
 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLTI® SENZAȚIA NATURALĂ DE ACASĂ 



 

 

CONCENTRATOR CU FLUX DREPT 

CONCENTRATOR CU FLUX CURBAT 

PERIE DE CURĂȚARE A PISTOLULUI STEAM 

DEZINFECTOR (Dezinfectator cu aburi) 

DETERGENT HPMED 

FITIL-TAMPON 

Generator aburi 

Dezinfectant cu aburi 

 



 

MĂNUȘI DE PROTECȚIE 

2 FIOLE DE KALSTOP 

 

ROȚI 

CARAFĂ 

PALNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPȚIONAL 
 

PAEU0269 – KIT DE CURĂȚARE CU ABURI 

 

FURTUN VAPORI 

TUBURI DE EXTINDERE 

PERIE PENTRU PODEA 

PERIE MICĂ 

DISPOZITIV PENTRU CURĂȚAREA GEAMURILOR 

CÂRPĂ 

 



ACCESORIU PENTRU CONCENTRATOR CU PERIE 

BONETĂ 

GARNITURI DE ETANȘARE DE REZERVĂ 

 

PAEU0094  

PAEU0244  

 

Accesoriile opționale se găsesc în cele mai bune magazine de electrocasnice, Centrele de 

Service Autorizate ale Polti sau pe site-ul www.polti.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUN VENIT ÎN LUMEA CIMEX ERADICATOR 

METODA NATURALĂ ȘI EFICIENTĂ PENTRU ELIMINAREA 

PLOȘNIȚELOR DE PAT 

 

 
 

ACCESORII PENTRU TOATE 

NEVOILE 

 

Pe pagina noastră web 

www.polti.ro și în cadrul 

magazinelor bune de 

electrocasnice, veți găsi o gamă 

vastă de accesorii pentru a spori 

performanța și aplicațiile practice 

ale electrocasnicelor 

dumneavoastră pentru a facilita și 

mai mult curățarea casei. 

 

Pentru a verifica gradul de 

compatibilitate al unui aparat 

electrocasnic, căutați codul 

PAEUXXXX listat în dreptul 

fiecărui accesoriu de la pagina 4. 

Dacă nu regăsiți codul 

accesoriului dorit în listă, vă 

rugăm să contactați echipa de 

Serviciu Clienți pentru mai multe 

informații. 

 

 
ÎNREGISTRAȚI-VĂ 

PRODUSUL 

 

Vizitați pagina noastră web 

www.polti.com sau sunați la 

departamentul nostru de 

Serviciu Clienți pentru a vă 

înregistra produsul. 

Puteți beneficia de o oferta de 

bun-venit specială în cadrul 

țărilor participante și puteți să 

rămâneți la curent cu ultimele 

știri Polti, precum și să 

cumpărați accesorii și 

consumabile. 

Pentru a vă înregistra 

produsul, pe lângă 

informațiile personale, trebuie 

să introduceți și numărul de 

serie (SN) pe care îl veți găsi 

pe eticheta argintie de pe cutie 

și de pe partea inferioară a 

dispozitivului electrocasnic. 

Pentru a economisi timp și 

pentru a avea numărul de serie 

la îndemână, scrieți-l în 

spațiul destinat acestuia de pe 

coperta acestui manual. 

 

 
 

 

 

CANAL OFICIAL 

YOUTUBE 

 

Doriți să aflați mai 

multe? Vizitați 

canalul nostru 

oficial:Polti Romania. 

Vom demonstra 

eficiența puterii 

naturale și ecologice 

a aburului atât pentru 

călcat, cât și pentru 

curățenie, cu multe 

videoclipuri cu 

Vaporetto și toate 

celelalte produse din 

lumea Polti. 

 

Înregistrați-vă pe 

canalul oficial pentru 

a vă ține la curent în 

ceea ce privește 

videoclipurile 

noastre! 

 

ATENȚIE: 

Avertizările de 

siguranță sunt 

indicate doar în acest 

manual. 

 

 

 

 

http://www.polti.ro/
http://www.polti.com/


 

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. nu își asumă niciun fel de 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. 

