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1 3 8 

TUBO FLESSIBILE VAPORE + ASPIRAZIONE 

FURTUN FLEXIBIL DE AER + VACUUM 

TUBE FLEXIBLE VAPEUR + ASPIRATION 

TUBO PROLUNGA + TUBO PROLUNGA c/PARKING 

TUB PRELUNGITOR + TUB PRELUNGITOR cu SUPORT    

TUBE RALLONGE + TUBE RALLONGE a/PARKING      

TUBO ALARGADOR + TUBO ALARGADOR c/PARKING 

VERLÄNGERUNGSROHR + VERLÄNGERUNGSROHR    
MIT HALTERUNG 

TUBO EXTENSÃO + TUBO EXTENSÃO C/ ARRUMAÇÃO 

CARAFFA 

CARAF! 
CARAFE 

JARRA 

NACHFÜLLBEHÄLTER 
JARRA 

TUBO FLEXIBLE VAPOR + ASPIRACIÓN 
DAMPF- UND SAUGSCHLAUCH 

TUBO FLEXÍVEL VAPOR + ASPIRAÇÃO 

4 5 6 

CUFFIA 

9 HUS! 11 
BONNETTE 

FUNDA 

HAUBE 

PROTEÇÃO 

LANCIA ASPIRAZIONE 

TIJ! ASPIRARE SUCEUR 

LANZA DE ASPIRACIÓN 
SAUGLANZE 

LANÇA ASPIRAÇÃO 

CONCENTRATORE VAPORE + SET SPAZZOLINI COLORATI + LANCIA VAPORE 

CONCENTRATOR DE ABUR + SET DE PERII COLORATE + DUZ! DE ABUR 
CONCENTRATEUR VAPEUR + KIT BROSSES COLORÉES + LANCIA VAPEUR 

CONCENTRADOR DE VAPOR + SET DE CEPILLOS DE COLORES + BOQUILLA VAPOR 

DAMPFKONZENTRIERER + SATZ KLEINE FARBIGE BÜRSTEN + DAMPFDÜSE 
CONCENTRADOR VAPOR + KIT ESCOVINHAS COLORIDAS + LANÇA VAPOR 

2 2a 

2b 

SPAZZOLA MULTIUSO 2c 
PERIE UNIVERSAL! 

TELAIO SETOLATO + TELAIO GOMMATO + TELAIO TAPPETI/MOQUETTE 

CADRU CU PERI + CADRU CU PLASTIC + CADRU PT. COVOR 

BROSSE À SOIES + CADRE EN CAOUTCHOUC + CADRE TAPIS/MOQUETTE 
CHASIS CON CERDAS + CHASIS ENGOMADO + CHASIS PARA 

ALFOMBRAS/MOQUETAS 

BÜRSTENAUFSATZ + GUMMIRAHMEN + RAHMEN FÜR TEPPICHE/TEPPICHBÖDEN 
ESCOVA COM CERDA + ESCOVA DE BORRACHA + ESCOVA TAPETES/ALCATIFAS 

BROSSE MULTIFONCTIONS 

BOQUILLA MULTIUSOS 

MEHRZWECKBÜRSTE 
ESCOVA MULTIUSO 

FIALA BIOECOLOGICO 

12 FLACON BIO-ECOLOGIC 15 
FLACON BIOECOLOGICO 

AMPOLLA DE BIOECOLOGICO 

BIOECOLOGICO-AMPULLE 

FRASCO BIOECOLÓGICO 

GUARNIZIONI DI RICAMBIO 

GARNITURI DE SCHIMB 

JOINTS DE RECHANGE 

JUNTAS DE RECAMBIO 

ERSATZDICHTUNGEN 

GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO 

BOCCHETTA VAPORE + ASPIRAZIONE 

7 DUZ! DE ABUR + ASPIRA"IE 10 
PETIT EMBOUT VAPEUR+ASPIRATION 

BOQUILLA VAPOR+ASPIRACIÓN  14 
DAMPF-/SAUGDÜSE 

BOCA PEQUENA VAPOR+ASPIRAÇÃO 13 

TERGIVETRO 200 mm 

7a 200 mm RACLET! DIN CAUCIUC 

ACCESSOIRE RACLETTES VITRES 200mm 

LIMPIA CRISTALES DE 200 mm 

FENSTERREINIGER 200 mm 

LIMPA-VIDROS DE 200 MM 

 
 

