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POLTI® SENZAȚIA NATURALĂ DE ACASĂ 

 

 



 

Tub flexibil pentru abur 

Accesoriu pentru tapițerie 

Cap 

Cadru pentru spălarea geamurilor 



Cadru pentru perie 

3 cârpe 

Două perii mici, cu peri de nailon  

 Două perii mici, cu peri duri 

Lance  

Accesoriu pentru kituri 

Șuruburi pentru cârligul de depozitare 

Cârlig pentru depozitare 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

OPȚIONAL 

 

PAEU0357  - 2 cârpe și 2 bonete 

PAEU0358 - kit cu trei perii 

PAEU0359  - 2 filtre anti-calcar și 1 filtru de aspirare 

 

 

 

 

 

 

Accesoriile opționale se găsesc la vânzare în cadrului tuturor celor mai buni comercianți de 

electrocasnice, un Centru de Service Polti Autorizat sau online la www.polti.co.uk. 



BUN VENIT ÎN LUMEA VAPORETTO 

ASPIRATOR MULTIFUNCȚIONAL, PENTRU SUPRAFEȚELE CARE SUNT DE 3 ORI 

MAI CURATE: ASPIRATOARE CU TEHNOLOGIE CICLONICĂ, IGIENIZEAZĂ 

PODELELE CU O OPȚIUNE CU ABUR ȘI TOATE SUPRAFEȚE CE POT FI SPĂLATE 

CU DISPOZITIVUL PORTABIL DE CURĂȚARE 

 

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ 

 

PRECAUȚII DE UTILIZARE IMPORTANTE 

 

AVERTISMENT! ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL 

ELECTROCASNIC, CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI 

AVERTIZĂRILE DIN ACEST MANUAL ȘI DE PE DISPOZITIVUL ELECTROCASNIC 

ÎN SINE. 

 

Polti S.p.A. neagă orice răspundere pentru orice accident care rezultă din utilizarea inadecvată 

a dispozitivului. 

Utilizarea corectă a produsului este detaliată doar în acest manual. 

Orice utilizare care nu se conformează cu aceste instrucțiuni va invalida garanția. 

 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ: 

AVERTISMENT: Temperatură ridicată! Risc de opărire/ardere! Dacă acest 

simbol este prezent pe produs, nu atingeți produsul deoarece părțile pot fi foarte fierbinți. 

AVERTISMENT: Abur. Risc de opărire! 



Acest dispozitiv electrocasnic ajunge să aibă temperaturi foarte ridicate. Utilizarea incorectă a 

dispozitivului poate duce la opărire. 

 

• Nu dezasamblați sau realizați activități de întreținere asupra aparatului, în afară de cele 

indicate în acest manual. În cazul unei defecțiuni sau funcționări incorecte, nu încercați 

să reparați singur/ă dispozitivul electrocasnic. Utilizarea incorectă sau nerespectarea 

instrucțiunilor din acest manual pot duce la accidente grave. Contactați întotdeauna 

Centrele de Service Autorizate. 

• Acest aparat electrocasnic nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat pe jos, dacă are semne 

vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri. 

• Ștecherul trebuie scos din priză înainte de a umple recipientul/boilerul cu apă. 

• Pentru a realiza activități de întreținere sau de curățare care necesită accesul la boiler, 

asigurați-vă că aparatul electrocasnic este oprit de la întrerupătorul de alimentare și 

deconectat de la sursele de alimentare timp de cel puțin două ore. 

• Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat de către persoanele cu capacități fizice, 

senzoriale și mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost 

supervizate sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-o manieră 

sigură și dacă au înțeles pericolele pe care le presupune. Copiii trebuie supervizați 

pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul electrocasnic. 

• Nu lăsați aparatul la îndemână copiilor atunci când este în priză sau când se răcește. 

• Nu lăsați piesele din ambalaj la îndemâna copiilor; acestea nu sunt jucării. Nu lăsați 

pungile de plastic la îndemâna copiilor: pericol de sufocare. 

• Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat dacă este conectat la o sursă de alimentare. 

• Aburul nu trebuie îndreptat către echipamente care conțin piese electrice, ca de exemplu 

către interiorul cuptoarelor. 

• Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în interior. 

Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare personală 

și opărire, atât în timpul utilizării, cât și în timpul pregătirii, întreținerii și depozitării, 

luați-vă măsurile de precauții menționate în acest manual. 

 

RISCURI ASOCIATE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ – ELECTROCUTARE 

• Sistemul de împământare și întrerupătorul foarte sensibil pentru curent rezidual, însoțit 

de un întrerupător magneto-termic pentru sistemul dumneavoastră casnic, vă garantează 

utilizarea în siguranță a aparatelor electrice. 

Așadar, pentru siguranța dumneavoastră, verificați ca sistemul electric la care este 

conectat aparatul să se conformeze legilor actuale în acest sens. 