• Boilerul este sub presiune în timpul utilizării. Nu ridicați capacul boilerului dacă 

aparatul este PORNIT (ON). 



• 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. 

• Scoateți mereu aparatul din priză dacă nu este utilizat. 

• 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 părți 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 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 împământați. 

• Închideți mereu aparatul înainte de a-l scoate din priză. 

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

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 cablu de alimentare 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 tip de apă trebuie 

utilizată în boiler” în boiler. 

• Nu orientați jetul de abur către substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe 

corozive. 

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

deschise și/sau obiecte foarte fierbinți. 

• Manipularea și îndepărtarea substanțelor periculoase trebuie efectuate conform 

indicațiilor producătorilor acestor substanțe. 

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

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

• Restrângeți cablul atunci când nu se utilizează produsul. 

• Utilizați mânerul special de transport. Nu trageți de cablul de alimentare. Nu utilizați 

cablul ca un mâner. Nu ridicați aparatul utilizând cablul de alimentare sau tuburile de 

abur/aspirare. 

• Nu obstrucționați orificiile deschise și grilajele produsului. 

• Nu îndreptați jetul de abur către nicio parte din corpul oamenilor sau animalelor. 

• Nu dați cu jet direct de aburi pe 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. Așadar, evitați contactul direct cu pielea dacă hainele/țesăturile 

tocmai au fost curățate cu abur. 

• În timpul utilizării, mențineți baza aparatului într-o poziției orizontală pe o suprafață 

stabilă. Blocarea aburului de pe mâner garantează o siguranță sporită, deoarece previne 

activarea accidentală a eliberării de abur de către copii sau oameni care nu sunt 

familiarizați cu funcția aparatului. Atunci când nu se utilizează aburul, setați sistemul 

de blocare a aburului. 

Pentru a continua eliberarea de abur, aduceți întrerupătorul în poziția sa inițială. 



• Utilizați întotdeauna aparatul cu capacul de siguranță furnizat sau cu o piesă de schimb 

originală. Utilizarea unor capace de siguranță care nu sunt originale Polti poate duce la 

accidente. 

• Atunci când accesați boilerul sub presiune (îndepărtarea capacului, umplerea 

boilerului), asigurați-vă că aparatul a fost oprit de la întrerupător și că a fost deconectat 

de la sursa de alimentare cu cel puțin două ore în urmă, permițându-i astfel să se 

răcească. 

• Nu conectați aparatul fără capacul de siguranță. Strângeți cu atenție capacul de 

siguranță înainte de a băga aparatul în priză și a-l porni. 

• Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că nimic nu blochează gura boilerului 

(recipientul de umplere, pâlnia sau alte obiecte) și verificați să fie închis capacul de 

siguranță. 

• Verificați să fie strâns capacul în mod adecvat; dacă scapă abur pe la capac, opriți 

boilerul, deconectați-l de la priză, așteptați două ore pentru ca aparatul să se răcească, 

apoi deșurubați. Verificați starea capacului și garniturii de etanșare. Dacă capacul este 

într-o stare bună, înșurubați-l înapoi complet. Dacă aburul continuă să scape pe la 

capac, lăsați aparatul să se răcească 2 ore, apoi duceți aparatul la cel mai apropiat centru 

de service. 

• Verificați periodic starea capacului și garniturii de etanșare. Impacturile și scăpările pe 

jos pot compromite siguranța capacului. Înlocuiți piesa cu una de schimb sau înlocuiți 

garnitura. 

• Dacă capacul se învârte liber, acest lucru indică faptul că boilerul se află încă sub 

presiune, și, deci, este fierbinte. Nu forțați niciodată un capac să se deschidă indiferent 

dacă aparatul este pornit sau dacă boilerul este oprit și aparatul este deconectat de la 

sursa de alimentare. Așteptați întotdeauna timp de 2 ore ca aparatul să se răcească 

înainte de a deschide capacul, fără a-l forța. 

• Nu utilizați scule pentru a deșuruba capacul. Dacă acesta nu poate fi îndepărtat, chiar și 

după ce aparatul s-a răcit, mergeți la cel mai apropiat centru de service autorizat. 

