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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimentul natural de acasă 



 

 

Tub telescopic 

 

Cablu de 

alimentare 

 

Perie 

 

Lance de aspirare 2 în 1 

 

Duză de aspirare cu un cadru cu peri 



 

 

OPȚIONAL 

 

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. 



ÎNDEPĂRTAREA BATERIILOR PENTRU ELIMINARE 

! înainte de a îndepărta acumulatorii, asigurați-vă că ați îndepărtat ceasul de la mână și orice inele, și 

purtați mănuși de protecție. Asigurați-vă că acumulatorul nu este încărcat – lăsați aparatul să 

funcționeze până se oprește singur. 

 

 

Îndepărtați șuruburile (4 șuruburi) 

 

Îndepărtați șuruburile (8 șuruburi) 

 

Îndepărtați capacul superior și îndepărtați șuruburile (4 șuruburi) 



 

Îndepărtați filtrele și detașați clema conectorului pentru a îndepărta motorul 

 

Îndepărtați placa de circuit 

 

Tăiați firele acumulatorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVERTIZARE DE SIGURANŢĂ 

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. 

• 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 

Centre de Service Autorizate. 

• Acest aparat electrocasnic nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat, dacă are urme vizibile 

de deteriorare sau dacă a fost scăpat în apă. Duceți aparatul la un centru de reparații. 

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de la 8 ani și de persoane cu capacități 

fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență sau cunoștințe, cu supraveghere sau 

dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă 

înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și 

întreținerea pe care utilizatorul trebuie să le facă nu vor fi efectuate de copii fără 

supraveghere. 

• Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani. 

• Țineți toate ambalajele departe de copii. Țineți pungile de plastic departe de copii 

pentru a evita riscul de sufocare. 

• Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice de interior. 

• Scoateți mereu aparatul din priză dacă nu îl utilizați și înainte de pregătire, întreținere 

și operații de curățare. 

 

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. 

https://www.proz.com/kudoz/english-to-romanian/environment-ecology/4483156-safety-flash-safety-warning.html#10018949


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

conectat aparatul se conformează legilor actuale în acest sens. 

• Cablul de alimentare este utilizat pentru a încărca acumulatorii din aparat. Nu utilizați 

aparatul când are cablul de alimentare conectat. 

• Nu conectați cablul de alimentare la sursa principală de alimentare cu energie electrică 

dacă tensiunea nu corespunde cu circuitul electric în uz. 

• Nu supraîncărcați prizele cu adaptatori și/sau transformatori. Conectați doar cablul de 

acumulare la o singură priză cu o tensiune care este compatibilă cu ștecherul furnizat. 

• Prelungitoarele electrice care nu sunt compatibile cu tensiunea prizelor sau care nu se 

conformează legii, se pot supraîncălzi și chiar pot duce la scurt-circuit, incendiu, pana 

de curent sau deteriorarea aparatului. Utilizați doar prelungitoare adecvate tensiunii, 

care să suporte cel puțin 10A. 

• Pentru a îndepărta cablul de alimentare din priză, nu trageți de cablu, ci țineți ștecherul 

propriu-zis pentru a evita deteriorarea cablului și a prizei. 

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

corpul ud. 

• Nu instalați, încărcați sau utilizați aparatul afară sau lângă recipiente pline cu apă, de 

exemplu chiuvete, căzi și piscine.  

• Nu introduceți produsul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. În caz de 

scufundare accidentală, nu utilizați aparatul și duceți-l la un Centru de Service 

Autorizat. 

• Nu introduceți obiecte in contactele acumulatorilor. 

 

RISCURI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI – RĂNIRE / OPĂRIRE 

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

toxice. 

• Nu aspirați substanțe sau murdărie umedă. 

• Nu aspirați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea 

și îndepărtarea substanțelor periculoase trebuie efectuate conform indicațiilor 

producătorilor cu privire la aceste substanțe. 

• Nu aspirați pulberi sau lichide explozibile, hidrocarburi, flăcări deschise sau obiecte 

extrem de calde. 

• Nu scufundați produsul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. În caz de 

scufundare accidentală, nu utilizați aparatul și duceți-l la un Centru de Service 

Autorizat. 

• Nu utilizați funcția de vacuum asupra persoanelor sau animalelor. 

• Utilizați mânerul special de transport pentru a transporta aparatul. Nu trageți de cablul 

de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare ca mâner pentru transport. Nu ridicați 

aparatul utilizând cablul de alimentare. 



• Nu poziționați aparatul lângă surse de căldură, ca de exemplu șemineu, plite și cuptoare. 