• Nu conectați aparatul la sursele de alimentare dacă tensiunea electrică nu corespunde 

cu cea a circuitului electric casnic pe care îl utilizați. 

• Nu suprasolicitați prizele cu adaptoare și/sau transformatori. Conectați doar un produs 

la o singură priză al cărei curent este compatibil cu ștecherul furnizat. 

• Conductorii electrici pentru extindere care nu sunt adecvați pentru nivelul de energie 

sau care nu se conformează cu legea se pot supraîncălzi și pot duce la scurtcircuit, 



incendiu, pană de curent sau deteriorarea echipamentului. Utilizați doar conductori 

electrici pentru extindere care sunt certificați, adecvați limitei energetice, care susțin 

16A și care sunt împământați. 

• Închideți mereu aparatul de la comutatorul ON/OFF înainte de a-l scoate din priză. 

• Pentru a scoate ștecherul din priză, nu trageți cablul de alimentare, ci țineți de ștecăr 

pentru a evita deteriorarea cablului și a prizei. 

• Întindeți complet cablul înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare și înainte 

de utilizare. Utilizați mereu produsul cu cablul complet întins. 

• Nu trageți sau bruscați cablul și nu îl expuneți la tensiuni (torsiune, zdrobire sau 

întindere exagerată). Mențineți cablul departe de suprafețe și elemente fierbinți și/sau 

ascuțite. Evitați zdrobirea cablurilor la uși sau geamuri. Evitați să calcați pe cablu. Nu 

răsuciți cablul în jurul aparatului electrocasnic, mai ales dacă aparatul este fierbinte. Nu 

așezați aparatele electrocasnice pe cablul de alimentare, acest lucru poate fi periculos. 

• Nu înlocuiți ștecherul cablului de alimentare. 

• Dacă acest cablu se deteriorează, trebuie înlocuit de către producător, agentul său de 

service sau persoane calificate similar pentru a evita orice pericole posibile. Nu utilizați 

produsul dacă cabul de alimentare este deteriorat. 

• Nu atingeți sau utilizați aparatul în picioarele goale și/sau când aveți picioarele ude sau 

corpul ud. 

• Nu utilizați aparatul lângă recipiente pline cu apă, de exemplu chiuvete, căzi și piscine. 

• Nu scufundați niciodată aparatul de curățat în apă sau alt lichid. 

 

RISCURI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI – RĂNIRE / OPĂRIRE 

• Produsul nu ar trebui utilizat în zone în care există pericol de explozie sau substanțe 

toxice. 

• Nu turnați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive și/sau 

explozibili sau parfum în boiler. 

• Puteți turna doar apă sau amestecul de apă indicat la secțiunea „Ce apă trebuie utilizată 

în boiler” în boiler. 

• Nu aspirați sau orientați jetul asupra substanțelor toxice, acizi, solvenți, detergenți sau 

substanțe corozive. Manipularea și îndepărtarea substanțelor periculoase trebuie 

efectuate conform indicațiilor producătorilor acestor substanțe. 

• Nu aspirați sau orientați jetul de aburi către pudre sau lichide explozibile, hidrocarburi, 

flăcări deschise și/sau obiecte foarte fierbinți. 

• Mențineți orice parte a corpului dumneavoastră departe de duza de aspirație și de 

piesele rotative. 

• Nu aspirați nicio parte din corpul oamenilor sau animalelor. 

• Nu poziționați produsul lângă suprafețe de căldură ca șemineuri, sobe și cuptoare. 

• Nu poziționați produsul lângă câmpuri electromagnetice ca plăcile de inducție. 

• Restrângeți cablul atunci când nu se utilizează produsul. 

• Nu obstrucționați orificiile deschise și grilajele produsului. 

• Atunci când curățați scări, aparatul trebuie să fie poziționat câteva trepte mai jos de 

utilizator. 

• Nu îndreptați jetul de abur către părți ale corpului sau către animale. 



• Nu îndreptați jetul de abur către haine în timp ce sunt purtate. 

• Hainele și cârpele care au fost supuse unui jet de abur profund ajung la temperaturi 

foarte ridicate, la peste 100°C. Așteptați câteva minute și verificați dacă s-au răcit 

înainte de a le manipula. Astfel, evitați contactul direct cu pielea dacă hainele/țesăturile 

tocmai au fost curățate cu abur 

 

 

 

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI 

Vaporetto 3 Clean este destinat utilizării ca dispozitiv casnic de aspirare interioară a lichidelor 

și prafului, îndepărtarea atât materialelor uscate, cât și a celor umede (praf) de pe suprafețe cu 

abur, în conformitate cu descrierile și instrucțiunile din acest manual. Vă rugăm să citiți cu 

atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. Dacă pierdeți acest manual, el poate fi consultat și 

descărcat de pe pagina web www.polti.ro. 

Aspirați doar praf menajer. 

Nu aspirați direct din recipiente pline cu apă sau alte lichid. Aspirați doar cantități mici de apă 

de pe suprafețe, respectând cantitatea maximă indicată în aceste instrucțiuni. 