• AVERTISMENT Nu umpleți niciodată boilerul imediat ce ați deschis capacul 

atunci când boilerul este încă fierbinte, chiar dacă ați deconectat aparatul de la sursa de 

alimentare. Odată ce face contact cu boilerul fierbinte și gol, apa rece se va evapora și 

va produce o pulverizare de abur care poate cauza arsuri. Umpleți boilerul doar atunci 

când este răcit și țineți-vă mereu fața departe de gura boilerului atunci când îl umpleți. 

• Utilizarea capacelor care nu sunt originale Polti și nerespectarea instrucțiunilor din 

acest manual reprezintă utilizare inadecvată. Polti S.p.A. nu își asumă niciun fel de 

răspundere pentru orice accident ce poate rezulta din utilizarea inadecvată a aparatului 

electrocasnic. 

 

 

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI 

Aparatul electrocasnic este destinat utilizării casnice ca generator de abur încălzit la 180°C 

pentru a îndepărta infestațiile cu ploșnițe de pat. Pentru a utiliza corect produsul, vă rugăm să 

consultați 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.com. 

Nu lăsați niciodată aparatul expus la intemperii. 

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 Cimex Eradicator 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 eliminat 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 TIP DE APĂ TREBUIE UTILIZATĂ ÎN BOILER 

Acest aparat 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. Nu utilizați apă demineralizată pură. 

Atenție: verificați duritatea apei la biroul tehnic al consiliului dumneavoastră local sau 

la furnizorul local de apă. 

Dacă utilizați doar apă de la robinet, puteți reduce depunerea de calcar utilizând produsul 

special anti-calcar Kalstop, distribuit de Polti și disponibil în toate magazinele mari de 

electrocasnice sau online la www.polti.com.  

Nu utilizați niciodată apă distilată, apă de ploaie sau apă cu aditivi (de ex.: soluție de apretare, 

parfumuri) sau apă produsă de aparate casnice, de dispozitive pentru îndepărtarea durității apei 

sau filtre. 

http://www.polti.com/
http://www.polti.com/


Nu adăugați substanțe chimice, naturale, detergent sau substanțe anti-calcar etc. 

 

UTILIZARE 

Cimex Eradicator este un dispozitiv generator de abur dotat cu un Dezinfectant cu Abur (brevet 

global Polti), un pistol care poate elibera abur încălzit la 180°C. Cimex Eradicator este o 

metodă naturală și eficientă pentru eliminarea ploșnițelor de pat. Testele de laborator și studiile 

pe teren au arătat că tratamentul Cimex Eradicator cu abur uscat saturat încălzit la 180°C este 

capabil să elimine până la 100% din ouăle și larvele de ploșnițe și mai bine de 90% din insectele 

adulte de la prima utilizare. 

Aparatul cu eliberare de abur, Dezinfectantul cu Abur, este dotat cu un dispozitiv de schimb de 

căldură cu extindere controlată, brevet global Polti, care încălzește și mai mult aburul generat 

de boiler la temperaturile menționate mai sus. Astfel, ouăle, larvele și insectele mor în câteva 

secunde din cauza șocului termic. 

Pentru a elimina 100% din insectele adulte și pentru a obține sfaturi despre cum să găsiți și să 

eliminați ploșnițele de pat, vă rugăm să urmăriți instrucțiunile enumerate în Ghidul Rapid 

pentru Dezinfestare.  

Dezinfectantul HPMED, combinat cu aburul la momentul la care este eliberat, elimină 

mirosurile neplăcute generate de ploșnițele de pat. HPMED este o soluție pe bază de apă și 

alcool care este poate fi eliberată atunci când sunt oameni în preajmă. 

 

1. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE 

1.1 Îndepărtați aparatul din ambalaj și verificați ca produsul să fie întreg și că toate piesele sunt 

prezente. 

1.2 Atașați roțile pivotante la baza aparatului exercitând presiune (1). 

1.3 Deșurubați capacul de siguranță (2) și umpleți boilerul cu 2l de apă (3) (dacă este complet 

gol). Înșurubați cu atenție capacul de siguranță (2), verificând să fie strâns complet. 

