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Precauții de utilizare
                                                                Păstrați aceste instrucțiuni!
- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.
- Orice altă utilizare, diferită de cea indicată în acest manual va invalida garanția produsului.
- În cazul pierderii manualului, este posibil să-l procurați, descărcându-l de pe site-ul www. 
polti.com.
- Despachetați ambalajul produsului și verificați dacă este intact; deasemenea, verificați dacă ați 
primit și accesoriile aferente. În caz de dubii, nu folosiți aparatul și adresați-vă Service-ului autorizat. 
- Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în locuințe.
- Acest aparat poate fi folosit de persoane (inclusiv copii cu vârste peste 8 ani) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse dacă acestea dețin experiența sau cunoștințele necesare utilizării 
aparatului sau dacă acestea se află sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța acestora, 
care să le fi instruit in legătură cu utilizarea aparatului.
- Supravegheați copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Dacă aparatul a căzut în mod accidental, este necesar să vă adresați Service-ului autorizat pentru a 
verifica dacă componentele interne, de siguranță ale aparatului au suferit deteriorări. 
- Nu păstrați ambalajul produsului în apropierea copiilor, acesta nu reprezintă jucării pentru copii. 
- Nu păstrați pungile de plastic în apropierea copiilor: pericol de sufocare.

- Instalația electrică la care este conectat aparatul trebuie să respecte întotdeauna legislația în vigoare. 
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea de rețea este identică cu tensiunea indicată 
pe eticheta tehnică a aparatului și că priza de alimentare are împământare.

- Opriți aparatul de la întrerupător (on/off) înainte de a-l deconecta electric. 
- Dacă nu utilizați aparatul, deconectați-l electric. Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă ștecherul se 
află în priză.

- Deconectați electric aparatul înainte de a demara operații de întreținere, etc.

Avertismente de siguranță 
Pericol de șoc electric și / sau scurtcircuit:

- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru a evita deteriorarea prizei. 
- Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, deasemenea contactul acestuia cu suprafețe tăioase 
sau calde.

- Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia sau alte componente ale acestuia sunt deteriorate. Contactați 
în acest sens un tehnician autorizat.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, vânzător sau 
persoane calificate pentru a evita orice pericol.
- Nu folosiți prelungitoare, nerecomandate de producător deoarece acestea pot provoca daune sau 
incendiu.
- Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind conectat la rețea. 
- Nu folosiți aparatul dacă aveți picioarele goale.
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- Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, cabinelor de duș sau a recipientelor 
pline cu apă.
- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide. 

Avertismente de siguranță:
Risc de leziuni și / sau arsuri la utilizarea aparatului:

- Utilizarea aparatului în locuri în care există pericol de explozii este interzisă.
- Nu folosiți produsul în apropierea substanțelor toxice.
- În cazul unor defecțiuni sau disfuncționalități, opriți aparatul și nu încercați să-l dezasamblați, ci 
adresați-vă unui Service autorizat Polti.
- Acest aparat este este echipat cu dispozitive de siguranță care vor fi înlocuite, dacă este necesar doar 
de către un tehnician autorizat.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta a căzut, prezintă semne vizibile de deteriorare sau scurgeri. 
- Nu lăsați niciodată aparatul expus la intemperii.
- Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror surse de 
căldură.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi inferioare a 0°C sau superioare a 40°C.
- Apăsați butoanele doar cu un deget, fără a apăsa excesiv și evitați folosirea obiectelor cu vârf, ca de 
ex: stilou, etc.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales atunci când aparatul este încă 
fierbinte.
- Pentru a nu compromite siguranța aparatului, atunci când se repară sau se înlocuiesc accesorii, 
folosiți piese originale.
- Permiteți aparatului să se răcească înainte de a iniția operații de întreținere. 
- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta s-a răcit complet. 
- Este necesar să se păstreze aparatul în poziție orizontală pe durata funcționării. 
- Sprijiniți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă.
- Nu așezați aparatul cald pe suprafețe sensibile la căldură.
- Nu aspirați substanțe toxice.
- Nu aspirați lichide.
- Nu aspirați obiecte incandeșcente sau inflamabile, ca de ex.: cenusă sau alte materiale în fază de 
combustie.
- Nu aspirați acizi sau solvenți ce pot cauza daune serioase aparatului și mai ales nu aspirați praf sau 
lichide explozive care în contact cu părțile interne ale aparatului ar putea provoca explozii.
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Dragi clienți,

Dorim să vă mulțumim pentru încrederea arătată prin achiziționarea acestui 
produs și vă urăm "Bun venit!" în lumea curățeniei Polti.
Cunoscând cât este de important să poți conta pe un aparat electrocasnic de 
încredere pentru curățenia zilnică, aspiratorul acesta a fost proiectat pentru a 
vă permite o experiență de curățare eficientă, dar în același timp rapidă. O 
aspirare puternică, o utilizare facilă și intuitivă și accesoriile complexe din 
dotare fac din acest aspirator un ajutor ideal.
Vizitați și website-ul nostru, www.polti.com, unde puteti gasi toate informațiile și 
sfaturile necesare pentru a utiliza mai bine produsul, și unde vă puteți 
înregistra produsul recent achiziționat pentru a primi alte beneficii.

Cițiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza aparatul.

LEGENDA
1) Mâner tractare
2) Orificiu conectare dispozitiv aspirare
3) Buton deschidere capac accesorii
4) Capac suport accesorii
5) Indicator sac plin

Buton aspirare
Comutator ON/OFF
Grătar filtru
Orificiu parcare
Buton rulare cablu
Cablu de alimentare electrică
Tastă eliberare recipient colecare praf

6)
7)
8)
9)

10)
  11)

12)

ACCESSORI
A) Tub flexibil

A1) Mâner tub flexibil
A2) Regulator aspirare manuală
A3) Buton conectare furtun

B) Tub telescopic
B1) Tastă reglare tub telescopic

C)

Tub
Perie cu păr
Sac colectare murdărie

D)
E)
F)

Perie universală
C1)   Suport parcare
C2) Selector perie covor/

pavimente

Acest aparat este conform cu directivele CE 2004/108/CE (EMC) și 2006/95/C (tensiun 
joase).
Polti S.p.A. își rezervă dreptul de a schimba echipamente sau accesorii fără a anunța 
în prealabil.
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Utilizarea corectă a produsului
Acest aparat a fost conceput pentru 
utilizarea casnică (aspirare de 
murdărie solidă) în concordanță cu 
descrieriile și instrucțiunile conținute 
în acest manual. Vă recomandăm să 
citiți cu atenție aceste instrucțiuni și 
să le păstrați la îndemână pentru 
orice verificare ulterioară. Polti SpA 
își declină orice responsabilitate 
pentru orice daune sau accidente 
care rezultă din utilizarea diferită 
a acestui aparat, care nu este în 
conformitate cu instrucțiunile 
cuprinse în acest manual.

Atenție! 
Directiva 2011/65/UE, referitoare la 
reciclarea aparatele electrice și 
electronice: informații pentru utilizatori. 
Acest produs este conform cu Directiva 
EU 2011/65/UE. 

Simbolul coș de gunoi barat, 
aplicat pe un aparat înseamnă că, 
la încheierea duratei de viață, 
acesta trebuie colectat separat de 
celelate deșeuri obișnuite.
Utilizatorul este responsabil pentru 
predarea aparatului, la încheierea 
duratei acestuia de viață centrelor 
de colectare corespunzătoare. 
Colectarea separată permite 
reciclarea, tratarea și eliminarea 
aparatului uzat, respectând mediul 
înconjurător, contribuind astfel la 
evitarea impactului negativ asupra 
acestuia și a sănătății și favorizând 
reciclarea materialelor din care 
este constituit produsul.
Pentru mai multe informații 
referitoare la centrele de colectare 
disponibile, contactați instituțiile 
locale de colectare a deșeurilor sau 
magazinul de la care ați cumpărat 
acest Reciclarea abuzivă a 
produsului din partea deținătorului 
implică aplicarea de sancțiuni 
administrative prevăzute de 
normele în vigoare.
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Pregătire/Utilizare
- Scoateți aparatul din ambalaj, 
verificându-i conținutul și integritatea. 
- Introduceți dispozitivul de aspirare 
(A3) al tubului flexibil (A) în orificiul 
corespunzător (2) și rotiți-l în sens 
orar (Fig.1). Pentru scoaterea 
acestuia din aparat, rotiți dispozitivul 
de aspirare al tubului flexibil (A) în 
sens antiorar (Fig.2) și scoateți-l. 
- Derulați cablul de alimentare (11) și 
introduceți ștecherul într-o priză 
corespunzătoare.
 - Apăsați comutatorul ON/OFF (7) 
(Fig.3) pentru a activa aspirarea.
- Pentru reglarea aspirării, rotiți 
selectorul (6) în dreptul poziției dorite 
(Fig.4). Vă recomandăm nivelul 
minim de aspirare pentru perdele, 
nivelul mediu-redus pentru mobilier și 
ridicat pentru podele și suprafețe 
dure (ceramice, marmură, etc.).
- Cu ajutorul regulatorului de aspirare 
manuală (A2) puteți interveni prompt 
în cazul unei aspirări accidentale (de 
exemplu, perdele), reducând nivelul 
de aspirare. Accesați regulatorul 
pentru a descoperi orificiul situat pe 
mâner, reducând astfel aspirarea 
(Fig.5).
- Pentru a încheia aspirarea, apăsați 
din nou comutatorul ON/OFF (7).