Verificați în mod regulat nivelul colectorului de praf umed și uscat, asigurându-vă că nu 

depășiți nivelul maxim acceptat. 

Nu aspirați reziduuri sau cretă, ciment sau reziduuri de pe șantier sau așezare de cărămizi. 

Nu utilizați pe pământ, nisip/sol etc. 

Nu utilizați pe cenușă, zgură și reziduuri care pot face combustie (șemineu, grătare etc.) 

Nu utilizați pe tuș de imprimante, fotocopiatoare sau fax ori pe pudră de cerneală. 

Nu aspirați obiecte ascuțite, cu vârf sau tari. 

POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a face orice schimbări estetice, tehnice și de construcție pe 

care le consideră necesare, fără informare prealabilă. 

Înainte de a părăsi uzina, toate produsele noastre sunt testate în mod viguros. Acesta este 

motivul pentru care dispozitivul dumneavoastră Vaporetto 3 Clean poate conține apă 

reziduală în boiler. 

Utilizarea corectă a produsului se efectuează doar conform instrucțiunilor din acest manual. 

Orice fel de altă utilizare poate deteriora aparatul și invalida garanția. 

 

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI 

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind dispozitivele electrocasnice electrice și 

electronice, acest aparat nu trebuie îndepărtat ca deșeu menajer, ci trebuie trimis unei stații de 

colectare. Acest aparat electrocasnic se conformează Directivei UE 2011/65/UE. 



Simbolul containerului tăiat de pe aparat indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de 

viață utilă, produsul trebuie îndepărtat separat de alte deșeuri. Astfel, la sfârșitul duratei sale de 

viață, utilizatorul trebuie să predea aparatul la un centru de colectare adecvat pentru deșeuri 

electrice și electronice sau, conform legislației în vigoare în țara respectivă, să lase aparatul 

utilizat la distribuitor atunci când achiziționează un nou produs pentru a-l înlocui pe cel vechi. 

Colectarea separată adecvată a deșeurilor pentru a facilita reciclarea, tratarea și eliminarea 

compatibilă cu mediul, ajută la prevenirea efectelor negative asupra mediului și asupra sănătății 

umane și promovează reciclarea materialelor din care este făcut produsul. Eliminarea ilegală 

atrage după sine aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația curentă. 

CE APĂ TREBUIE SĂ UTILIZAȚI? 

Vaporetto 3 Clean a fost proiectat pentru a funcționa cu apă normală de calitate medie de la 

robinet la temperaturi între 8°f și 20°f. Dacă apa de la robinet conține foarte mult calcar, 

utilizați un amestec format din 50% apă de la robinet și 50% apă demineralizată care este vast 

comercializată.  

Avertisment: Verificați duritatea apei la biroul tehnic de la consiliul loca sau la furnizorul local 

de apă. 

Înlocuiți în mod regulat filtrul de calcar, conform indicațiilor de la Secțiunea 13. 

Nu utilizați niciodată apă distilată, apă de ploaie sau apă cu aditivi (de exemplu, amidon, 

parfumuri) sau apă produsă de alte aparate casnice, de dispozitive pentru diminuarea durității 

apei sau apă de la filtru. Nu adăugați substanțe care să îndepărteze substanțele chimice, 

detergenți sau calcar etc. 

 

POLTI VAPORETTO 3 CLEAN: 3 PRODUSE ÎN 1 

Vaporetto 3 Clean este un aparat cu abur vertical convenabil care include trei produse într-

unul singur, deoarece poate fi utilizat ca aspirator, mătură cu abur / dispozitiv pentru curățarea 

podelelor și ca dispozitiv portabil de curățare cu abur. 

Poate realiza multiple funcții de curățare și poate fi folosit pe mai multe suprafețe: podele cu 

diferite finisaje (gresie, ceramică glazurată, marmură, parchet), suprafețe de lucru din 

bucătărie, filtrele, băile, robinetul, kiturile, ferestrele și oglinzile, tapițerie (canapele, fotolii, 

saltele, perne, interiorul mașinilor), ușile din interior și ușile dulapurilor, radiatoarele și 

jaluzelele, perdelele și hainele, plantele verzi. 

Teste efectuate de către o terță parte, un laborator independent certifică faptul că dispozitivul 

de curățare cu abur al Polti omoară și curăță 99,9% din germeni și bacterii dacă se utilizează în 

funcție de instrucțiunile incluse în acest manual, împreună cu cârpa din microfibră atașată și în 

decursul unui timp de operare de cel puțin 30 de secunde. 

1. ASAMBLAREA APARATULUI CA ASPIRATOR/DISPOZITIV DE 

CURĂȚARE CU ABUR VERTICAL 



1.1 Îndepărtați dispozitivul din ambalaj, verificând dacă este intact și dacă are toate piesele 

incluse. 