N. 1 PANNO UNIVERSALE + 1 DELICATO + 
1 CUFFIA 

1 LAVET! UNIVERSAL! + 1 PT. PARCHET 

1 LINGETTE UNIVERSELLES + 1 LINGETTE 

DÉLICATE + 1 BONNETTE 

1 PAÑOS UNIVERSALES + 1 PARQUET 

1 UNIVERSALTÜCHER + 1 PARKETT TUCH 

1 PANOS UNIVERSAIS + 1 + 1 PARQUET 

 

 
SPAZZOLINO PULIZIA SECCHIO 

PERIE DE CUR!"ARE RECIPIENTE 
BROSSE NETTOYAGE BAC 

CEPILLO DE LIMPIEZA EN SECO 

REINIGUNGSBÜRSTE FÜR BEHÄLTER 
ESCOVA LIMPEZA BALDE 



PAEU0072 

PAEU0086 

PAEU0088 

PAEU0320 

 

OP IONAL 
 

 
 
 

PFEU0021 
 
 
 
 
 
 
 

PAEU0226 

 
FERRO DA STIRO ACCESSORIO 

ACCESORIU FIER DE C!LCAT 

FER À REPASSER ACCESSOIRE 
PLANCHA ACCESORIO 

BÜGELEISEN ZUBEHÖR 

FERRO DE ENGOMAR PROFISSIONAL 
 

 
FILTRO HEPA 

FILTRU HEPA 

FILTRE HEPA 

FILTRO HEPA 

HEPA-FILTER 

FILTRO HEPA 

 

 
 

PAEU0316 
 
 
 
 
 
 

PAEU0317 

N. 2 PANNI UNIVERSALI 

2 LAVETE UNIVERSALE 

2 LINGETTES UNIVERSELLES 

2 PAÑOS UNIVERSALES 

2 UNIVERSALTÜCHER 

2 PANOS UNIVERSAIS 
 

 
N. 2 PANNI DELICATI 

2 LAVETE MOI 

2 LINGETTES DÉLICATES 

2 PAÑOS DELICADOS 

2 WEICHE TÜCHER 
PANOS DELICADOS 

 

 
 
 
 

PAEU0250 
 

 
 
 
 
 

PAEU0292 

 
 
 

N. 3 SPAZZOLINI c/SETOLE NYLON 

3 PERII CU PERI DIN NAILON 

3 PETITES BROSSES a/SOIES EN NYLON 

3 CEPILLOS c/CERDAS DE NYLON 

3 KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN 

3 ESCOVAS COM CERDAS NYLON 
 
 

MINI TURBO SPAZZOLA 

MINI-PERIE TURBO   MINI 

TURBO BROSSE MINI 

CEPILLO TURBO 

MINITURBOBÜRSTE 
MINITURBO ESCOVA 

 
 

 
PAEU0318 

 
N. 2 CUFFIE 

2 HUSE 

2 BONNETTES 

2 FUNDAS 

2 HAUBEN 

2 PROTEÇÕES 

 
 

 
 

PAEU0296 

N. 3 SPAZZOLINI COLORATI c/SETOLE NYLON 

3 PERII COLORATE CU PERI DIN NAILON 

3 PETITES BROSSES COLORÉES a/SOIES EN NYLON 

3 CEPILLOS DE COLORES c/CERDAS DE NYLON 

3 BUNTE KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN 

3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS NYLON 

PAEU0094 

 
 
 
 

PAEU0297 

N. 3 SPAZZOLINI c/SETOLE OTTONE 

3 PERII CU PERI DIN ALAM! 

3 PETITES BROSSES a/SOIES EN LAITON 

CEPILLOS DE COLORES c/CERDAS DE LATÓN   
3 KLEINE BÜRSTEN MIT MESSINGBORSTEN 

3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS BRONZE 

 

 
 

PAEU0108 

CADDY 

C!RUCI
OR 
CADDY 

CADDY 
CADDY 

CADDY 

 
 

