Prepričajte se, da ste upoštevali 
navodila 1. poglavja. 

Baterija se lahko polni ko je nameščena v 

napravi ali pa ločeno (2-3). 

Segrevanje baterije med polnjenjem je 

normalen pojav. 

POZOR: Po uporabi aparata počakajte 30 

minut pred polnjenjem baterije. 
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2.2 Polti Forzaspira D-Power se ponaša z 
digitalnim zaslonom na dotik, preko 

katerega je možno nastavljati moč sesanja 
z izbiro treh programov (ECO, MAX, AUTO) 

in prikazovati informacije o stanju baterije. 
Ko vsi trije indikatorji utripajo, pomeni, da 

je baterija prazna. Med uporabo se 
indikatorji ugašajo kot se baterija prazni. 

Ko zadnji indikator začne utripati, pomeni, 
da se bo aparat v nekaj sekundah izklopil, 

ker je baterija popolnoma izpraznjena. 
 

   

najvišja raven napolnjenosti 

baterije 

   

srednja raven napolnjenosti 

baterije 

   

minimalna raven napolnjenosti 

baterije 

   

baterija izpraznjena 

 

 

ČAS UPORABE BATERIJE – prenosni način 

ECO sesalna moč do 40 min 

MAX sesalna moč do 20 min 

 

ČAS UPORABE BATERIJE – klasični način 

ECO sesalna moč do 35 min 

MAX sesalna moč do 18 min 

 
2.3 Aparat vklopite tako, da pritisnete 

gumb na ročajem (8). 
Naprava bo začela delovati s programom 

ECO. 
Dotaknite se simbola SET       , da regulirate 

moč sesanja v tem vrstnem redu: 

 

(9) 

(10) 

(11) 

Za izklop naprave držite gumb na ročaju 
pritisnjen 1 sekundo (8). 

2.4 Pri programu AUTO naprava samodejno 
prilagodi sesalno moč glede na vrsto 

površine. 
2.5 Krtača ima valjček z mehkimi 

ščetinami, ki omogoča pobiranje tudi 
najdrobnejšega prahu. Sklep je idealen za 

doseganje vsakega vogala površine. 
 

3. UPORABA NA PREPROGAH IN 

TALNIH OBLOGAH 
Da zagotovite primerno rotacijo 
motorizirane krtače, stopnjo sesalne moči 

na program AUTO. 
 

4. UPORABA PRENOSNEGA 

SESALNIKA 
4.1 Prepričajte se, da ste upoštevali 
navodila 1. poglavja. 
4.2 Odstranite podaljšek cevi s krtačo, če 

je bil prej pritrjen, tako da pritisnete 
sredinski gumb za zaklepanje (7). 

4.3 Priključite 2v1 nastavek. 2v1 nastavek 
je priporočljiv za globinsko čiščenje težko 

dostopnih mest, kot so obzidne letve in 
robovi na sedežnih garniturah, fotelji, 

oblazinjeno pohištvo in oblazinjenje 
avtomobilov. Preprosta poteza in nastavek 

postane priročna krtača za odstranjevanje 
prahu iz omar, predalov, polic itd. (12-13). 

4.4 Za model Polti Forzaspira D-Power 
SR550 je možno priključiti mini turbo 

krtačo. Uporaba mini turbo krtače na 
naslanjačih in sedežnih garniturah, 

notranjosti avtomobilov itd. je še posebej 
priporočljiva za odstranjevanje živalske 
dlake in dlake, zahvaljujoč mehanskemu 

delovanju valjčne krtače. 
4.5 Aparat vklopite tako, da pritisnete 

gumb nad ročajem (8). Za nastavitev 
sesalnih programov glejte drugo poglavje. 

Za izklop aparata držite gumb na ročaju 
pritisnjen 1 sekundo (8). 

 

5. UPORABA SESALNIKA V 

POKONČNEM NAČINU S 

PODALJŠKOM 
5.1 Zagotovite, da ste upoštevali navodila 
1. poglavja. 

5.2 Odstranite krtačo. 
5.3 Po potrebi povežite nastavek. 

5.4 Za vklop naprave pritisnite gumb nad 
ročajem (8). Za nastavitev sesalnih 

programov glejte drugo poglavje. 

Uporaba sesalnika s podaljškom vam 

omogoča čiščenje najtežje dostopnih mest, 

kot so stropi in visoke police (14). 
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Za izklop naprave držite gumb na ročaju 
pritisnjen 1 sekundo (8). 
 

6. PRAZNENJE POSODE 

ZBIRALNIKA ZA PRAH 

6.1 Izklopite napravo tako, da držite gumb 

na ročaju pritisnjen 1 sekundo (8). 
6.2 Odstranite vse dodatke. Pritisnite 

gumb na posodi za zbiranje prahu, da jo 
odprete in izpraznite umazanijo v 

notranjosti (15). 
6.3 Ponovno zaprite vratca zbiralnika 

prahu. 
 

7. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE 

Prepričajte se, da je naprava izklopljena in 

odklopljena iz napajanja. Odstranite 
baterijo. 

Zunanjost aparata očistite samo z vlažno 
krpo in vodo iz pipe. 

Ne uporabljajte nobenih detergentov. 
Napravo shranjujte na hladnem in suhem 

mestu ter se izogibajte ekstremnemu 
mrazu in vročini, da zaščitite baterijo. 

 
7.1 ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH IN 

FILTROV 
- Izpraznite posodo za zbiranje prahu, kot 
je opisano v poglavju 6. 