1.2 Conectați piesa principală a dispozitivului la perie (1). 

1.3 Deșurubați șurubul de pe mânerul dispozitivului. Conectați mânerul la partea principală 

și înlocuiți șurubul utilizând o șurubelniță adecvată (2). 

AVERTISMENT: Verificați din când în când dacă șurubul este strâns.  

1.4 Conectați duza cu o cârpă atașată de perie (3) (doar pentru curățare cu abur). 

 

2. UTILIZAREA CA ASPIRATOR 

Asigurați-vă că ați urmărit instrucțiunile de la secțiunea 1. 

2.1 Întindeți cablul complet și conectați-l la o priză (4) adecvată, care are împământare. 

Utilizați mereu produsul cu cablul întins în totalitate. 

2.2 Glisați comutatorul de pe mâner în poziția ON (5). Eliberați peria din poziție, așezați un 

picior pe perie și înclinați mânerul (6). Aspirați suprafețele. 

În timpul curățeniei, este posibilă inserare cablului de alimentare în cârligul superior pentru a 

nu vă încurca în el (7). 

 

3. UTILIZAREA CA MOP ȘI DISPOZITIV PORTABIL DE CURĂȚARE CU 

ABUR 

3.1 Îndepărtați apa din rezervorul dispozitivului apăsând butoanele și trăgând către exterior (8). 

Deschideți capacul rezervorului trăgând către exterior (9), apoi umpleți rezervorul cu apă. 

Nu adăugați alte substanțe sau aditivi în rezervor. 

3.2 Închideți capacul rezervorului și reatașați-l la dispozitiv. 

AVERTISMENT: Verificați că ați introdus corect capacul pentru a evita scurgerile de apă. 

Această operațiune trebuie realizată cu dispozitivul deconectat de la sursa de alimentare 

electrică. 

3.3 Conectați duza cu cârpa atașată de perie (3). 

3.4 Întindeți complet cablul de alimentare și conectați-l la priza adecvată (4), care are 

împământare. 

Utilizați produsul cu cablul de alimentare complet întins. 

3.5.  Apăsați comutatorul ON/OFF (10). Indicatorul luminos va lumina verde. Așteptați ca 

indicatorul să lumineze constant (cam 30 de secunde) (11). Acum, dispozitivul este pregătit. 

 

DISPOZITIV PORTABIL DE CURĂȚARE CU ABUR 



3.6 Pentru a utiliza aparatul ca dispozitiv portabil de curățare cu abur, luați-l din corpul central 

apăsând butonul superior și trăgând către înainte (12). 

 

4. AJUSTAREA ABURULUI 

Puteți optimiza fluxul de abur eliberat prin mânerul pentru ajustarea aburului (7). Puteți mări 

cantitatea de abur eliberat întorcând mânerul în sensul invers acelor de ceasornic. Reduceți 

cantitatea de abur eliberată întorcându-l în sensul acelor de ceasornic. Iată niște sugestii pentru 

alegerea nivelului de abur eliberat: 

• Nivel maxim: pentru murdărie întărită, pete, grăsime. 

• Nivel mediu: pentru geamuri și podele etc. 

• Nivel minim: pentru curățarea parchetului, laminatelor, materialelor delicate, tapițeriei, 

canapelelor etc. și vaporizarea plantelor. 

 

5. CONECTAREA ACCESORIILOR 

Accesoriile pot fi conectate direct la Dispozitivul portabil de curățare cu abur sau la furtunul 

flexibil pentru o mai mare libertate de mișcare. 

5.1 FURTNUL FLEXIBIL 

Conectați furtunul flexibil la dispozitivul de curățare portabil până când auziți un zgomot de 

închidere (14). Pentru a îndepărta furtunul flexibil, apăsați butonul de blocare și trageți către 

exterior (14). 

5.2 LANCE 

Lancea poate fi conectată la dispozitivul de curățare portabil. 

Conectați furtunul flexibil la dispozitivul de curățare portabil, până auziți un sunet de blocare 

(15). 

Periile și accesoriile pot fi atașate lăncii. Introduceți-le la capătul lăncii până auziți sunetul 

„clic” de fixare (16). Pentru a le îndepărta, trageți de ele. 

5.3 ACCESORII PENTRU TAPIȚERIE 

Atașați dispozitivul de curățare portabil prin intermediul furtunului flexibil. Introduceți până 

auziți sunetul de blocare (15) (pentru a îndepărta, trageți adaptorul către exterior). 

Pentru a curăța canapele, fotolii, perne și saltele, conectați duza la accesoriul de tapițerie (19). 

5.4 DUZA DE CURĂȚARE 

Atașați accesoriul de tapițerie prin introducerea cârligului A (17) în orificiul B (18) (20), apoi 

întoarceți duza (21) astfel încât cârligul C (17) să se potrivească în orificiul D (18) (22). 

Pentru a atașa duza de curățare la accesoriul pentru tapițerie, atașați duza la accesoriu. Nu 

montați duza fără să fi atașat capătul întâi. 