 
 

PAEU0319 

N. 1 PANNO UNIVERSALE + 1 DELICATO + 1 CUFFIA 

1 LAVET! UNIVERSAL! + 1 LAVET! MOALE + HUS! 

1 LINGETTE UNIVERSELLES + 1 LINGETTE DÉLICATE + 1 BONNETTE 

1 PAÑOS UNIVERSALES + 1 DELICADO + 1 FUNDA 

1 UNIVERSALTÜCHER + 1 WEICHES TUCH +  1 HAUBEN 

1 PANOS UNIVERSAIS + 1 DELICADO + 1 PROTEÇÃO 
 

Gli accessori optional sono disponibili all�acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici o sul sito www.polti.com.                   

Accesoriile op!ionale se g"sesc de vânzare la magazinele de aparatur" electro-casnic" sau online la www.polti.com. 
Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d�appareils électroménagers ou sur le site www.polti.com.           

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos o en la página web www.polti.com. 
Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften oder auf www.polti.com erhältlich. 
Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos ou no site www.polti.com. 
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.7

USO CORRETTO pag. 11  

UTILIZAREA CORECT! p. 27 
UTILISATION CORRECTE p. 43  

USO CORRECTO pág. 61 

SACHGEMÄSSE VERWENDUNG S. 
77 USO CORRETO pág. 95 

MAX 
1.8 
l 

 
PREPARAZIONE ALL�USO pag.  11 

PREG!TIREA DE UTILIZARE p.  27 
PRÉPARATION p. 44 

PREPARACIÓN PARA EL USO pág. 61 
VORBEREITUNG DES GERÄTS S.  78 
PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO pág. 
95 

MAX 1.2 l 

BIOECOLOGICO 

1 
CONNESSIONE ACCESSORI pag. 12 
RACORDAREA ACCESORIILOR p. 28 

RACCORDEMENT ACCESSOIRES p. 44 

CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS pág. 
62 ANSCHLUSSDERZUBEHÖRTEILE S. 
78 

LIGA Ç ÃO   A C ES SÓ RI OS    pág.    96 2 
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1 

SELEZIONE PROGRAMMI pag. 12 

SELECTAREA PROGRAMELOR page 28 

SÉLECTION DES PROGRAMMES p. 44 
SELECCIÓN DE PROGRAMAS pág. 62 
PROGRAMM-AUSWAHL S. 78 

SELEÇÃO PROGRAMAS pág. 96 

2 

SUS 
 

 
 
 
 
 
 
JOS 

SUS 

FUNZIONE MANUALE pag. 12 

FUNC"IA MANUAL! p. 28 
FONCTION MANUELLE p. 45 

FUNCIÓN MANUAL pág. 62 
HANDBETRIEB S. 78   FUNÇÃO 
MANUAL pág. 96 

MANUTENZIONE pag. 17 

MENTENAN"A p. 33 

ENTRETIEN p. 50 

MANTENIMIENTO pág. 67 

WARTUNG S. 84 

MANUTEÇÃO pág. 101 

1 RIMESSAGGIO pag. 18 

DEPOZITAREA p. 33 

RANGEMENT p. 51 

ALMACENAJE pág. 68 

AUFBEWAHRUNG S. 85 

ARMAZENAMENTO pág. 102 

2 
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BINE!A I!VENIT!ÎN!LUMEA!
VAPORETTO LECOASPIRA 

DISPOZITIVUL COMPLET PENTRU CUR!"AREA CASEI, CARE FOLOSE#TE ABURUL #I 
ASPIR! CU AP! 

ACEAST! DUBL! FOR"! A NATURII RE"INE 99,97% DIN IMPURIT!"I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESORII PENTRU TOATE CERIN ELE 
 

Pe website-ul nostru www.polti.com $i în 
magazinele electrocasnice bune ve&i g'si o 

gam' larg' de accesorii pentru sporirea 
performan&ei $i aplica&ii practice ale 

aparaturii, care fac cur'&enia în cas' $i mai 
u$oar'. 

 
Pentru a verifica compatibilitatea unui 

accesoriu cu aparatul dvs., c'uta&i codul 
PAEUXXXX/PFEUXXXX din dreptul fiec'rui 

accesoriu de la pagina 3. 

