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VAPORELLA SUPER PRO

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de utilizare.
Stimate client,
Dorim sa-ţi mulţumim pentru încrederea acordată alegând un produs marca Polti ce permite o călcare imediată într-un timp scurt.
Vaporella a fost proiectată pentru a garanta cel mai bun confort pentru călcare; calitatea materialelor
din care este realizată o recomandă un asociat fiabil în munca dumneavoastră.
Jetul puternic de aburi emis de Vaporella acţionează asupra hainelor, eliminând orice cută. Nu trebuie să apăsaţi sau să efectuaţi mai multe treceri, ci este nevoie să lăsaţi fierul Vaporella să alunece
asupra hainelor ce vor fi călcate pentru a obţine o călcare perfectă, economisind timp şi fără să depuneţi eforturi.
Cu Vaporella este posibilă şi călcarea verticală pentru a înviora culoarea hainelor şi a elimina mirosurile neplăcute din jachete, haine şi paltoane.
Reglarea aburilor permite selectarea corespunzătoare a acestora pentru tipul de haine, mărind astfel
autonomia de lucru.
Cu Vaporella se lucrează în linişte perfectă . Produsul răspunde normelor celor mai severe şi oferă
dispozitive exclusive de siguranţă, printre care Dopul brevetat, exclusiv marca Polti ce împiedică
deschiderea accidentală a aparatului atunci când există o presiune minimă în interiorul boilerului.
Vă dorim spor la muncă şi înainte de a începe să utilizaţi Vaporella, vă recomandăm să citiţi cu
atenţie acest manual de instrucţiuni.

ROMÂNĂ

LEGENDĂ
1) Dop brevetat de siguranţă
2) Întrerupător luminos boiler
3) Întrerupător luminos fier
4) Led lipsă apă
5) Led presiune aburi
6) Buton de reglare aburi
7) Buton de reglare temperatură fier
8) Teacă tub aburi – Cablu de alimentare
9) Cablu de alimentare detaşabil
10) Buton comandare aburi
10a) Buton de introducere jet de aburi continuu
11) Covoraş suport pentru fierul de călcat detaşabil
12) Tijă suport pentru teacă
13) Încuietoare îngropată
14) Mâner
15) Pâlnie

Acest aparat este în conformitate cu Directiva 2004/108/CE (EMC) şi directiva
2006/95/CE (joasă tensiune).
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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 priza 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 dacă 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
picioarele ude atunci când priza este inserată.
Nu utilizaţi aparatul atunci când umblaţi cu
picioarele goale.
Nu utilizaţi aparatul în imediata apropriere a
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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 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 sau atunci când apar semne
de deteriorare, aparatul nu trebuie să mai fie
folosit şi trebuie dus la un Centru de asistenţă tehnică.
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.
În timpul umplerii cu apă se recomandă stingerea aparatului şi debranşarea prizei de alimentare.
Pe durata funcţionării, este necesar ca aparatul să fie menţinut în poziţie orizontală.
Nu îndreptaţi jetul de aburi asupra echipamentelor electrice şi/sau electronice.
Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a
efectua curăţirea acestuia.
Înainte de a aşeza la loc aparatul, asiguraţivă că este complet răcit.

ROMÂNĂ
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VAPORELLA SUPER PRO
• Acest aparat este dotat cu dispozitive de siguranţă pentru înlocuirea cărora este necesară intervenţia unui inginer tehnic autorizat.
• Nu îndreptaţi niciodată jetul de aburi către
persoane, animale sau deşeuri. Pericol de
arsuri!
• Nu atingeţi niciodată cu mâinile de aproape
jetul de abur. Pericol de arsuri!
Atunci când boilerul se umple, ţineţi-l departe
de faţă pentru că anumite picături de apă se
pot evapora atunci când intră în contact cu
boilerul cald, provocând o stropire de aburi.
Nu adăugaţi niciun detergent sau substanţă
chimică în boiler. Apa prin natura sa conţine
magneziu, săruri minerale sau alte depuneri
ce favorizează formarea calcarului. Pentru a
evita ca aceste reziduuri să producă inconveniente aparatului, soluţia ideală este să utilizaţi KALSTOP FP 2003,un decalcifiant special natural ce pulverizează calcarul. În acest
mod, se evită incrustaţiile şi se protejează
pereţii din metal ai boilerului. KALSTOP este
pus în vânzare la magazinele pentru produse
electrocasnice de mici dimensiuni şi la centrele de asistenţă tehnică Polti. Alternativ, se
recomandă să utilizaţi un amestec compus
din 50% apă de la robinet şi 50% apă demineralizată.
• Asiguraţi-vă că dopul de siguranţă este corect înşurubat; în caz contrar ar putea să
apară scurgeri de aburi.
• Înainte de a proceda la umplerea aparatului
atunci când este încălzit, lăsaţi boilerul să se
răcească câteva minute.
• Nu goliţi niciodată aparatul atunci când apa
din interiorul boilerului este încă caldă.
• Nu forţaţi deschiderea dopului atunci când
aparatul este în funcţiune.
• Verificaţi periodic starea dopului de siguranţă
şi a garniturii sale, dacă este necesar, înlocuiţi-le cu piese de schimb originale.
• 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.
• Fierul trebuie să fie utilizat şi aşezat pe o suprafaţă stabilă.
• Atunci când depozitaţi fierul în suportul său,

asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este aşezată este stabilă.
• 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 supravegheaţi 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.
• Aparatul nu se utilizează dacă a căzut,
dacă are semne vizibile de deteriorare sau
dacă se observă pierderi.

UTILIZAREA CORECTĂ A
PRODUSULUI
Acest aparat este destinat utilizării casnice,
ca generator de aburi, 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 care nu este în conformitate
cu prezentele instrucţiuni de utilizare.
AT E N Ţ I E
INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR
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.
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VAPORELLA SUPER PRO
Colectarea diferenţiată pentru încredinţarea ulterioară a echipamentului scos din uz reciclării,
tratamentului şi eliminării, în conformitate cu
cerinţele ambientale, 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.

putea apărea scurgeri de aburi.
5a. Introduceţi ştecherul cablului detaşabil (9)
în priza din panoul aparatului (fig. 4) şi introduceţi ştecherul de alimentare într-o
priză corespunzătoare de curent, cu împământare (fig. 5).
6a. Apăsaţi întrerupătorul luminos al boilerului
(2) şi întrerupătorul luminos al fierului (3);
se va ilumina ledul de presiune (5) (fig. 6).

I M P O R TA N T
Înainte de ieşirea din fabrică, toate produsele
noastre sunt supuse unor probe riguroase. În
consecinţă, VAPORELLA poate să mai
conţină apă rămasă în boiler.

UTILIZARE
Înainte de a călca hainele, este necesar să se
verifice tot timpul simbolurile de pe eticheta
acestora, instrucţiunile pentru întreţinere
furnizate de producător.
Verificaţi în baza tabelului de mai jos tipul de
călcare cel mai adecvat:

PREGĂTIRE

Permite călcarea cu aburi.
Pentru călcarea uscată, reglaţi
termostatul în poziţia •••
Permite călcarea cu aburi.
Pentru călcarea uscată, reglaţi
termostatul în poziţia ••

1a. Deschideţi încuietoarea îngropată (13) acţionând de sus în jos conform fig.1.
2a. Introduceţi tija suport pentru teacă (12) în
orificiul său de depozitare. Aranjaţi teaca
(alimentare fier - tub aburi) (8) în suportul
său (fig. 2).
3a. Deşurubaţi dopul de siguranţă (1) şi
umpleţi boilerul cu 1,3 l apă cu mare grijă
pentru a nu se vărsa, utilizând pâlnia
specială (15) (fig. 3).
Se poate utiliza apă normală de la robinet.
Cu toate acestea, dat fiind că apa conţine
prin natura sa calcar care cu timpul poate
cauza incrustaţii, se recomandă utilizarea
unui amestec de 50% apă de la robinet şi
50% apă demineralizată. Pentru a utiliza
numai apă de la robinet evitând formarea
calcarului, se recomandă utilizarea unui
decalcifiant special pe bază naturală Kalstop FP 2003.
• Nu utilizaţi niciodată apă distilată sauapă parfumată.
• Vă recomandăm să utilizaţi numai produse originale marca Polti pentru că
produsele altor mărci ar putea să nu se
adapteze produselor Polti şi ar putea
cauza daune neplăcute.
4a. Reînşurubaţi dopul până la capăt cu
atenţie. Asiguraţi-vă că dopul de siguranţă
(1) este înşurubat corect. În caz contrar ar

Verificaţi rezistenţa materialului pentru
călcarea cu aburi sau călcarea uscată, cu
termostatul reglat în poziţia •
- nu călcaţi
- nu se recomandă călcarea cu aburi şi
tratamentele cu aburi

CĂLCAREA CU ABURI
1b. Reglaţi temperatura fierului de călcat în
poziţia BUMBAC-IN, rotind mânerul (7)