 



6. CURĂȚAREA PODELELOR 

Înainte de a utiliza dispozitivul pe suprafețe delicate, asigurați-vă că partea care vine în 

contact cu aburul nu are corpuri străine care pot cauza zgârieturi. 

 

Vaporetto 3 Clean este un produs combinat care poate fi utilizat ca aspirator, curățător cu abur 

vertical, pentru a curăța și igieniza podelele sau în combinație cu abur în modul vertical cu o 

acțiune de aspirație, pentru a economisi timp. 

 

DOAR ASPIRARE 

Asigurați-vă că ați urmat Secțiunea 1 și continuați conform celor descrise la Secțiunea 2. 

 

DOAR ABUR 

Asigurați-vă că ați urmărit instrucțiunile de la Secțiunile 1-3. 

6.1 Ajustați intensitatea aburului în funcție de tipul de podea; pentru podele dure (gresie, 

faianță, suprafețe de ceramică etc.), recomandăm Nivelul Mediu de abur. Pentru podele 

delicate (parchet, podele laminate, podele din ceramică etc.), recomandăm Nivelul Scăzut de 

abur.  

6.2 Eliberați aparatul din poziție, așezați un picior pe perie și înclinați mânerul (6), apoi apăsați 

butonul pentru abur (23) de pe mâner și începeți să mișcați peria înainte și înapoi. Pentru a opri 

fluxul de abur, eliberați butonul de abur. 

6.3. Peria are o îmbinare flexibilă care facilitează pătrunderea în spații dificile. 

 

MOD COMBINAT 

ABUR/ASPIRARE 

Modul combinat de utilizare a aburului împreună cu aspirarea permite îndepărtarea prafului și 

igienizarea podelei dintr-o singură mișcare. 

În timpul curățeniei, este posibil să introduceți cablul de alimentare în cârligul superior pentru 

a nu vă încurca (7). 

În timpul operațiunilor de curățare, utilizarea cârpelor permite spălarea și igienizarea podelelor, 

astfel încât praful eliberat de abur să fie colectat în cârpă. 

Înainte de a îndepărta duza de curățare cu cârpa de pe perie, așteptați câteva minute pentru a 

permite cârpei să se usuce. Apoi așezați piciorul pe unul din șuruburile laterale ale duzei și 

trageți aburul în sus și către în față. 

AVERTISMENT: Pentru curățarea cu abur, nu utilizați peria fără duza cu cârpă. 



AVERTISMENT: Pentru siguranță sporită testați eliberarea de abur înainte, prin utilizarea sa 

pe o suprafață ascunsă, lăsați-o să se usuce pentru a vă asigura că nu a suferit schimbări de 

culoare sau deformări. 

 

7. CURĂȚAREA GEAMURILOR, OGLINZILOR ȘI PEREȚILOR CU FAIANȚĂ  

AVERTISMENT: Pentru a curăța suprafețe din sticlă pe timp de vreme rece, pre-

încălziți ferestrele începând să dați cu abur de la distanță de 50 cm. 

Utilizați doar Dispozitivul portabil de curățare cu abur. 

Asigurați-vă că ați urmat indicațiile de la Secțiunea 3. 

7.1 Conectați furtunul flexibil la Dispozitivul portabil de curățare cu abur, apoi atașați 

accesoriul pentru tapițerie și duza de curățenie (vedeți punctele 5.3-5.4). 

7.2 Ajustați intensitatea aburului răsucind mânerul de ajustare (13); pentru acest tip de 

suprafețe, recomandăm Nivelul Mediu de abur. 

7.3 Pentru a curăța ferestrele și oglinzile, apăsați butonul pentru abur pentru a da cu abur pe 

suprafață și pentru a dizolva praful (24). Apoi mai treceți o dată cu aparatul peste suprafață 

pentru a îndepărta praful și umezeala. 

7.4 Pentru a curăța gresie, utilizați adaptorul cu cârpă atașat la furtunul flexibil și treceți-o pe 

suprafața pe care doriți să o curățați, eliberând abur apăsând butonul pentru abur de pe 

Dispozitivul portabil de curățare cu abur (24), pentru a îndepărta murdăria. 

 

a. Recomandăm menținerea unei cârpe din microfibră în apropiere (Cârpele 

Vaporetto din Microfibră pentru utilizare manuală PAEU0231) pentru a 

completa operațiunile de curățare și pentru a șterge murdăria dizolvată de abur. 

 

8. CURĂȚAREA TAPIȚERIILOR (saltele, canapele, interiorul mașinii etc.) 

 

AVERTISMENT: Înainte de a curăța piele sau materiale cu abur, consultați 

instrucțiunile producătorului și efectuați întotdeauna un test pe o parte ascunsă sau pe o 

mostră de material. Permiteți-i să se usuce pentru a vă asigura că nu și-a schimbat 

culoarea sau a suferit deformații. 