Suport accesorii
Tubul (D) și duza (F) sunt depozitate 
în suportul de accesorii. Pentru a-l 
accesa, apăsați butonul (3) și ridicați 
capacul (4) (Fig. 6).

FORZASPIRA CS200

UTILIZAREA ACCCESORIILOR
Accesoriile pot fi conectate direct pe tub
(A) sau pe  tubul telescopic (B). (Fig. 7-8)

Utilizarea tubului telescopic (B) 
Lungimea tubului telescopic poate fi reglată. 
Este suficientă apăsarea butonului (B1) în 
direcția săgeții pentru ajustarea acestuia în 
funcție de dorință.

Utilizarea periei universale (C) 
Conectați peria la tubul telescopic (B). Pentru 
aspirarea podelelor dure, folosiți comutatorul 
(C2) pentru a selecta poziția perii extinse. 
Pentru a aspira covoare și carpete, folosiți 
comutatorul (C2) pentru a selecta poziția fără 
perii. 

Tub (D) 
Tubul este indicat pentru aspirarea în puncte 
dificile, ca de ex.: plinte, falduri în canapele, 
fotolii, mobile capitonate, scaune auto.

Duza  (F)  
Dispozitivul mic este indicat pentru 
curățarea prafului de pe suprafețele textile, 
ca de ex.: joncțiuni dintre canapele,  fotolii,  
saltele,  scaune auto, etc.

Rularea automată a cablului
Înainte de a activa rularea automată a cablului, 
apăsând tasta (10), asigurați-vă că ștecherul de   
alimentare este deconectat electric. Se 
recomandă să însoțiți cablul cu mâna pe 
parcursul acestei operații. 

Stocarea aparatului
Puteți depozita aparatul, sprijinind peria  (G) cu 
tubul  (B) în orificiul de parcare (9) (Fig. 10-11).
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Înlocuiți, repetând pașii de deasupra în 
ordine inversă.

Scoaterea și curățarea filtrului HEPA
♦ Rotiți grătarul (8) și scoateți filtrul (Fig. 12).

♦ Clătiți filtrul sub apă curentă rece.
♦ După spălare, agitați-l delicat astfel încât să

eliminați eventualele reziduuri de murdărie și
apă în exces.

♦

♦

Atenție!
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Sfaturi pentru întreținerea

generală

• Înaintea efectuării oricărei operații de 
întreținere, deconectați electric aparatul.

• Pentru curățarea externă a aparatului, utilizați
un material umed. Evitați utilizarea solvenților
sau a detergenților care ar putea cauza daune
suprafețelor din plastic.

Curățarea recipientului de colectare praf 
Înlocuirea sacului

♦ Când sacul de colectare murdărie este plin (F),
indicatorul (5) se aprinde-culoare roșie (Fig. 12).

Obs.: Indicatorul (5) nu funcționează când reglajul 
de aspirare (6) este setat pe minim.
Nivelul de colectare murdărie trebuie verificat când 
dispozitivul de reglare (6) este setat pe puterea 
maximă.

♦ Opriți aparatul și deconectați-l.
♦ Apăsați butonul (12) și ridicați capacul (4) (Fig. 13 -

14).
♦ Scoateți complet sacul de colectare (Fig. 15) și

aruncați-l.
♦ Introduceți un nou sac de colectare, rîn ordinea

inversă a operațiilor (Fig. 16).
♦ Închideți din nou capacul.

Obs.: Dacă sacul de colectare nu este introdus, 
capacul nu se va închide.

Obs.:
Sacul de colectare murdărie poate fi achiziționat de la 
majoritatea magazinelor specializate sau online, de pe  
www.polti.com.

♦ În cazul în care filtrele prezintă deteriorări
este necesară înlocuirea acestora.

♦ Nu curățați filtrele cu ajutorul periei
deoarece se pot deteriora, diminuindu-le și
capacitatea filtrantă.

♦ Pentru curățarea filtrelor nu utilizați 
detergenți, nu le frecați și nu le spălați în 
mașina de spălat vase.
Nu uscați filtrele, folosind căldură. Așteptați 
24 de ore înainte de a înlocui filtrele în 
aparat.
Filtrele trebuie înlocuite la fiecare 4 luni.