- Odstranite rezervoar iz glavnega ohišja s 
pritiskom na gumb (16)(17). 

- Obrnite filter rezervoarja v nasprotni 
smeri urinega kazalca in ga odstranite (18-

19-20). 
- Odstranite filter rezervoarja (21-22). 

- Vse komponente sperite pod tekočo vodo 
in pustite, da se posušijo. 

- Zamenjajte vse tako, da korake izvedete 
v obratnem vrstnem redu. 

 
 

7.2 ČIŠČENJE ZGORNJEGA FILTRA 
- Odstranite pokrov zgornjega filtra tako, 

da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega 
kazalca (23). 

- Odstranite pokrov zgornjega filtra (24) in 
ga sperite samo s tekočo vodo ter nežno 

pretresite, da odstranite preostalo 
umazanijo in odvečno vodo. Preden vrnete 

filter v aparat pustite, da se suši naravno, 
stran od virov toplote, vsaj 24 ur. 

- Zamenjajte vse tako, da korake izvedete 
v obratnem vrstnem redu. 
 

Filtre je potrebno popolnoma očistiti vsaj 
enkrat na 4 mesece 

Filtri se prodajajo na pooblaščenih servisih 
Polti in na www.polti.com. 

 

7.3 ČIŠČENJE KRTAČE 
Za čiščenje krtače (25) postopajte na 

naslednji način: 
- Premaknite zaklepni kazalec navzven 

(26) in odstranite zaporo valja (27). 
- Odstranite valj s ščetinami (28) in ga 

očistite. Prepričajte se, da med zobniki ni 
umazanije. Če obstaja, ga očistite s finim 

orodjem in preverite, ali se osrednji zatič 
prosto vrti. 

 
 
- Zamenjajte vse tako, da te korake 

izvedete v obratnem vrstnem redu. 
 

POZOR: Ker s pritiskom na gumb odprete 
spodnji del posode, je najbolje, da to 

storite nad košem za smeti. 

Filter rezervoarja sperite samo s tekočo 
vodo in ga nežno pretresite, da odstranite 

odvečno umazanijo in ostanke vode. 
Preden vrnete filter v aparat pustite, da se 

suši naravno, stran od virov toplote, vsaj 
24 ur. 

POZOR: Preverite, ali so vse komponente 

zbiralnika prahu suhe, preden jih znova 

sestavite. 

POZOR: Filtrov ne čistite s krtačo, saj jih 

lahko poškodujete in s tem zmanjšate 
zmogljivost filtra. Ne uporabljajte 

detergentov, ne drgnite filtra in ne 

umivajte v pomivalnem stroju. 

POZOR: Med čiščenjem preverite stanje 
filtrov. Zamenjajte filtre, ko so vidno 

poškodovani. 

Če želite zamenjati zgornji filter, odstranite 

njegov pokrov (29). 
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7.3 ČIŠČENJE MINI-TURBO KRTAČE 
(samo za model Polti Forzaspira D-Power SR550) 

Za čiščenje mini turbo krtače postopajte na 
naslednji način: 

- Odvijte mini turbo krtačo. 
- Odstranite valj s ščetinami. 

- Očistite valj s ščetinami 
- Zamenjajte vse tako, da te korake 
izvedete v obratnem vrstnem redu. 

 
   

 

8. SHRANJEVANJE 

8.1 Prepričajte se, da je naprava 

izklopljena in da se ne polni. 
8.2 Izpraznite zbiralnik prahu. 

8.3 Če ga dlje časa ne boste uporabljali, 
odstranite baterijo. 
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9. ODPRAVLJANJE TEŽAV 
TEŽAVA MOŽEN VZROK REŠITEV 

Sesalnik se ne vklopi. 

 
 

Baterija je prazna. 

 

Napolnite napravo. 

Baterija ni vstavljena. 

 

Vstavite baterijo. 

Krtača ne deluje ali 
proizvaja čuden zvok. 

 
 

Krtača ni pravilno 
nameščena. 

 

Preverite in pravilno 
namestite krtačo. 

Krtača je umazana ali 

ovirana. 
 

Krtačo očistite po opisu v 

poglavju o vzdrževanju. 

Oslabljeno sesanje. 
 

 
 

Zbiralnik prahu je poln. 
 

Izpraznite zbiralnik. 

Filtri so umazani. 
 

Očistite filtre. 

Podaljšek cevi je zamašen. 

 

Odmašite podaljšek cevi. 

Polnilnik baterije se 

segreva. 
 

To je pričakovano. 

 

—----------------- 

Polnilec je povezan ampak 
naprava se ne polni. 
 

 
 

 

Polnilec ni pravilno povezan. 
 

Zagotovite, da je polnilec 
pravilno povezan. 

Polnilec ali kabel sta 

poškodovana. 
 

Kontaktirajte servisni center. 

Baterija je poškodovana. 
 

Kontaktirajte servisni center. 
 

Ne uporabljate originalnega 
polnilca, ki ni prave 

napetosti. 
 

Uporabljajte originalen 
priložen polnilec. 

 

Odvečen prah pada na tla. 

 

Zbiralnik prahu je poln. 

 

Izpraznite in očistite 

zbiralnik, filtre in kračo. 
 

Naprava se po nekaj 
sekundah ugasne. 

 

Cev, filtri ali krtača so lahko 
zamašeni. 

 

Odstranite ovire iz 
omenjenih delov ali 

zamenjajte filtre. 
 

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. 
• 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.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