• Nu obstrucționați orificiile și grătarele aparatului. 

• Închideți aparatul înainte de a conecta peria motorizată. 

• Nu expuneți aparatul, cablul de alimentare sau acumulatorii la temperaturi sub 0°C sau 

peste 40°C. 

 

UTILIZAREA ACUMULATORILOR / CABLULUI DE ALIMENTARE 

• Utilizați doar unitatea detașabilă furnizată împreună cu aparatul pentru a reîncărca 

acumulatorii. 

• În timpul reîncărcării, aparatul trebuie conectat la tensiuni sigure, extra scăzute 

corespunzătoare marcajelor de pe aparat. 

• Înainte de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că principala sursă de alimentare 

cu energie electrică corespunde celor indicate pe plăcuța cu date. 

• Deconectați cablul de alimentare dacă nu este utilizat pentru o perioadă extinsă de timp 

și înainte de a realiza activități de întreținere și service. 

• Cablul de alimentare este utilizat pentru a încărca acumulatorii din aparat. Nu utilizați 

aparatul atunci când este conectat cablul de alimentare. 

• Nu încercați să încărcați acumulatori care sunt stricați. 

• Acești acumulatori utilizați în aparat nu trebuie înlocuiți de către utilizator, ci de un 

centru autorizat de reparații al Polti. 

• Înlocuirea acumulatorilor sau a cablului de alimentare cu un model diferit de cel 

original poate anula sistemul de protecție integrat al aparatului. 

• Nu expuneți acumulatorii la soare/ nu încălziți / sau ardeți acumulatorii; aceștia pot 

exploda. 

• Nu expuneți acumulatorii la o presiune a aerului extrem de scăzută. 

• Nu așezați acumulatorii în aparatul cu microunde sau în apropierea câmpurilor 

electromagnetice, ca de exemplu o plită cu inducție. 

• Acumulatorii trebuie îndepărtați din aparat înainte de a fi eliminați (vedeți secțiunea 

„Eliminarea acumulatorilor”). 

• Aparatul trebuie deconectat de la principala sursă de alimentare cu energie electrică 

înainte de a îndepărta acumulatorii. 

• Acumulatorii trebuie îndepărtați în siguranță și îndeplinind toate cerințele Directivei 

UE 2012/19/UE cu privire la expirarea duratei de viață a dispozitivelor electrice și 

electronice (Directiva WEEE). 

 

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI 

Forzaspira Slim SR90B este destinat utilizării casnice interne ca aspirator pentru materiale 

uscate, în conformitate cu descrierile și instrucțiunile din acest manual. 

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. Acest manual poate fi consultat 

și/sau descărcat de pe pagina web www.polti.co.uk. 

Aspirați doar murdărie domestică. 

http://www.polti.co.uk/


Nu aspirați lichide. 

Nu aspirați reziduuri sau cretă, ciment sau reziduuri de pe șantiere sau cele rezultate după 

construcția cu cărămizi. 

Nu utilizați pe pământ și nisip/sol etc. 

Nu utilizați pe cenușă, arsură sau reziduuri de combustibil (șemineu, grătar etc.). 

Nu utilizați pe cartuș sau pulbere de cerneală de imprimantă, fotocopiator sau fax. 

Nu aspirați obiecte cu vârf, ascuțite sau dure. 

Aparatul funcționează corect atunci când este introdus colectorul și completat cu toate piesele 

sale. 

Singura utilizare corectă a aparatului este cea detaliată în aceste instrucțiuni. Orice altă utilizare 

poate deteriora aparatul și invalida garanția. 

POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce doar schimbări estetice, tehnice și de construcție 

necesare, fără notificare prealabilă. 

 

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. 

 

ELIMINAREA ACUMULATORILOR 

Acumulatorii furnizați conțin substanțe care au potențial periculos pentru mediu. Acumulatorii 

Li-ion pot exploda dacă sunt expuși la temperaturi înalte sau dacă sunt aruncați în foc. 

Înainte de a elimina aparatul, îndepărtați acumulatorii, nu îi aruncați împreună cu deșeuri 

menajere, ci duceți-le la un centru oficial de colectare. 

Pentru acumulatori îndepărtați, consultați pagina 4 cu instrucțiuni. 

În cazul în care întâmpinați dificultăți la dezasamblarea aparatului, contactați unitatea 

teritorială competentă pentru îndepărtarea acestuia. 



FORZASPIRA SLIM SR90B 

Forzaspira Slim SR90B este un aspirator practic ce poate fi utilizat ca aspirator electric 

vertical și ca aspirator portabil, fără fir care garantează o libertate de mișcare completă. Ușor 

și gestionabil, ajunge peste tot, facilitând curățenia zilnică. 