Curățarea filtrului de aer al motorului
♦ Opriți aparatul și deconectați-l electric.
♦ Apăsați butonul(12) și ridicați capacul(4).
♦ Scoateți sacul de colectare murdărie.
♦ Scoateți filtrul motorului conform figurii (17

- 18).
♦ După spălarea acestuia sub apă, uscați-l cu grijă.

Dacă filtrul este deteriorat, înlocuiți-l.
♦
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Remedierea inconvenientelor

PROBLEMĂ

Aspiratorul nu se activează

CAUZĂ 
Ștecherul cablului de alimentare 
(11) nu a fost introdus

Comutatorul ON/OFF (7) oprit

REMEDIERE 
Introduceți ștecherul într-o priză 
adecvată (1) de alimentare.

Apăsați tasta ON/OFF (7).

Înlocuiți bateriile telecomenzii.

Aspiratorul nu aspiră sau 
aspiră lent.

Tub flexibil / tub telescopic 
înfundat.

Recipient colectare praf ()7 
supraîncărcat. 
Verificați nivelul de aspirare-
nu trebuie să fie pe nivelul 
minim.
Nu a fost introdus sacul de 
colectare.
Capacul recipentului nu a fost
închis complet .

Curățați tuburile.

Înlocuiți sacul de colectare praf (7).

Măriți nivelul de aspirare.

Introduceți sacul de colectare praf.

Închideți corespunzător capacul.

FORZASPIRA MC330 - M0S10692 - 1U06_vers7:FEV 1000-950.qxd 08/07/2014 11.35 Pagina 9
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Pentru reparatii, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare.
Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției,
menționată pe documentul de plată valabil, emis de vanzator.
Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva 
Europeană 99/44/CE cu privire la anumite aspecte ale vânzării și garanției
bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui să abordeze revendicările în
temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat bunurile.
Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/
CE a fost implementată. Legislația locală de garanție se aplică în toate
celelalte țări. 

Pe durata garanției produsului, Polti va repara produse, prezentând defecte
de fabricație sau piesele defecte, etc.
În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate înlocui produsul gratuit. Un
defect minor pentru care nu a fost posibilă repararea sau este excesiv de 
scump pentru a fi înlocuit nu dă dreptul la rezilierea contractului.

Pentru a beneficia de această garanție, consumatorii trebuie să contacteze un
service autorizat Polti. Consumatorul trebuie să prezinte dovada plății,
eliberată de vânzător la momentul achiziției pentru conformitate; în lipsa
dovezii plății și a datei aferente, prestația tehnică va trebui suportată de
consumator. În acest sens, vă recomandăm să păstrați dovada plății pe toată
perioada garanției.

CONDIȚII DE GARANȚIE

GARANȚIE

CE ACOPERĂ GARANȚIA

Garanția este supusă unor limitări și nu acoperă defectele datorate utilizării 
necorespunzătoare sau a unei utilizări diferite de cea indicată în manualul de 
instrucțiuni care face parte integrantă din contractul de vânzare a produsului. 
Garanția nu acoperă defectele rezultate din forță majoră (incendii, 
scurtcircuite) sau provocate de terți (manipulări). Garanția nu acoperă daunele 
cauzate de utilizarea de piese care nu sunt originale Polti, reparații sau 
modificări efectuate de centre sau tehnicieni ce nu sunt autorizați de Polti.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA
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Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură sau supuse uzurii 
normale (consumabile cum ar fi: filtre, perii, etc.). Garanția nu acoperă 
daunele posibile provocate de depunerile de calcar. Polti nu ăși va asuma 
nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat oamenilor sau 
animalelor sau deteriorarea obiectelor care rezultă direct sau indirect din 
nerespectarea instrucțiunilor furnizate în manualul de instrucțiuni, în special 
avertismentele și instrucțiunile de întreținere a produsului. Garanția nu 
acoperă ansamblul de accesorii care au fost modificate sau nu corespund 
aparatului.

FORZASPIRA CS200 
Înregistrați-vă produsul pe website-ul www.polti.com.
Veți primi un e-mail care conține un cod promoțional și instrucțiunile pentru 
a profita de ofertele actuale.

Pentru a înregistra produsul Polti, trebuie să introduceți, în afara
informațiilor personale, numărul de serie (SN) pe care îl regăsiți pe eticheta
argintie, amplasată dedesuptul produsului:

Exemplu:

Pentru a economisi timp, păstrați numărul de serie la îndemână, înscrieți-l 
în spațiul prevăzut pe verso-ul acestui manual.

NUMĂR DE 
SERIE (18 
digiți) SN



Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 -Bulgarograsso (CO) - Italy 

SN:

ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL

.

WWW.POLTI.COM

│▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │
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