Utilizați doar Dispozitivul portabil de curățare cu abur. 

Asigurați-vă că ați urmat instrucțiunile de la Secțiunea 3. 

Porniți aparatul urmând instrucțiunile de la punctul 2.4 și conectați accesoriile conform celor 

indicate la Secțiunea 3. 

8.1 Ajustați intensitatea aburului (13); pentru astfel de suprafețe, recomandăm Nivelul Mediu 

de abur. 



8.2 Conectați accesoriul pentru tapițerie (vedeți 5.3) cu duză la furtunul flexibil și dispozitivul 

portabil de curățare cu abur. Treceți peste suprafața vizată eliberând abur apăsând butonul de 

pe Dispozitivul portabil de curățare cu abur (24) pentru a îndepărta murdăria. 

 

9. CURĂȚAREA PIESELOR DE MOBILIER DIN BAIE, CHITURILE ȘI 

BLATURILE DIN BUCĂTĂRIE, GRĂTARE 

Utilizați doar Dispozitivul portabil de curățare cu abur. 

Asigurați-vă că ați urmat instrucțiunile de la Secțiunea 3. 

9.1 Conectați lancea (vedeți 5.2) la dispozitivul portabil de curățare cu abur (lancea poate fi 

conectată la furtunul flexibil pentru zonele dificil de curățat). 

9.1 Conectați cel mai adecvat accesoriu, în funcție de necesități: 

• Lancea pentru a ajunge în spațiile greu accesibile și pentru un jet de abur mai concentrat. 

• Peria rotundă pentru îndepărtarea murdăriei și calcarului. 

• Peria rotundă cu peri duri pentru îndepărtarea grăsimii întărite și praf (grătare, roțile de 

la mașini sau motociclete etc.). 

• Accesoriu pentru chituri, pentru a curăța între plăcile de gresie/faianță sau pentru a 

îndepărta praful din locuri foarte înguste. 

9.2 Ajustați intensitatea aburului răsucind mânerul de ajustare (7); pentru acest tip de suprafețe, 

recomandăm Nivelul Maxim de abur. 

9.3 Apăsați butonul de abur de pe dispozitivul portabil de curățare cu abur (24), apoi dați cu 

abur suprafețele. 

 

10 CURĂȚAREA MOBILIERULUI ȘI A SUPRAFEȚELOR DELICATE 

AVERTISMENT: Înainte de a curăța materiale cu abur, consultați specificațiile 

producătorului și efectuați întotdeauna un test pe o zonă ferită sau pe o mostră de 

material. 

Utilizați doar Dispozitivul portabil de curățare cu abur. 

Asigurați-vă că ați urmat instrucțiunile de la Secțiunea 3. 

10.1 Conectați lancea la Dispozitivul portabil de curățare cu abur (vedeți 5.2) (14). 

10.2 Ajustați intensitatea aburului (3); pentru acest tip de suprafețe, recomandăm Nivelul 

Minim de abur. 

10.3 Țineți apăsat butonul pentru abur de pe Dispozitivul portabil de curățare cu abur (24) 

și îndreptați aburul către cârpă. 

AVERTISMENT: Nu direcționați aburul direct către suprafețe. 

10.4 Utilizați cârpa aburită anterior pentru a curăța suprafețele și evitați utilizarea prelungită 

în același loc. 

 

11 ALTE UTILIZĂRI GENERALE 



AVERTISMENT: Înainte de a curăța o suprafață, efectuați un test pe o zonă ascunsă și 

vedeți cum reacționează aceasta la aplicarea aburului. 

11.1 LUMINAȚI PERDELELE ȘI DRAPERIILE 

Acarienii și praful pot fi îndepărtați de pe perdele și draperii prin curățarea cu abur a acestora 

utilizând doar mânerul. Aburul poate îndepărta mirosuri neplăcute și poate deschide culorile, 

permițând materialului să fie spălat mai rar. 

Pentru acest tip de suprafețe, setați nivelul de abur la minim. 

11.2 ÎNDEPĂRTAREA PETELOR DE PE COVOARE ȘI TAPIȚERIE 

AVERTISMENT: Abur. Pericol de opărire! 

Îndreptați aburul direct pe pată la cel mai bun unghi posibil (niciodată vertical față de suprafața 

ce trebuie curățată) și așezați o cârpă după pată pentru a colecta praful care a fost „zburat” de 

presiunea aburului.  

Pentru acest tip de suprafețe, setați nivelul de abur la minim. 

11.3 ÎNGRIJIREA PLANTELOR ȘI UMEZIREA AERULUI DIN CAMERE 

Pentru a vă îngriji de plantele dumneavoastră, îndepărtați praful de pe frunzele acestora 

utilizând aburul. Dați cu abur suprafața, direct din mâner, la o distanță de cel puțin 50 cm și 

ajustați nivelul de abur la minim. 