(fig.7).
2b. Aşteptaţi ca ledul de presiune (5) se
stingă (circa 15). Apăsaţi pe butonul (10)
asupra fierului pentru a permite aburilor să
iasă prin orificiile prezente pe talpă. Atunci
când butonul este eliberat, fluxul se
întrerupe (fig.8).
NOTA: În timpul primei funcţionări a fierului,

recomandă ca primul jet să nu fie orientat
asupra hainelor ce trebuie călcate.
3b. Pentru a avea un jet continuu de aburi,
deplasaţi în faţă butonul (10a). Aburul va
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din talpa fierului pot ieşi câteva picături de
apă, amestecate cu aburi, datorate stabilităţii
aceea se
termice imperfecte. De
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VAPORELLA SUPER PRO
(10) asupra fierului de călcat până la
epuizarea debitului de aburi.
3d. Stingeţi întrerupătorul fierului (3).
4d. Debranşaţi priza de alimentare de la
reţeaua electrică.
5d. Deşurubaţi şurubul de siguranţă (1) în
sensul invers acelor de ceasornic.
6d. Aşteptaţi câteva minute pentru a permite
răcirea boilerului.
7d. Efectuaţi o nouă umplere procedând
conform instrucţiunilor de la punctul 1a din
capitolul PREGĂTIRE. Pentru umplerea
rezervorului cald, se recomandă să se
verse câteva picături de apă pentru a evita
evaporarea instantanee a apei.

continua să iasă chiar şi după eliberarea
butonului. Pentru a întrerupe distribuirea,
deplasaţi înapoi acelaşi buton
(10a)
(fig.9).
4b. Prin acţionarea supra butonului de reglare
a aburilor (6) este posibil să se modifice
cantitatea în funcţie de tipul materialului
ce va fi călcat (mai mult sau mai puţin
delicat). Rotind butonul în sensul invers
acelor de ceasornic, se măreşte jetul de
aburi. Pentru a-l reduce, rotiţi butonul în
sensul acelor de ceasornic (fig. 10).
5b. Aparatul este dotat cu un suport pentru
fier din material rigid (11) (fig.11) ce poate
fi aşezat cu uşurinţă în orice loc.
CĂLCAREA USCATĂ

1c. Pentru călcarea uscată introduceţi priza
cablului de alimentare, apăsaţi pe
întrerupătorul fierului
(3), reglaţi
temperatura fierului rotind mânerul (7) la
temperatura cerută de material şi care
este înscrisă şi pe mâner.

S FAT U R I P E N T R U Î N T R E Ţ I N E R E A
GENERALĂ
• Înainte de efectuarea oricărei operaţiuni
de întreţinere, deconectaţi întotdeauna
cablul de alimentare de la reţeaua electrică.
• Pentru curăţarea exterioară a aparatului folosiţi doar o cârpă umedă. Evitaţi utilizarea
solvenţilor sau a detergenţilor care ar putea
avaria suprafeţele din plastic.
• La 2 luni, clătiţi boilerul cu apă de la robinet:
apa rezultată după clătire are o culoare
maro, ceea ce indică buna funcţionare a
decalcifiantului. În cazul în care pe pereţii
boilerului s-a depus calcar, lăsaţi în boiler o
jumătate de litru de apă, adăugaţi 5 doze
de KALSTOP 2003; când boilerul este sub
presiune, acţionaţi butonul pentru abur
până la terminarea jetului de abur. După
deconectarea aparatului, clătiţi boilerul
pentru a elimina orice urmă de calcar.
După curăţarea boilerului, folosiţi aparatul
în mod normal.

ROMÂNĂ

NOTĂ:
• Ledul de presiune (5) se aprinde şi se stinge
pe durata utilizării. Acest lucru arată că rezistenţa electrică intră în funcţiune pentru a
menţine constantă temperatura boilerului.
Cu toate acestea, puteţi să continuaţi să călcaţi pentru că acest lucru este un fenomen
normal.
• În cazul în care din fier nu ies aburi, verificaţi
dacă ledul (5) este stins, dacă există apă în
boiler, dacă butonul de reglare aburi (6) este
deschis.
DOP DE SIGURANŢĂ / LIPSA APEI
Acest aparat este dotat cu un dop de
siguranţă brevetat ce împiedică deschiderea
accidentală a boilerului atâta timp cât există o
presiune minimă în interiorul său. Cu toate
acestea, pentru a putea fi deşurubat este
necesar să se respecte anumite operaţii pe
care le descriem în continuare:
De fiecare dată când nu mai este apă,
procedaţi în felul următor (se aprinde ledul (4)):
1d. Stingeţi întrerupătorul boilerului (2).
2d. Acţionaţi butonul de comandare a aburilor
48