În cazul în care codul accesoriului pe care 
dori&i s' îl cump'ra&i nu este prezentat în 

acest manual, contacta&i echipa de Service 
Clien&i pentru informa&ii suplimentare. 

ÎNREGISTRAREA!PRODUSULUI 
 

Vizita&i-ne website-ul www.polti.com sau 

apela&i departamentul de Servicii Clien&i, 
pentru a v' înregistra produsul. 

Pute&i beneficia de o ofert' special' de bun-

venit, în &'rile participante, pute&i ob&ine 
informa&ii actualizate despre cele mai recente 
$tiri Polti $i cump'ra accesorii $i consumabile.   
Pentru a v' înregistra produsul, în plus fa&' de 

datele personale, trebuie s' înregistra&i $i 
num'rul de serie (SN) pe care îl ve&i g'si pe 

eticheta argintie, aflat' pe cutie $i sub 
dispozitiv. 

Pentru a economisi timp $i pentru a avea la 
îndemân' num'rul de serie, scrie&i-l în spa&iul 

prev'zut pe coperta din spate a acestui 
manual. 

CANALUL OFICIAL YOUTUBE 
 

Dori&i s' afla&i mai multe? Vizita&i canalul 
nostru: www.youtube.com/poltispa. 

C'uta&i videoclipul ilustrativ pentru 
Vaporetto Lecoaspira, pentru a vedea o 

prezentare general' a tuturor 
caracteristicilor acestui aparat uimitor. 

În plus, ghidul video v' va arat' cum s' 
folosi&i Vaporetto Lecoaspira, începând de 
la preg'tirea pentru utilizare, la opera&iunile 

simple de între&inere. 
Abona&i-v' la canalul oficial pentru a fi 

permanent la zi cu con&inuturile video* 
ATEN"IE: Avertiz'rile privind siguran&a 
sunt indicate numai în acest manual. 
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AVERTIZ!RI"PRIVIND"SIGURAN A 

 
PRECAU#II IMPORTANTE PENTRU UTILIZARE 

 
AVERTIZARE$    ÎNAINTE DE A FOLOSI 
APARATUL, CITI#I CU ATEN#IE TOATE 
INSTRUC#IUNILE %I AVERTISMENTELE 
DIN ACEST MANUAL %I DE PE APARATUL 
ELECTROCASNIC. 

 
Polti S.p.A.  declin" orice responsabilitate pentru orice 
accidente determinate de utilizarea necorespunz"toare 
a acestui dispozitiv. 

Utilizarea exclusiv" conform acestui manual de 
instruc!iuni, reprezint" utilizarea corect". 
Orice alte utiliz"ri care nu respect" aceste instruc!iuni, 
vor duce la anularea garan!iei. 

 
SIMBOLURI DE SIGURAN#&: 

 
AVERTIZARE:  Temperatur" ridicat". Risc de 
op"rire$ 
Dac" acest simbol apare pe produs, nu atinge!i 

componentele, deoarece pot fi extrem de încinse$ 

AVERTIZARE: Abur. 

Risc de op"rire$ 
 

Acest aparat atinge temperaturi foarte ridicate. Utilizarea 

necorespunz"toare a aparatului poate provoca op"rirea. 
 
� Nu dezmembra!i niciodat" 'i nu efectua!i mentenan!a 

aparatului electrocasnic, în afara procedurilor din 
acest manual. În cazul unei 

defec!iuni sau pagube, nu încerca!i s" repara!i 
aparatul. În cazul unei lovituri puternice, c"deri, 
deterior"ri sau c"deri în ap", este posibil ca aparatul 
s" nu fie sigur de utilizat. Utilizarea incorect" sau 
nerespectarea instruc!iunilor poate duce la accidente 
grave.  Contacta!i întotdeauna Centrele de service 
autorizate. 

� Pentru a efectua mentenan!a sau cur"!area care 
necesit" acces la boiler, asigura!i-v" c" aparatul are 
întrerup"toarele decuplate 'i c" este decuplat de la 
alimentarea central" cu curent electric, timp de cel 
pu!in dou" ore. 

� Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta de 
peste 8 ani, de persoanele cu capacit"!i fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau de c"tre 
persoanele f"r" experien!", numai dac" primesc 
instruc!iuni în prealabil privind utilizarea în siguran!" 'i 
pericolele legate de acest produs.  Copiii nu au voie 

s" se joase cu aparatul. Cur"!area 'i între!inerea 
aparatului electrocasnic nu trebuie efectuate de copiii 

nesupraveghea!i de un adult. Nu l"sa!i aparatul 'i 
cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani, 

atunci când aparatul se afl" în proces de r"cire. 
� Nu l"sa!i componentele ambalajului la îndemâna 

copiilor, aceste nu sunt juc"rii. Nu l"sa!i pungile din 
plastic la îndemâna copiilor: pericol se sufocare. 

� Acest aparat este destinat exclusiv utiliz"rii casnice de 
interior. 

Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: 

incendii," electrocutare," v#t#mare" corporal#" $i"
op#rire,"atât"în"timpul"utiliz#rii,"cât"$i 
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în" timpul" preg#tirii," mentenan%ei" $i" depozit#rii,"
lua%i" întotdeauna" m#surile" de" protec%ie" din" acest"
manual. 

 
RISCURI LEGATE DE ALIMENTAREA CU CURENT - 

ELECTROCUTAREA 

 
� Sistemul de împ"mântare 'i întrerup"torul de circuit 

cu curent rezidual, de mare sensibilitate, împreun" cu 
decuplarea magneto-termic" pentru sistemul casnic, 

garanteaz" utilizarea în siguran!" a aparaturilor 
electrocasnice.   Din acest motiv, pentru siguran!a 
dvs., verifica!i dac" sistemul electric la care este 
conectat dispozitivul respect" legile curente. 

� Nu conecta!i aparatul la sursa principal" de alimentare 

cu curent, dac" tensiunea nu corespunde cu cea a 
circuitelor electrice folosite în cas". 

� Nu supraînc"rca!i prizele cu adaptoare 'i 
transformatoare.  Conecta!i produsul la o singur" priz" 
cu curent, care este compatibil" cu 'tec"rul furnizat. 

� Nu folosi!i cabluri prelungitoare neadecvate pentru 
puterea respectiv" sau care nu respect" legea. 
Acestea se pot supra-încinge 'i pot duce la 
scurtcircuitare, incendii, pene de curent sau 

deteriorarea echipamentului. Folosi!i numai 
prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea 

respectiv", care suport" cel pu!in 16A sau peste 
2.500W 'i care sunt împ"mântate. 

� Pentru a scoate 'tec"rul din priz", nu 

trage!i de cablul de alimentare, ci !ine!i de 'tec"r 
pentru a evita deteriorarea sa 'i a cablului. 

� Decupla!i întotdeauna aparatul dac" nu este folosit, 
înainte 'i dup" orice opera!ie de preg"tire, între!inere 
sau cur"!are. 

� Nu l"sa!i aparatul nesupravegheat dac" este cuplat la 
sursa de alimentare. 

� Desf"'ura!i complet cablul de pe tambur înainte de a 
cupla aparatul la alimentarea din re!ea 'i înainte de 
utilizare. Folosi!i întotdeauna produsul cu cablul 
complet desf"'urat. 

� Nu trage!i 'i nu lovi!i cablul 'i nu îl expune!i la tensiuni 
(r"sucire, zdrobire sau întindere). P"stra!i cablul la 
distan!" fa!" de suprafe!ele 'i elementele încinse 
'i/sau ascu!ite. Evita!i zdrobirea cablurilor în u'i 'i 
ferestre. Nu trage!i cablul întins dup" col!uri.  Evita!i s" 
c"lca!i pe cablu. Nu trece!i peste cablu cu aparatul.  
Nu înf"'ura!i cablul în jurul aparatului, în special dac" 
acesta din urm" este fierbinte. 

� Nu înlocui!i 'tec"rul cablului de alimentare. 
� În cazul în care este deteriorat, cablul de alimentare 

trebuie înlocuit de produc"tor, agentul de servicii sau 
alte persoane calificate, pentru a evita posibilele 

pericole. Nu folosi!i produsul în cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat. 

