
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

 

 

 

  INSTANT VI50.50 

Registrirajte svoj produkt: 

www.polti.com 

  INSTANT VI50.40 

  INSTANT VI50.20 

  INSTANT VI50.30 
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1 FILTER ZA VODNI KAMEN 

(PRILOŽENO) 

1 NADOMESTNI FILTER ZA 

VODNI KAMEN 

SAMO ZA MODELA VI50.50/VI50.40 
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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 

23 

DODATNO 

XL PREVLEKA ZA  POLTI VAPORELLA TOP 

LIKALNO MIZO 

UNIVERZALNA PREVLEKA 

POLTI VAPORELLA LIKALNA MIZA 

POLTI VAPORELLA ESSENTIAL LIKALNA MIZA 

SET 2 FILTROV ZA VODNI KAMEN 
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DOBRODOŠLI V SVET POLTI 
VAPORELLA 

 

POLTI VAPORELLA INSTANT: PRVI MODEL Z INOVATIVNO 

TEHNOLOGIJO TAKOJŠNJE PARE, KI ODDAJA PARO POD 

PRITISKOM V MOČNEM IN TAKOJŠNJEM TOKU ZA HITRO IN 

UČINKOVITO LIKANJE. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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/FPASXXXX kodo 

navedeno poleg vsakega 
dodatka na Strani 4. Če 

koda dodatka, ki ga želite 
kupiti ni navedena v teh 

navodilih, prosimo 
kontaktirajte našo Pomoč 

Uporabnikom za več 
informacij. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

REGISTRIRAJTE VAŠ 
IZDELEK 

__________________ 

 
Obiščite našo spletno stran 

www.polti.co.uk ali 
pokličite našo Podporo 

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.  

 
Učinkovitost naravne in 

ekološke moči pare bomo 
prikazali tako za likanje kot 

tudi za čiščenje, s številnimi 
videoposnetki Vaporella in 
vseh drugih izdelkov iz 

sveta Polti. 
 

Prijavite se na kanal, tako 
da ste lahko vedno na 

tekočem z našimi video 
vsebinami! 

 
OPOZORILO:   

Varnostna opozorila so 
navedena samo v tem 

priročniku. 
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE 
Polti Vaporella Instant je namenjen domači 
uporabi kot parni likalnik z ločenim 

rezervoarjem v skladu z opisi in navodili v 
tem priročniku. Pozorno preberite ta 

navodila in jih shranite. Navodila najdete 
tudi 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 tovarno, so vsi naši 
produkti temeljito testirani. Zaradi tega 

lahko Polti Vaporella Instant vsebuje nekaj 
ostankov vode v kotlu. 
Edina pravilna uporaba naprave je 

navedena v teh navodilih. Kakršna koli 
drugačna uporaba lahko napravo 

poškoduje in razveljavi garancijo. 
 

KAKŠNO VODO UPORABITI  
Polti Vaporella Instant je bil zasnovan tako, 

da deluje z običajno vodo iz pipe s 
povprečno trdoto med 8°f in 20°f. Če voda 

iz pipe vsebuje veliko kalcijevega 
karbonata, uporabite mešanico, 

sestavljeno iz 50 % vode iz pipe in 50 % 
široko dostopne demineralizirane vode. 

Pozor: preverite trdoto vode pri vašem 
dobavitelju vode. 
Nikoli ne uporabljajte destilirane vode, 

deževnice ali vode, ki vsebuje dodatke 
(npr. škrob, parfumi), dišeče vode ali vode, 

ki jo proizvajajo drugi gospodinjski aparati, 
mehčalci vode in filtrirni vrči. 

Ne dodajajte kemičnih ali naravnih 
detergentov, snovi za odstranjevanje 

vodnega kamna itd.  
 

1. PRIPRAVA NAPRAVE 
Napravo vzemite iz embalaže in preverite, 

ali je izdelek nepoškodovan in ali so 
priloženi vsi deli. 

Polti Vaporella Instant postavite na 
stabilno, ravno površino, odporno na 

vročino. 
Napolnite rezervoar z vodo (1) do črte 

MAX. 

Ta korak morate vedno izvajati, ko je 
napajalni kabel izklopljen iz električnega 

omrežja. 
Sprostite likalnik (16), vtaknite vtič na 

drugem koncu napajalnega kabla v 
ustrezno vtičnico (2) z ozemljitvijo in 

preverite, ali so kabli popolnoma odviti. 
Za vklop aparata pritisnite gumb s 

simbolom    na ročaju likalnika (3): 
lučka    bo utripala (4). 