Plantele respiră mai bine și vor fi mai curate și mai radiante. Mai mult, aburul poate fi folosit 

și pentru a împrospăta interiorul încăperilor utilizate de fumători. 

 

12 LIPSA APEI 

Lipsa apei este ușor de verificat datorită rezervorului transparent. 

Când nu mai este apă în rezervor, aparatul nu va mai scoate abur. 

Pentru a relua operațiunile, doar umpleți rezervorul conform Secțiunii 3. 

AVERTISMENT: Această operațiune trebuie efectuată după ce ați deconectat dispozitivul de 

la sursa de alimentare. 

 

13 ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE CALCAR 

Vaporetto 3 Clean are un filtru care conține o rășină specială capabilă să oprească calcarul și 

să extindă durata de viață a produsului.  

Recomandăm să schimbați filtrul de 3 ori pe an. 

13.1 Scoateți aparatul din priză. 



13.2 Îndepărtați recipientul de apă din Dispozitivul portabil de curățare cu abur apăsând 

ambele butoanele din lateral și trăgând către în afară (8). 

13.3 Îndepărtați filtrul vechi (25) trăgând către în jos. 

13.4 Poziționați noul filtru, apăsați încet și asigurați-vă că este introdus perfect (26), apoi 

înlocuiți rezervorul de apă. 

Filtrele de calcar se găsesc la vânzare online pe www.polti.ro 

  

14 GOLIREA ȘI CURĂȚAREA REZERVORULUI PENTRU COLECTAREA 

PRAFULUI 

14.1 Opriți dispozitivul apăsând butonul lateral (10). Deconectați cablul de alimentare de la 

priză. 

14.2 Scoateți rezervorul de colectare a prafului din aspirator apăsând cele două butoane de 

eliberare (27). 

14.3 Scoateți filtrul rezervorului (28) și îndepărtați unitatea de filtru (29) trăgând în sus. 

14.4 Îndepărtați capacul unității filtrului prin rotire în sensul invers acelor de ceasornic, apoi 

goliți unitatea de filtru. 

14.5 Goliți rezervorul de colectare a prafului. 

14.6 Înlocuiți și repoziționați rezervorul de colectare a prafului de pe aparat, efectuând acești 

pași în sens invers. 

Recomandăm să curățați rezervorul după fiecare utilizare. 

AVERTISMENT: Nu utilizați aparatul fără un rezervor de praf cu filtru. 

15 ÎNTREȚINERE GENERALĂ 

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză. 

Pentru a curăța partea exterioară a aparatului, folosiți doar o cârpă umedă și apă de la robinet. 

Toate accesoriile pentru curățare cu abur pot fi curățate sub jet de apă, asigurându-vă că sunt 

complet uscate înainte de următoarea utilizare. După utilizarea periilor, permiteți-le perilor să 

se răcească în poziția lor naturală pentru a evita deformarea acestora. 

Nu utilizați detergenți de niciun fel. 

Cârpele furnizate pot fi spălate conform instrucțiunilor incluse pe ambalaj. 

Unitatea de filtru și rezervorul de colectare a prafului pot fi curățate sub jet de apă, asigurându-

vă că sunt complet uscate înainte de a fi utilizate. 

Clătiți filtrul rezervorului sub jet de apă și agitați ușor pentru a îndepărta orice exces de praf 

sau lichid. Înainte de a înlocui filtrul, permiteți-i să se usuce de la sine, departe de orice sursă 

de căldură, timp de cel puțin 24 de ore. 

Filtrul EPA trebuie curățat complet la fiecare patru luni. 

  

16 DEPOZITARE 

16.1 Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. 



16.2 Goliți complet rezervorul de apă pentru a evita scurgerile. 

16.3 Înainte de a detașa cârpa de la perie, așteptați câteva minute pentru a se răci. 

16.4 Înfășurați cablul în jurul cârligului special. 

Înainte de a utiliza aparatul din nou, nu uitați să desfășurați complet cablul. Cârligul se rotește 

la 180°C astfel încât să puteți strânge cablul ușor. 

AVERTISMENT: Nu mențineți cablul conectat la sursa de alimentare electrică. 

16.5 Cârligul de depozitare pentru a așeza Vaporetto 3 Clean pe perete (31) poate fi montat 

utilizând 4 găuri într-o poziție indicată pe placa și șuruburile furnizate. 

 

17 DEPISTAREA PROBLEMELOR 

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUȚIE 

Dispozitivul nu pornește. Nu se alimentează Asigurați-vă că dispozitivul 

Vaporetto este conectat la 

sursa de alimentare. 

Nu iese abur. Nu are apă. 

 

 

 

Aparatul este oprit. 

Deconectați aparatul de la 

sursă, umpleți rezervorul de 

apă și apoi utilizați aparatul. 

 

Verificați ca aparatul să fie 

conectat la sursa de 

alimentare și că butonul 

ON/OFF pentru abur este 

apăsat. 