� Nu atinge!i 'i nu folosi!i aparatul dac" sunte!i descul! 
'i/sau ave!i picioarele sau corpul ud. 

� Nu folosi!i aparatul lâng" recipiente pline cu ap", de 
exemplu: chiuvete, c"zi de baie sau 

| 25|  



 

R
O

M
Â
N
 
 

piscine. 

� Nu scufunda!i aparatul 'i nici cablul de alimentare 'i 
'tec"rul în ap" sau alte lichide. 

� Aburul nu trebuie direc!ionat c"tre echipamente care 
con!in componente electrice sau electronice. 

 
RISCURI ÎN TIMPUL FOLOSIRII PRODUSULUI - 
ACCIDENT&RI / OP&RIRE 

 
� Produsul nu trebuie folosit în zonele în care exist" 

pericol de explozie sau în prezen!a substan!elor 
toxice. 

� Nu turna!i substan!e toxice, acizi, solven!i, detergen!i, 
substan!e corozive 'i/sau explozibile sau parfum în 
boiler. 

� Turna!i în boiler numai ap" sau amestecul de ap" 
indicat în capitolul �CE FEL DE AP& SE 
FOLOSE%TE�. 

� Nu aspira!i sau direc!iona!i jetul de ap" pe substan!e 
toxice, acizi, solven!i, detergen!i sau substan!e 
corozive. Manipularea 'i îndep"rtarea substan!elor 
corozive trebuie efectuate conform instruc!iunilor 
produc"torului acestora. 

� Nu aspira!i sau direc!iona!i jetul de abur direct c"tre 
pulberile sau lichidele explozibile, hidrocarburi, flame 

deschise sau obiecte extrem de încinse. 
� #ine!i membrele la distan!" de zona de admisie a 

vidului 'i fa!" de componentele mobile. 
� Nu folosi!i func!ia de vid pe oameni 'i/sau animale. 

� Folosi!i mânerul special pentru transport. Nu trage!i de 
cablul de alimentare.  Nu folosi!i cablul de alimentare 
pe post de mâner. Nu ridica!i aparatul folosind cablul 
de alimentare sau furtunurile de abur/aspirare. Nu 

ridica!i produsul folosind mânerul colectorului de 
murd"rie. 

� Nu pozi!iona!i produsul lâng" sursele de c"ldur" cum 
ar fi 'eminee, cuptoare 'i sobe. 

� Nu obstruc!iona!i deschiderile 'i grilajele produsului. 
� Nu direc!iona!i jetul de abur c"tre membrele corpului 

altor persoane sau animalelor. 

� Nu direc!iona!i jetul de abur c"tre hainele îmbr"cate. 
� #es"turile 'i materialele textile supuse aburului ating 

temperaturi foarte ridicate, de peste 100°C. A'tepta!i 
câteva minute 'i verifica!i dac" s-au r"cit, înainte de a 
le manipula. Din acest motiv, evita!i contactul acestora 
cu pielea, dac" tocmai le-a!i tratat cu abur. 

� În timpul utiliz"rii, !ine!i produsul în pozi!ie orizontal" 
pe suprafe!e stabile. 

� Elementul de blocare pentru abur de pe mâner 
garanteaz" siguran!a, deoarece previne activarea 
accidental" a aburului de c"tre copii sau persoane 
care nu cunosc modul de func!ionare al aparatului. 

Aplica!i elementul de blocare a aburului, dac" nu 
folosi!i aceast" func!ie. 
Pentru a continua furnizarea aburului, aduce!i butonul 
în pozi!ia ini!ial". 

| 26|  



 

R
O

M
Â
N
 
 

UTILIZAREA"CORECT!"A"PRODUSULUI 
Acest aparat este destinat utiliz"rii casnice ca aparat de cur"!are cu abur 'i pentru 
aspirarea cu filtru de ap" pentru lichide 'i materii uscate 'i/sau umede (murd"rie) de 
pe suprafe!e, conform instruc!iunilor din acest manual.  V" rug"m s" citi!i cu aten!ie 
instruc!iunile 'i s" le p"stra!i. Dac" pierde!i acest manual, îl pute!i consulta 'i/sau 
desc"rca de pe website-ul www.polti.com. 