 

2. NAČINI LIKANJA 

Polti Vaporella Instant ima pametno ploščo 
s temperaturo, primerno za likanje vseh 

vrst tkanin, in ima tudi štiri nastavitve, ki 
jih lahko izberete z gumom      (5): 

DRY NAČIN    - Za likanje naravnih tkanin, 
kot sta svila in volna, ki bi jih para lahko 

poškodovala (6A). 
ECO NAČIN  - Omogoča likanje ob 

varčevanju z energijo in vodo ter z 
optimalno zmogljivostjo tudi za bolj 

odporne tkanine (bombaž, denim in lan) 
(6B). 

MEDIUM NAČIN      - Za enostavno likanje 
vseh vrst tkanin (6C). 

MAX NAČIN      - Za enostavno likanje tudi 
težjih tkanin (6D). 

Pritisnite gumb za paro pod ročajem na 
likalniku (7), da aktivirate izpust pare iz 
lukenj na plošči. Ko prvič vklopite napravo 

in ko v rezervoarju zmanjka vode, pritisnite 
in držite gumb za paro, dokler ne začne 

izhajati para. Začnite z likanjem. Pretok se 
ustavi, ko spustite gumb za paro (7). 

V rezervoar ne dodajajte drugih snovi ali 

dodatkov. 

POZOR: Pred likanjem oblačila vedno 

preverite simbole na etiketi. 

Pri prvi uporabi pare, lahko iz likalnika 
iztečejo kapljice vode. Zaradi tega pojava 

je priporočeno, da prvi curek pare usmerite 
v krpo in ne na oblačila, ki jih boste likali. 

Občasno slišani zvok med uporabo je 
posledica sistema za ponovno polnjenje 

vode. 

POZOR: Vročega likalnika ne puščajte na 

nobeni površini. Polti Vaporella Instant ima 
vgrajeno železno oporo z nedrsečimi 

blazinicami, ki so odporne na visoke 
temperature. 
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3. STEAM BOOST FUNKCIJA 
Funkcijo STEAM BOOST lahko aktivirate za 
hitro in enostavno likanje z dvoklikom na 

gumb za paro pod ročajem na likalniku (7). 
Močan sunek pare vam bo omogočil, da 

pospešite in izboljšate likanje, tudi pri 
težkih tkaninah, ter odstranite 

najzahtevnejše gube. Pred ponovno 
uporabo te funkcije počakajte 10 sekund. 

 

4. STEAM PULSE FUNKCIJA 
Za hitrejše in lažje likanje lahko aktivirate 

STEAM PULSE funkcijo s pritiskom na tipko 
s simbolom   (8) na ročaju likalnika. 
Prekinjena para prodre dlje v tkanino, 

pospeši in izboljša likanje. V tem načinu bo 
likalnik samodejno začel izmenično 

sproščati paro 1 sekundo in se nato ustavil 
za 1 sekundo. 

Če želite deaktivirati to funkcijo, znova 
pritisnite gumb    ali pritisnite gumb za 

paro. Za ponovno aktivacijo ponovite 
postopek od začetka. 

 

5. VERTIKALNO LIKANJE 
Likalnik lahko uporabljate v navpičnem 
položaju za odstranjevanje gub na 
tkaninah in/ali za osvežitev vlaken, s čimer 

odstranite morebitne ostanke vonjav. 
Likalnik držite navpično, pritisnite gumb za 

paro pod ročajem likalnika (7) in se ga, 
kjer je to mogoče, odvisno od vrste blaga, 

rahlo dotaknite s ploščo. 
 

6. FUNKCIJA SAMODEJNEGA 

IZKLOPA 

Samodejni izklop se bo aktiviral, če aparata 
ne boste uporabljali 10 minut, kar bo 

prikazano z lučko    (9). Za ponovni vklop 
naprave pritisnite gumb za paro pod 
ročajem likalnika (7). 

 

7. BREZ VODE 

Nivo vode je vedno viden iz rezervoarja. Ko 

se voda v rezervoarju porabi, para preneha 
izhajati. Za nadaljevanje uporabe 

preprosto izklopite aparat in napolnite 
rezervoar z vodo (1) do črte MAX na 

rezervoarju. Ta korak morate vedno 

izvajati, ko je napajalni kabel izklopljen iz 
električnega omrežja. 