1.4 Deschideți ușa prizei încorporate și introduceți ștecherul încorporat al tubului de abur al 

Dezinfectantului cu Abur, (4), apăsând butonul specific și asigurându-vă că acul de 

prindere este introdus perfect în gaura specifică de pe priză. 

1.5 Deșurubați capacul detergentului HPMed (5). 

1.6 Introduceți tubul în sticlă (6) până când atinge baza sticlei, asigurându-vă că stă cât mai 

drept posibil. 

1.7 Înșurubați sticla la garnitura pistolului eliberator, asigurându-vă că tubul intră perfect în 

orificiul garniturii, fără a se îndoi (8). 

AVERTISMENT: Nu înșurubați sticla la pistol fără tub. Dacă nu observați consum de HPMED 

în timpul utilizării produsului, înseamnă că tubul nu a fost introdus corect sau s-a îndoit în 

sticlă. Deșurubați sticla și repetați procedura de introducere a tubului, asigurându-vă că îl 

poziționați corect. 

1.8 Conectați cablul la o sursă de alimentare cu împământare cu tensiunea corectă (9). Întindeți 

complet cablul înainte de a-l introduce în sursa de alimentare și înainte de utilizare, și 

folosiți întotdeauna aparatul cu cablul complet întins. 



1.9 Apăsați întrerupătorul boilerului ( ) și întrerupătorul pentru accesorii ( ) (10), care se 

vor aprinde împreună cu indicatorul luminos „abur pregătit” ( ) și indicatorul luminos de 

pe Dezinfectantul cu Abur. 

1.10 Așteptați ca indicatorul luminos „abur pregătit” ( ) și indicatorul luminos al 

eliberatorului de abur să se oprească. Indicatorul luminos (16) indică faptul că boilerul este 

sub presiune. Aparatul este gata de utilizare. 

AVERTISMENT: dacă scapă abur la capacul de siguranță, opriți aparatul și deconectați-l de la 

sursa de alimentare. Așteptați o oră-două până se răcește aparatul înainte de deșuruba și a 

înșuruba capacul la loc.  

AVERTISMENT: Atunci când utilizați pentru prima dată aburul, există posibilitatea să apară 

câteva picături de apă odată cu eliberarea aburului din cauza dezechilibrelor de temperatură. 

 

2. AJUSTAREA ABURULUI 

Puteți optimiza fluxul de abur prin intermediul mânerului pentru ajustarea aburului de pe 

generatorul de abur (11). Pentru a crește fluxul, întoarceți mânerul în sensul invers acelor de 

ceasornic. Rotirea mânerului în sensul acelor de ceasornic reduce fluxul de abur. Pentru o 

eficiență maximă, ajustați mânerul la nivel maxim. 

 

3. UTILIZAREA DEZINFECTANTULUI CU ABUR 

Eliberatorul de abur are un întrerupător de siguranță care previne activarea accidentală a 

aburului de către copii sau persoane care nu sunt familiarizate cu modul său de operare. Dacă 

aparatul este lăsat nesupravegheat temporar, mutați întrerupătorul în poziția „oprit” (12). Pentru 

a continua eliberarea de abur, mutați întrerupătorul la poziția sa inițială (13). 

3.1 Orientați aburul în jos timp de 2 secunde pentru a aduce toate piesele aparatului la 

temperatura corectă, pentru a evita condensarea. 

AVERTISMENT: Pentru un grad sporit de siguranță, testați eliberarea de abur pe o suprafață 

ascunsă, așteptați să se usuce partea dată cu abur pentru a vă asigura că suprafață nu suferă 

modificări de culoare sau deformări. 

3.2 Așezați Dezinfectantul cu Abur într-o poziție perpendiculară pe suprafața ce trebuie tratată 

și mențineți-l la distanța furnizată de consolă/suport pentru a evita contactul direct în cazul 

materialelor sensibile (14). 

3.3 Eliberați abur într-o manieră continuă, utilizând mișcări „de periere” pentru a acoperi 

suprafața ce trebuie tratată. Astfel, fluxul de abur uscat la temperaturi ridicate va omorî 

insectele, devitalizându-le ouăle pe toate suprafețele tratate. 