Aspira!i numai murd"ria 'i/sau apa din cas". 
Nu folosi!i aparatul pentru reziduuri, cret", ciment sau reziduuri de pe 'antiere sau 

pentru zidire. 

Nu îl folosi!i pentru p"mânt 'i/sau nisip, etc. 
Nu îl folosi!i pentru cenu'" sau reziduuri rezultate din combustie ('eminee, gr"tare, 
etc.). 

Nu îl folosi!i pentru tonerul de imprimant", copiator, fax sau cerneal".       Nu aspira!i 
obiecte ascu!ite sau foarte dure. 
Aparatul func!ioneaz" corespunz"tor dac" colectorul filtrului de ap" este inserat 'i 
complet cu toate componentele. 

Nu ridica!i produsul folosind mânerul colectorului filtrului de ap".     Nu l"sa!i 
niciodat" produsul expus la intemperii. 

Utilizarea exclusiv" conform acestui manual de instruc!iuni, reprezint" utilizarea 
corect". Orice alt" utilizare a dispozitivului îl poate deteriora 'i duce la anularea 
garan!iei. 

 

INFORMA II"PENTRU"UTILIZATORI 
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind aparatele electrice 'i electronice, 

acest aparat nu trebuie eliminat cu de'eurile casnice, ci expediat la o unitate de 
colectare oficial". Acest aparat respect" Directiva 201165/UE. 

Simbolul co'ului de gunoi t"iat de pe aparat indic"  
faptul c", la finalul duratei sale de via!", produsul trebuie eliminat separat 
de de'euri. Din acest motiv, la sfâr'itul duratei de via!", utilizatorul 
trebuie s" predea 

aparatul unui centru de colectare corespunz"tor, pentru de'euri electrice 'i 
electronice. Colectarea separat" 'i corespunz"toare a de'eurilor pentru 

facilitatea recicl"rii, trat"rii ulterioare 'i a elimin"rii compatibile cu mediul, 
ajut" la prevenirea efectelor negative asupra mediului 'i s"n"t"!ii umane 'i 
promoveaz" reciclarea materialelor din care este fabricat produsul. 

Eliminarea necorespunz"toare de c"tre proprietar implic" aplicarea 
sanc!iunilor administrative avute în vedere de legisla!ia în vigoare.    Polti 
S.p.A. î'i rezerv" dreptul de a schimba specifica!iile echipamentelor sau 
accesoriile, f"r" notificare prealabil". 
Înainte de a p"r"si fabrica, toate produsele noastre sunt testate temeinic. Acesta 
este motivul pentru care Vaporetto Lecoaspira poate include ap" rezidual" în boiler 
'i în rezervor. 

 

CE"FEL"DE"AP!"SE"FOLOSE&TE"ÎN"BOILER 
Acest aparat a fost conceput pentru a func!iona cu ap" de la robinet cu duritate 
medie, între 8°F 'i 20°F. Dac" apa de la robinet con!ine carbonat de calciu, folosi!i 
un amestec de 50* ap" de la robinet 'i 50* ap" demineralizat", disponibil" în 
comer!. 

Nu folosi!i ap" demineralizat" pur". 
Avertizare:"verifica%i"duritatea"apei"la"biroul"tehnic"de"la"consiliul"dvs."local"sau"
de"la"furnizorul"de"ap#"local. 
Dac" folosi!i numai ap" de la robinet, pute!i reduce formarea calcarului folosind 
produsul nostru special de decalcifiere, FP2003, distribuit de Polti 'i disponibil pentru 
vânzare în majoritatea magazinelor de aparatur" electrocasnic" 'i online la 
www.polti.com. 

Nu folosi!i niciodat" ap" distilat", ap" de ploaie sau ap" care con!ine aditivi (de ex. 
amidon, parfum) sau ap" produse de alte aparate electrocasnice, cum ar fi 
dedurizatoare sau c"ni cu filtru. 
Nu folosi!i substan!e chimice sau detergen!i. 

 Folosi%i"ap#"de"la"robinet"în"colectorul"filtrului"de"ap#."  
 