Pritisnite in držite gumb, dokler ne začne 
izhajati para. 
 

8. ZAMENJAVA FILTRA ZA 

VODNI KAMEN 

Lučka      na zaslonu likalnika (10) kaže, da 
je treba zamenjati filter za vodni kamen. 

Za zamenjavo sledite naslednjemu 
postopku: 

- Aparat izklopite s pritiskom na tipko s 
simbolom (3) in ga izključite iz 
električnega omrežja. 

- Odstranite filter (11) in ga zamenjajte z 
novim, originalnim (12). 

- Priključite ga v električno omrežje (2). 
- Aparat vklopite s pritiskom na tipko s 

simbolom    (3). 
- Tipki    in    (13) držite 5 sekund, da 

aktivirate funkcijo Reset, ki sistemu 
omogoči polnjenje novega filtra in 

nadaljevanje likanja. 

 

9. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE  

Pred kakršnim koli vzdrževanjem naprave 

jo vedno izključite iz električnega omrežja 
in se prepričajte, da se je izdelek ohladil, 

preden nadaljujete. 
Za čiščenje ohišja aparata uporabljajte 
samo vlažno krpo. 

Ne uporabljajte nobenih detergentov. 
Ko se plošča popolnoma ohladi, očistite z 

vlažno krpo ali neabrazivno gobo. 
 

10. SISTEM SAMODEJNEGA 

ČIŠČENJA 

Držite likalnik nad naslonom za likalnik, 
vstavite najprej hrbtno stran (14) in nato 

konico ter ga zaklenite na mestu z 
zaklepnim stikalom     (15).  

Če želite sprostiti likalnik, premaknite 
zaklepno stikalo     (16). 

Aparat izklopite s pritiskom na tipko   (3) 
in ga izključite iz električnega omrežja. 

Likalni kabel vstavite v držalo na levi (17-
A) in napajalni kabel v držalo na desni 
strani aparata (17-B). Počakajte, da se 

aparat popolnoma ohladi, preden ga 
zamenjate. 

POZOR: Ne polagajte likalnika na stojalo z 

vključeno STEAM PULSE FUNKCIJO. 

Zamenjajte filter vsakič, ko lučka     zasveti 
(10). 
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11. ODPRAVLJANJE TEŽAV 
TEŽAVA VZROK REŠITEV 

Para ne izhaja iz 

likalnika. 

Ni napajanja/izklopljena 

naprava   . 

Prepričajte se, da je aparat 

priključen na električno omrežje 
in da je stikalo    vkljopljeno. 

 

Rezervoar za vodo 

prazen. 
 

Napolnite rezervoar za vodo. 

Aparat je nov, cev, ki 

dovaja vodo v likalnik, pa 
je še prazna. 

 

Pritisnite in držite regulator 

pare, dokler se ne napolni. 

Iz likalnika prihaja malo 

pare. 

Para je suha in malo 

vidna, a prisotna in 
učinkovita. 

 

To je običajen pojav, ki ga 

opazimo v določenih okoljskih 
razmerah. 

Niste pritisnili in držali 

gumba za paro pod 
ročajem likalnika. 
 

Med likanjem držite gumb za 

paro pod ročajem na likalniku. 

Likate v načinu Eco. 
 

Za močnejši curek pare 
deaktivirajte način Eco in 

vključite način Max. 
 

Iz likalnika prihaja voda 
namesto pare. 

Prva uporaba. Nanesite na krpo, dokler para ne 
začne izhajati iz lukenj v plošči 

(glejte poglavje 2). 
 

Pravkar ste zamenjali 

filter za vodni kamen. 

Likalnik osušite s krpo in 

nadaljujte z običajnim likanjem. 
 

Na oblačilih ostanejo 
sledi vode. 

 

Podloga likalne deske je 
impregnirana z vodo. 

Preverite, ali je likalna deska 
primerna (deska z rešetko, ki 

preprečuje kondenzacijo). 
 

Ob prvem zagonu ali po 
polnjenju rezervoarja 

para ne izhaja. 
 

Cev, ki dovaja vodo v 
likalnik, je še prazna. 

Pritisnite in držite regulator 
pare, dokler se ne napolni. 

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 in / ali zaradi 
uporabo vode / snovi, ki niso posebej 

navedene (glejte poglavje KAKŠNO 
VODO UPORABITI). 

• 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 
 

 

 

 

 

 

 