 

1. PREGĂTIREA APARATULUI 

Îndepărtați aparatul din ambalaj verificând dacă produsul este intact și dacă toate piesele sunt 

incluse. 

 

1.1 ÎNCĂRCAREA APARATULUI 

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înainte ca acest produs să fie utilizat pentru prima oară. 

- Asigurați-vă că ați setat comutatorul în poziția oprit și conectați cablul de alimentare în 

duza aparatului (1). 

- Conectați ștecherul cablului aparatului la o priză conectată la sursa principală de 

alimentare, care este la îndemână. 

Este normal ca sursa de alimentare să se încălzească în timpul încărcării. 

- Indicatorul acumulatorilor va lumina intermitent (2) (roșu). Când indicatorul luminează 

(verde), atunci aparatul este încărcat. 

Acumulatorul necesită cel mult aproximativ 4 ore să se încarce complet. 

DURATA ACUMULATORULUI MOD PORTABIL 

Putere TURBO aspirare Până la 25 min. 

Putere STANDARD aspirare Până la 40 min. 

 

DURATA ACUMULATORULUI CU PERIE 

Putere TURBO aspirare Până la 20 min. 

Putere STANDARD aspirare Până la 35 min. 

 

AVERTIZARE: după folosirea aparatului așteptați 30 de minute înainte de a reîncărca 

bateria. 

1.2 ASAMBLAREA APARATULUI 

- Atașați peria (3) la tubul telescopic. Pentru a îndepărta peria, apăsați butonul central de 

blocare. 

- Atașați tubul telescopic și peria la corpul central (4). Pentru a îndepărta tubul telescopic, 

apăsați butonul central de blocare (5). 

 

2. UTILIZAREA APARATULUI VERTICAL 



2.1 Urmați instrucțiunile de la Secțiunea 1. 

2.2 Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de pe mâner (6). 

Aparatul va începe să funcționeze la putere standard. Activați puterea turbo prin 

apăsarea comutatorului de pe mâner încă o dată (6). 

Pentru a opri aparatul, apăsați comutatorul de pe mâner încă o dată (6). 

2.3 Peria are un dispozitiv de rulare cu peri moi pentru a permite colectarea celui mai fin 

praf. Îmbinarea convenabilă poate ajunge în orice colț. 

 

3. UTILIZAREA PE COVOARE ȘI CARPETE 

Pentru a obține o rotație adecvată a periei motorizate, ajustați aspirația la nivelul standard. 

 

4. UTILIZAREA ASPIRATORULUI PORTABIL 

4.1 Urmați instrucțiunile de la Secțiunea 1. 

4.2 Îndepărtați furtunul de extensie și peria, dacă sunt conectate (4). 

4.3 Dacă este necesar, conectați duza de aspirare cu peri sau lancea de aspirare 2 în 1. 

Acțiunea perilor face ca duza de aspirare să fie ideală pentru îndepărtarea murdăriei de 

pe fotolii, canapele, tapițerie auto etc. Este posibilă introducerea cadrului cu peri prin 

glisarea dispozitivelor de ghidare ale cadrului cu peri pe baza duzei (18). Realizați pașii 

de mai sus în sens invers pentru a îndepărta cadrul. 

Lancea de aspirare 2 în 1 este recomandată pentru locurile greu accesibile, ca de 

exemplu plinte și interiorul canapelelor, fotoliilor, mobilierului tapițat și tapițeriei auto. 

O mișcare simplă și lancea devine o perie convenabilă pentru îndepărtarea prafului (19). 

4.4 Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pe mâner (6). Aparatul va porni și va 

funcționa la putere standard. Activați puterea turbo apăsând încă o dată butonul de pe 

mâner (6). Pentru a opri aparatul, apăsați încă o dată butonul de pe mâner (6). 

 

5. UTILIZAREA ASPIRATORULUI CU EXTENSIE 

5.1 Urmați instrucțiunile din Capitolul 1. 

5.2 Îndepărtați peria (7). 

5.3 Dacă este necesar, conectați duza de aspirare sau lancea de aspirare. 

Utilizarea aspiratorului cu extensie vă permite să curățați locurile cele mai dificil de 

accesat, ca de exemplu tavanul sau rafturile înalte (8). 

5.4 Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pe mâner (6). Aparatul va porni și va 

funcționa la putere standard. Activați puterea turbo apăsând încă o dată butonul de pe 

mâner (6). Pentru a opri aparatul, apăsați încă o dată butonul de pe mâner (6). 

