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STIRA E ASPIRA TOP 
 

Stimate Client,  

Dorim să-ţi mulţumim pentru încrederea acordată, preferând un produs marca Polti.  
Masa de călcat aleasă de dumneavoastră constituie o completare perfectă la aburul 
produs de fierul dumneavoastră.  
Structura  metalică solidă şi robustă este reglabilă în înălţime şi are o suprafaţă mare 
de lucru tratată special împotriva coroziunii încât garantează o lungă durată în timp.  
 
Stira&Aspira Top are funcţia de aspirare ce blochează ţesăturile de blat, evitând 
formarea cutelor neplăcute, greu de evitat cu celelalte mese de călcat tradiţionale.  
Chiar şi călcarea pantalonilor la dungă sau a hainelor plisate devine mult mai uşoară cu 
funcţia de aspirare. Blatul are şi funcţia de încălzire ce usucă materialele şi face călcatul 
mai uşor, mai rapid şi mai puţin obositor. Pentru hainele cele mai delicate, utilizarea 
suflului permite umflarea ţesăturilor, ridicându-le de pe blat, pentru a le putea atinge 
delicat şi a le călca cu un singur abur.  
 
Blatul este acoperit cu molton şi poplin din bumbac, ce se pot spăla în maşina de spălat.  
 
Cu Stira&Aspira se lucrează în linişte perfectă. Produsul răspunde normelor celor mai 
severe şi a fost supus celor mai riguroase verificări.  
 
Vă dorim spor la muncă şi înainte de a începe să utilizaţi masa de călcat Stira&Aspira, vă 
recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni.  
 
LEGENDĂ 

A) Suprafaţa de lucru  

B) Pârghie de deschidere  

C) Grilaj suport Vaporella  

D) Întrerupător general/încălzire blat   

F) Întrerupător de funcţionare  

Funcţie de suflare 

Aspirare     

G) Capac priză de alimentare 

H) Priză de alimentare pentru Vaporella  

I) Cablu de alimentare  

J) Înfăşurător cablu  

K) Suport cablu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Acest aparat este în conformitate cu Directiva 89/336 CE modificată de Directiva 93/68 (CEM) şi de Directiva 

73/23 modificată de Directiva 93/68 (joasă tensiune). 

 
POLTI S.p.A. îşi rezervă dreptul de a introduce modificările tehnice şi constructive pe care le va 
consideră necesare, fără obligaţia vreunui preaviz.   

 
 Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare.  



MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU 
UTILIZARE 

PĂSTRAŢI ACEST MANUAL DE 
INSTRUCŢIUNI  

 
• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie 

aceste instrucţiuni de utilizare.  
• Orice utilizare care nu respectă prezentele 

instrucţiuni, va atrage pierderea garanţiei.  
• Instalaţia electrică la care este branşat 

aparatul, trebuie să fie realizată în 
conformitate cu legile în vigoare.   

• Înainte de a branşa aparatul, verificaţi dacă 
tensiunea din reţea corespunde cu cea 
indicată în datele de pe plăcuţa aparatului şi 
dacă priza de alimentare are împământare.  

•  Stingeţi întotdeauna aparatul de la 
întrerupătorul special înainte de a-l debranşa 
de la reţeaua electrică.  

• Dacă aparatul nu este utilizat, se recomandă 
debranşarea prizei de alimentare de la 
reţeaua electrică. Nu lăsaţi niciodată aparatul 
nesupravegheat atunci când este conectat la 
reţea.    

• Înainte de efectuarea oricărei operaţii de 
întreţinere, stingeţi aparatul şi debranşaţi tot 
timpul priza de alimentare de la reţeaua 
electrică.   

• Pentru a scoate cablul de alimentare nu 
trebuie să-l trageţi, ci scoateţi ştecărul pentru 
a evita deteriorarea acesteia.   

• Cablul de alimentare nu trebuie să fie răsucit, 
strivit sau strâns sau să intre în contact cu 
suprafeţe tăioase sau încălzite.  

• Nu utilizaţi aparatul atunci când cablul de 
alimentare sau alte componente ale 
aparatului sunt deteriorate.  

• Nu utilizaţi prelungitoare electrice 
neautorizate de fabricant ce ar putea cauza 
daune şi incendii.  

• În cazul în care este necesară înlocuirea 
cablului de alimentare, vă recomandăm să vă 
adresaţi unui Centru autorizat de Asistenţă 
tehnică, întrucât este nevoie de un instrument 
special.  

• Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâinile sau 
cu picioarele ude atunci când priza este 
inserată.   

• Nu utilizaţi aparatul atunci când umblaţi cu 
picioarele goale.  