Aparatul este pornit dar 

eliberează prea puțin abur. 

Nivelul aburului este setat la 

nivelul minim. 

Apăsați butonul de ajustare a 

aburului pentru a crește 

cantitatea de abur eliberată 

(vezi secțiunea 4). 

Aparatul eliberează prea 

multă apă pe podea. 

Nivelul de abur este setat la 

maxim. 

 

 

 

 

 

Apăsați și țineți apăsat  

butonul pentru abur. 

Reduceți fluxul de abur la 

minimum. Dacă este necesar, 

opriți pe moment fluxul de 

abur, în timp ce continuați să 

dați cu peria pe suprafața 

respectivă. 

 

Nu țineți butonul de abur 

apăsat, ci permiteți-i să 

elibereze temperatură pentru 

a se stabiliza. 

Se reduce puterea de aspirare 

în timpul aspirării. 

Rezervorul de colectare a 

prafului este plin. 

Goliți rezervorul de colectare 

a prafului. 

În timpul aspirării, praful 

iese din aparat. 

Colectorul de praf nu este 

introdus cum trebuie. 

 

 

Rezervorul de colectare a 

prafului este suprasaturat. 

Introduceți rezervorul de 

colectare a prafului în mod 

corect. 

 

Goliți colectorul 

rezervorului. 



Rezervorul colectorului de 

praf nu se detașează. 

Filtrul este introdus greșit. Introduceți filtrul corect. 

Dacă problemele persistă sau nu sunt enumerate mai sus, vă rugăm să contactați un Centru 

de Service Autorizat Polti (www.polti.ro pentru o listă actualizată a centrelor) sau Serviciul 

pentru Clienți. 

 

 

 

GARANȚIE 

 

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și are o garanție de doi ani de la data achiziționării 

pentru orice defecte prezente la momentul în care bunurile sunt înmânate cumpărătorului; data 

achiziționării trebuie dovedită prin intermediul documentului de achiziționare valid din punct 

de vedere fiscal, eliberat de vânzător. 

Pentru reparații, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de achiziționare. 

Această garanție nu afectează drepturile consumatorului care derivă din Directiva Europeană 

99/44/CE, în ceea ce privește anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de consum, 

drepturile consumatorului trebuie susținute cu respect față de vânzător. 

Garanția este validă în țările care aderă la Directiva Europeană 99/44/CE. Pentru celelalte țări, 

se aplică reglementările locale privind garanția. 

 

CE ACOPERĂ GARANȚIA 

În timpul perioadei de garanție, Polti asigură reparații gratuite ale produsului cu defecte de 

producție sau din fabrică, și astfel, clientul nu trebui să plătească pentru manoperă sau 

materiale. 

În cazul defectelor ireparabile, Polti poate înlocui produsul gratuit. 

Pentru a valida garanția, clientul trebuie să viziteze unul din Centrele de Service autorizate ale 

Polti cu dovada de achiziționare de la vânzător, validă fiscal și care să conțină data 

achiziționării produsului. Fără dovada de achiziționare și data relativă a achiziționării, lucrul 

efectuat asupra produsului va fi taxat. Depozitați dovada de achiziție într-un loc sigur, pe 

întreaga durată a perioadei de garanție. 

 

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA 

• Orice defect sau deteriorare care nu rezultă dintr-un defect de producție. 

• Orice defecțiune cauzată de utilizarea inadecvată sau de o utilizare diferită de cea 

indicată în manualul de instrucțiuni, parte integrală a contractului de vânzare a 

produsului. 

http://www.polti.ro/


• Orice defecte care rezultă din cauza unor evenimente de forță majoră (incendiu, scurt 

circuit) sau cauzate de părți terțe (modificări). 

• Deteriorări cauzate de piese care nu sunt originale Polti și reparații sau modificări care 

sunt realizate de personal sau centre de service care nu sunt autorizate de Polti. 

• Deteriorări cauzate de client. 

• Piese (filtru, perie, furtun, acumulator etc.) deteriorate din cauza utilizării (bunuri 

consumabile) sau prin uzură. 

• Orice deteriorări cauzate de calcar. 

• Defecte care rezultă din lipsa întreținerii/curățirii produsului conform instrucțiunilor 

producătorului. 

• Asamblarea unor accesorii care nu sunt originale Polti sau a unora care au fost 

modificate sau care nu sunt adecvate produsului. 

 

Utilizarea inadecvată și / sau utilizarea care nu este conformă instrucțiunilor de utilizare și orice 

alte avertismente sau indicații care sunt stipulate în acest manual duc la invalidarea garanției. 

 

Polti nu își asumă niciun fel de răspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate 

persoanelor, obiectelor sau animalelor care sunt provocate de nerespectarea instrucțiunilor 

privind avertismentele pentru utilizarea și întreținerea produsului din acest manual de 

instrucțiuni.  

 

 

 

 

POLTI – Sentimentul natural de acasă 

 

 

 

 

 