Cimex Eradicator furnizează abur uscat saturat la temperaturi ridicate care se vor usca fără a 

lăsa reziduuri în termen de 30 de secunde până la 1 minut, în funcție de condițiile de mediu. 

3.4 Conectați accesoriile în funcție de utilizare: 

Concentrator pentru flux drept, pentru un jet concentrat. 



Concentrator pentru flux curbat, pentru a ajunge în locurile dificile. 

Doar plasați accesoriul dorit în linie cu duza dispozitivului de eliberare și rotiți accesoriul până 

se fixează (15). 

Vă rugăm să consultați Ghidul Rapid pentru Dezinfestare și DVD-ul din pachet pentru 

instrucțiuni privind modul în care să eliminați ploșnițele de pat. 

 

4. HPMED 

Caracteristicile detergentului HPMED îl fac să fie ajutorul ideal pentru acțiunea aburului uscat 

saturat la temperaturi ridicate furnizat de Cimex Eradicator. 

HPMED este o soluție pe baza de apă și alcool care înlătură mirosurile neplăcute generate de 

ploșnițele de pat. 

HPMED poate fi utilizat în prezența oamenilor. HPMED, în combinație cu fluxul de abur, 

permite înlăturarea cu succes a ouălor, urmelor organice cauzate de fecalele insectelor și la 

eliminarea completă a mirosurilor caracteristice ale acestora. 

AVERTISMENT:  

- Nu lăsați la îndemâna copiilor. 

- DACĂ ESTE INGERAT: Clătiți gura, NU INDUCEȚI vomă. Contactați imediat un 

CENTRU TOXICOLOGIC sau un medic. 

- Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele. 

- Evitați eliberarea în mediu. 

- Eliminați în conformitate cu reglementările locale. 

Conține <5% surfactant non-ionic (Reg. CEE 648/2004). 

Conținut: 50 ml  

HPMED este vândut la Centrele de Service Polti și pe site-ul www.polti.com. 

 

5. LIPSA DE APĂ 

Lipsa de apă din boiler este indicată de indicatorul luminos . 

AVERTISMENT: Nu umpleți niciodată boilerul imediat ce este scos capacul de siguranță. 

Boilerul este încă fierbinte, chiar dacă aparatul este scos din priză. Odată ce face contact cu 

boilerul fierbinte și gol, apa rece se va evapora și va produce o pulverizare de abur care poate 

cauza arsuri. Umpleți boilerul doar atunci când este răcit și țineți-vă mereu fața departe de gura 

boilerului atunci când îl umpleți. 

AVERTISMENT: Abur. Pericol de opărire! 

Pentru a continua utilizarea, procedați după cum urmează: 
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• Închideți întrerupătorul boilerului ( ) și întrerupătorul accesoriilor ( ). 

• Deconectați-l de la sursa principală de alimentare electrică. 

• Așteptați cel puțin 10 minute și îndepărtați capacul de siguranță, deșurubându-l fără a-

l forța. 

• Umpleți boilerul conform celor indicate la Secțiunea 1. 

• Înșurubați capacul la loc cu atenție, verificând dacă s-a închis complet. 

AVERTISMENT: Dacă, în timpul înșurubării, capacul se rotește liber sau dacă scapă abur, 

opriți operațiunea imediat, asigurându-vă că boilerul este oprit și că ați deconectat cablul de 

alimentare de la sursa de alimentare. Așteptați ca aparatul să se răcească (două ore) și 

deșurubați capacul înainte de îndepărtare. PROTEJAȚI-VĂ FAȚA!!! 

 

6. ÎNTREȚINERE GENERALĂ 

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

Toate accesoriile pot fi curățate sub jet de apă, asigurându-vă că sunt complet uscate înainte de 

o nouă utilizare. 

Curățați Dezinfectantul cu Abur la fiecare 10 utilizări sau atunci când este vizibil murdar. 

Curățați duza de eliberare utilizând peria inclusă, glisând-o în pistol pentru a îndepărta cât mai 

mult calcar depus (17). 

AVERTISMENT: Efectuați aceste operațiuni atunci când aparatul este oprit, rece și deconectat 

de la sursa de alimentare sau de la Cimex Eradicator. 