• Nu utilizaţi aparatul în imediata apropriere a 
băii, căzii, duşului sau recipientelor pline cu 
apă.   

• Nu introduceţi niciodată aparatul, cablul sau 
prizele în apă sau în alte lichide.  

• Se interzice utilizarea aparatului în locurile 
unde există pericol de explozii.  

• Nu utilizaţi niciodată produsul în prezenţa 
unor substanţe toxice.  

• Nu aşezaţi aparatul cald pe suprafeţe 
sensibile la căldură.   

• Nu lăsaţi ca aparatul să fie expus agenţilor 
atmosferici .  

• Nu poziţionaţi aparatul în aproprierea 
cuptoarelor aprinse, sobelor electrice sau 
aproape de surse de căldură.  

• Nu expuneţi aparatul la temperaturi extreme.   
• Nu lăsaţi ca aparatul să fie folosit de copii sau 

de persoane care nu cunosc sistemul său de 
funcţionare.   

• Nu apăsaţi cu putere excesivă pe butoane şi 
evitaţi folosirea obiectelor ascuţite precum 
stilourile sau altele.    

• Sprijiniţi întotdeauna aparatul pe suprafeţe 
stabile.  

• În cazul căderii accidentale a aparatului este 
necesar ca acesta să fie verificat la un Centru 
autorizat de asistenţă tehnică pentru că ar 
putea să existe disfuncţionalităţi interne ce 
limitează siguranţa produsului.  

• În cazul unor defecţiuni sau disfuncţionalităţi, 
stingeţi aparatul şi nu încercaţi să-l 
dezasamblaţi, ci adresaţi-vă unui Centru 
autorizat de asistenţă tehnică.  

• Pentru a nu compromite siguranţa aparatului, 
în cazul unor reparaţii sau pentru înlocuirea 
accesoriilor, utilizaţi numai piese de schimb 
originale.  

• Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul 
aparatului mai ales atunci când aparatul este 
încălzit.   

 Pe durata funcţionării, este necesar ca aparatul 
să fie menţinut în poziţie orizontală. 

 Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a 
efectua curăţirea acestuia.   

• Înainte de a aşeza la loc aparatul, asiguraţi-vă 
că este complet răcit.   

• Acest aparat este dotat cu dispozitive de 
siguranţă pentru înlocuirea cărora este 
necesară intervenţia unui inginer tehnic 
autorizat.  

 Vă recomandăm să utilizaţi numai produse 
originale marca Polti pentru că produsele 
altor mărci ar putea să nu se adapteze 
utilizării produselor Polti şi ar putea cauza 
daune neplăcute.   

 În cazul în care călcaţi atunci când staţi jos, 
aveţi grijă ca jetul de aburi să nu fie îndreptat în 
direcţia picioarelor dumneavoastră. Aburul ar 
putea cauza arsuri. 

 Călcaţi numai pe suporturi rezistente la căldură 
şi care permit trecerea aburilor. 

 În cazul înlocuirii covoraşului pentru suport fier 
utilizaţi numai piese de schimb originale.  

 Acţionaţi pârghia de deschidere (B) numai 
dacă masa este sprijinită orizontal pe pământ. 
Aveţi grijă în timpul desprinderii şi închiderii 
mesei şi însoţiţi tot timpul blatul până la 
pământ.   



 În cazul înlocuirii pânzei şi a husei blatului, 
verificaţi ca acestea să fie permeabile la 
umiditate. Anumite ţesături impermeabile pot fi 
alterate de la căldură şi de la umiditate.   
ATENŢIE: Blatul încălzit atinge temperaturi 
ridicate în vârf şi sub pânză, aveţi grijă să nu 
le atingeţi. Căldura ar putea cauza arsuri.  

 Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de 
persoane (inclusiv de copii) cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mintale reduse şi care nu au 
experienţă sau cunoştinţele necesare, cel puţin 
dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit 
instrucţiuni de utilizare a aparatului de la o 
persoană responsabilă de siguranţa lor. 

 Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu 
se joacă cu aparatul.  

 

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI 

 

Acest aparat este destinat utilizării in regim profesional 
si casnic ca si sistem suport integrat pentru calcat 
conform descrierilor şi instrucţiunilor prezentate în acest 
manual. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni 
şi să le păstraţi pentru că ar putea să vă fie utile în viitor.   
 
Polti S.p.A. îşi declină orice răspundere în cazul 
accidentelor datorate utilizării acestui aparat ce nu 
respectă aceste instrucţiuni de utilizare.  