 

6. GOLIREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE 

6.1 Opriți aparatul apăsând butonul de pe mâner (6). 

6.2 Apăsați butonul de pe rezervorul colector pentru praf pentru a-l deschide și eliminați 

praful din el (9). 



AVERTISMENT: De vreme ce apăsarea butonului deschide partea inferioară a 

recipientului, cel mai bine este să realizați această manevră deasupra unui coș. 

6.3 Închideți ușa recipientului colector. 

 

7. ÎNTREȚINERE GENERALĂ 

Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză. 

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

Nu utilizați niciun fel de detergenți. 

Depozitați aparatul într-un loc răcoros, uscat, evitând temperaturile extreme, pentru a proteja 

performanța acumulatorilor. 

7.1 CURĂȚAREA RECIPIENTULUI COLECTOR PENTRU PRAF 

- Goliți recipientul colector conform instrucțiunilor de la Secțiunea 6. 

- Detașați recipientul de la corpul principal apăsând butonul de detașare (10) (11). 

- Rotiți partea de sus a recipientului în sensul invers acelor de ceasornic și îndepărtați-o 

(13). Rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca (14) (aliniați simbolurile). 

- Îndepărtați filtrul și buretele recipientului (15). Îndepărtați orice praf rezidual. 

- Clătiți toate componentele sub jet de apă și lăsați-le să se usuce. 

Clătiți recipientul utilizând doar jet de apă și agitați ușor pentru a îndepărta orice exces 

de praf sau apă. Înainte de a pune filtrul înapoi în aparat, permiteți-i să se usuce în mod 

natural, departe de surse de căldură, timp de cel puțin 24 de ore. 

- Remontați totul în ordinea inversă a pașilor de mai sus. 

AVERTISMENT: Asigurați-vă că toate componentele colectorului de praf sunt uscate 

înainte de montare. 

AVERTISMENT: Verificați starea filtrelor în timpul curățării. Înlocuiți filtrele 

deteriorate vizibil. 

Filtrul EPA trebuie curățat complet la fiecare patru luni. Filtrele sunt vândute în centrele de 

service autorizate Polti sau pe www.polti.co.uk. 

ATENȚIE: Nu curățați filtrul cu o perie deoarece îl poate deteriora, reducând astfel 

capacitatea filtrului. Nu utilizați detergenți, nu frecați filtrul și nu îl spălați în mașina de 

spălat vase. 

7.2 CURĂȚAREA PERIEI 

Pentru a curăța peria, urmați pașii: 

- Glisați cursorul de blocare în față (16). 

- Îndepărtați cilindrul cu peri (17). 

- Curățați cilindrul cu peri. 

- Remontați totul efectuând pașii de mai sus în sens invers. 

 

http://www.polti.co.uk/


8. DEPOZITARE 

 

8.1 Asigurați-vă că aparatul nu este pornit și nu se încarcă. 

8.2 Goliți recipientul colector atunci când se umple. 

 

9. DEPISTAREA PROBLEMELOR 

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUȚIE 

Aparatul nu pornește. Acumulator gol. Încărcați aparatul. 

Peria nu funcționează sau 

scoate sunete neobișnuite. 

Peria nu este atașată 

corespunzător. 

 

Perie murdară sau blocată. 

Verificați și atașați corect 

peria. 

 

Curățați interiorul periei 

conform indicațiilor din 

secțiunea întreținere. 

 

Acțiune de aspirare redusă. Colectorul de praf este plin. Goliți colectorul. 

Încărcătorul acumulatorilor 

este cald în timpul încărcării. 

Acest lucru este normal în 

timpul încărcării. 

----- 

Încărcătorul este conectat, 

dar aparatul nu se încarcă. 

Încărcătorul nu este conectat 

corect. 

 

Încărcătorul sau 

acumulatorul este stricat. 

 

Acumulatori expirați. 

 

 

Încărcătorul nu este un 

model original și tensiunea 

este incorectă. 

Asigurați-vă că ați conectat 

corect încărcătorul. 

 

Contactați un centru de 

service. 

 

Contactați un centru de 

service. 

 

Utilizați un încărcător 

original. 

LED-ul luminează roșu. Acumulatorul este aproape 

complet descărcat. 

Nu mai folosiți aparatul și 

încărcați-l. 

 

Există praf și reziduuri în 

exces și acestea cad pe 

podea. 

Colectorul de praf este 

supraîncărcat. 

Goliți și curățați recipientul 

colector, filtrele și peria. 

 

 

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

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

Serviciul pentru Clienți. 

 

 

 

 

http://www.polti.com/


 

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. 

• Orice defect 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