Nu utilizați detergenți de niciun fel. 

Clătiți boilerul cu apă de la robinet la fiecare 2 luni. 

 

7. Opțional KALSTOP (cod PAEU0094) 

Kalstop este produsul anti-calcar pentru aparatele electrocasnice cu boiler pentru călcare și 

curățare cu abur. 

Utilizarea regulată a Kalstop, de fiecare dată când este recipientul este umplut cu apă: 

- Extinde durata de viață a aparatului. 

- Permite eliberarea unui abur „mai uscat”. 

- Previne acumularea de calcar. 

- Protejează pereții boilerului. 

- Contribuie la economisirea energiei. 

CUM SĂ UTILIZAȚI KALSTOP 

7.1 Deschideți sticla și turnați jumătate din conținutul său în boilerul umplut anterior cu apă. 

7.2 Continuați restul operațiunilor enumerate la Secțiunea 1 „Pregătirea pentru utilizare”. 

Atunci când apa este deosebit de dură, utilizați concentrații mai mari (până la o fiolă per litru 

de apă). 



Kaltops este vândut în magazinele de electrocasnice, la centrele de service autorizate Polti sau 

pe site-ul www.polti.com. 

 

8. DEPOZITARE 

8.1 Opriți aparatul și deconectați-l de la sursele principale de alimentare cu energie electrică. 

8.2 Așteptați ca aparatul să se răcească complet înainte de a-l depozita. 

 

9. VERSATILITATEA SPORITĂ A CIMEX ERADICATOR CU KITUL DE 

CURĂȚARE CU ABUR (cod PAEU0269) 

Cimex Eradicator se poate transforma într-un Vaporetto, sistemul de curățare cu abur al Polti 

pentru fiecare suprafață din casă. Cu Vaporetto, curățați și igienizați toate tipurile de podele, 

covoare, canapele și saltele, băile și bucătăria. Kitul de curățare cu abur PAEU0269 este vândut 

la Centrele de Service autorizate Polti și pe site-ul www.polti.ro. 

 

10. DEPISTAREA PROBLEMELOR 

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUȚIE 

Aparatul nu pornește. Nu este alimentat cu energie 

electrică. 

Verificați dacă produsul a 

fost conectat la sursa de 

alimentare, conform celor 

indicate la Secțiunea 1. 

Indicatorul luminos „abur 

pregătit” și indicatorul 

luminos al eliberatorului de 

abur se aprind și se sting în 

timpul utilizării. 

Acest lucru indică faptul că 

rezistorul electric s-a activat 

pentru a menține presiunea 

constantă. 

Este un fenomen normal, nu 

este necesar să luați măsuri. 

Aparatul nu eliberează abur. Lipsă apă.  

 

 

 

Boilerul nu este încă sub 

presiune. 

 

 

Eliberatorul de abur nu este 

introdus corect. 

 

 

Este introdusă siguranța 

pentru copii. 

Adăugați apă în boiler 

conform celor indicate la 

Secțiunea 5. 

 

Așteptați ca indicatorul 

luminos pentru abur să se 

aprindă. 

 

Introduceți eliberatorul de 

abur (4) în mod corect, până 

jos. 

 

Dezactivați întrerupătorul de 

siguranță. 

Nu iese abur, iar capacul nu 

se deșurubează. 

S-a defectat butonul pentru 

abur. 

Nu încercați să deschideți 

capacul. Duceți aparatul la 

un Centru de Service 

Autorizat. 
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Aparatul este sub presiune, 

dar iese foarte puțin abur. 

Cadranul de ajustare a 

aburului este setat la minim. 

Ajustați poziția cadranului la 

nivelul crescut dorit. 

În timpul utilizării, aparatul 

nu consumă HPMED. 

Tubul din interiorul sticlei nu 

a fost introdus corect. 

Introduceți tubul în mod 

corect, urmărind 

instrucțiunile de la Secțiunea 

1. 

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

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. 
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• 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 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.  

 

Pentru a consulta lista actualizată a Centrelor de Service Autorizate ale Polti, accesați 

pagina web www.polti.ro. 

 



 