 
 

ATENŢIE 

 

INFORMAŢII PENTRU UTILIZATORI 
În conformitate cu articolul 13  din Decretul 
legislativ din 25 iulie 2005, nr. 15 de "Aplicare a 
Directivelor 2002/95/CE, 2002/96/CE şi 
2003/108/CE, privind reducerea utilizării de 
substanţe periculoase pentru echipamentele 
electrice şi electronice şi de eliminare a 
deşeurilor”   
 

 Simbolul de container barat cu o cruce, 
prezentat asupra aparatului, indică faptul că 
produsul, la încheierea duratei sale de viaţă, 
trebuie să fie colectat separat de alte deşeuri.  
Utilizatorul va trebui să încredinţeze 
echipamentele scoase din uz centrelor de 
colectare diferenţiată a deşeurilor electronice şi 
electrotehnice sau să le livreze revânzătorului 
în momentul achiziţionării unui alt echipament 
de acelaşi tip, în raport de unu la unu.  
 
Colectarea diferenţiată pentru încredinţarea 
ulterioară a echipamentului scos din uz 
reciclării, tratamentului şi eliminării, în 
conformitate cu cerinţele legate de mediu, 
contribuie la evitarea posibilelor efecte negative 
asupra mediului şi sănătăţii şi favorizează 

reciclarea materialelor din care este alcătuit 
echipamentul.  
Eliminarea abuzivă a produsului din partea 
deţinătorului, implică aplicarea sancţiunilor 
administrative prevăzute de normele în vigoare.  
 
 

 
PREGĂTIRE 

1a. Sprijiniţi masa de pământ.  
2a. Trageţi în sus pârghia de deschidere (B) şi 
ridicaţi masa, însoţind blatul (A) în urcare până 
la înălţimea dorită.  
Acţionând ulterior asupra pârghiei (B) este 
posibil să reglaţi înălţimea mesei în diferite 
poziţii.  
3a. Introduceţi suportul de cablu (K) în 
compartimentul special.  
 

UTILIZARE 
 
1b. Introduceţi priza cablului de alimentare într-
o priză corespunzătoare.  
2b. Priza (H) pregătită pentru a alimenta 
aparatul este accesibilă prin deschiderea 
capacului (G).  
3B. Pentru a avea acces la funcţiile blatului, 
apăsaţi pe întrerupătorul general (D). În acest 
fel rezistenţa blatului intră în funcţiune. Aşteptaţi 
câteva minute pentru a permite rezistenţei să 
atingă temperatura de lucru. În acest moment 
este posibil să activaţi funcţiile de suflare şi de 
aspirare:  
SUFLARE. Apăsând pe întrerupătorul funcţiei 
(F) în poziţia (I) blatul vă va permite să umflaţi 
hainele cu un „Suflu cald” astfel încât să atingeţi 
delicat cu fierul materialele cele mai delicate 
călcându-le cu un singur suflu. 
ASPIRARE. Apăsând pe întrerupătorul  funcţiei 
(F) în poziţia (II) masa vă va permite să fixaţi 
hainele de blat şi să eliminaţi urmele de 
umiditate.  
Notă. Pentru a evita formarea condensului în 
interiorul blatului, vă recomandăm să utilizaţi 
funcţia de aspirare în timpul călcării cu aburi.  
  
 

ÎNCHIDEREA APARATULUI 
 

1c. Stingeţi întrerupătorul general (D) şi 
întrerupătorul de funcţionare (F).  
NOTĂ. Înainte de a aşeza masa la locul ei, 
lăsaţi încălzitorul blatului (D) aprins pentru 
câteva minute pentru a usca eventualul 
condens format pe durata călcatului.  
2c. Debranşaţi priza de alimentare de la priza 
reţelei.   
3c. Înfăşuraţi cablul de alimentare (I) în jurul 
locaşului special (J). 



4c. Trageţi în sus pârghia de deschidere (B) şi 
însoţiţi blatul (A) în coborâre. 
5c. Aparatul poate fi aşezat la locul lui.  
 
 

SFATURI DE ÎNTREŢINERE GENERALĂ 
Înainte de efectuarea oricărei operaţii de 
întreţinere, debranşaţi priza de alimentare 
de la reţeaua electrică.   
Pentru curăţirea externă a aparatului, utilizaţi o 
cârpă udă. Evitaţi folosirea solvenţilor sau a 
detergenţilor ce ar putea deteriora suprafeţele 
din plastic.  
Pânza şi moltonul se pot spăla în maşina de 
spălat la 40 de grade.    
 

SERVICIU CLIENŢI 

 
 
Telefonând la acest număr la tariful de 0,11 
EURO pe minut cu TVA inclus, responsabilii 
noştri vor sta la dispoziţia dumneavoastră 
pentru a vă răspunde la întrebări şi a vă furniza 
toate indicaţiile utile pentru a exploata la maxim 
calitatea produselor POLTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