 

1. PREG!TIREA"DE"UTILIZARE"(fi$a"de"la"pag. 4) 

Îndep#rta%i" eventualele" accesorii" din" colectorul" filtrului" de" ap#" înainte" de"
folosirea aparatului. 

1.1 Ridica!i mânerul colectorului filtrului de ap" 'i scoate!i colectorul din 
carcas". 
1.2 R"suci!i mânerul colectorului filtrului de ap" 'i scoate!i unitatea filtrului de ap". 
1.3 Umple!i colectorul filtrului de ap" cu aproximativ 1,2 l de ap" de la robinet, pân" 
la indicatorul MAX. 

Ad#uga%i"Bioecologico"în"ap#,"în"colectorul"filtrului"de"ap#."Acest"lichid"anti-
spum#" $i" odorizant," care" include" substan%e" naturale, elibereaz#" un" parfum"
pl#cut" în" camer#," împiedic#" formarea" spumei" în" filtrul" de" ap#" $i" asigur#"
func%ionarea"corect#"a"aparatului"(cap."20). 

 

1.4 Repozi!iona!i unitatea de filtrare în colectorul filtrului de ap", a'ezându-l în 
pozi!ia ini!ial". 
1.5 Repozi!iona!i colectorul filtrului de ap" în carcas" 'i r"suci!i mânerul, pân" 
revine în pozi!ia de plecare. 

AVERTIZARE:" Inserarea" incorect#"a"colectorului" filtrului"de"ap#,"poate"duce"
la"reducerea"capacit#%ii"de"absorb%ie. 

1.6 Rabata!i u'a rezervorului 'i umple!i-l cu aproximativ 550 ml de ap" folosind 
carafa special", cel pu!in pân" când este vizibil flotorul pentru nivelul maxim. 
Închide!i u'a. 

Evita%i" scurgerile"de" ap#."Asigura%i-v#" c#" apa"nu" se" revars#," pentru"a" evita"
udarea"suprafe%ei"pe"care"se"afl#""Lecoaspira. 

Aceast" opera!iune trebuie efectuat" cu cablul de alimentare decuplat de la re!ea. 
1.7 Deschide!i u'i!a prizei încastrate 'i insera!i fi'a furtunului flexibil de 
abur/aspirare. 

1.8 Desf"'ura!i integral cablul de alimentare 'i cupla!i-l la priza de alimentare.  

Folosi!i întotdeauna produsul cu cablul complet desf"'urat. 
1.9 Aparatul este preg"tit pentru utilizare. 

AVERTIZARE:" Când" porni%i" aburul" pentru" prima" dat#," pot" ap#rea" unele"
pic#turi"de"ap#"amestecate"cu"abur,"din"cauza"dezechilibrului"de"temperatur#."
Direc%iona%i"primul"jet"de"abur"c#tre"o"lavet#. 
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Pentru"a"evita"murd#rirea"colectorului"$i"emanarea"de"mirosuri"nepl#cute,"v#"
recomand#m" golirea" $i" cur#%area" acestuia" dup#" fiecare" utilizare," conform"
metodelor de la cap. 22. 

 
 

2. CONECTAREA ACCESORIILOR (a se vedea p. 4) Toate 

accesoriile  Vaporetto  Lecoaspira  pot fi conectate direct la furtunul flexibil de 

abur/aspirare sau la furtunurile prelungitoare. 

2.1 Pentru cuplarea accesoriilor specifice pentru aspirare 'i tratare cu abur, 
proceda!i dup" cum urmeaz": 

Muta!i contrapiuli!a accesoriului, dac" este cazul, în 
pozi!ia DESCHIS 'i conecta!i accesoriul. 

 
Muta!i contrapiuli!a accesoriului în pozi!ia ÎNCHIS. 
Verifica!i rezisten!a cuplajului. 

 
Pe tuburile prelungitoare se afl" un buton suplimentar de 
prindere: proceda!i conform descrierii anterioare pentru 
accesorii 'i elibera!i tuburile, prin glisarea butonului  
în sens invers pozi!iei de blocare. 
 
 
 

2.2 Pentru a cupla accesoriile speciale exclusive pentru aspira!ie, trebuie doar s" le 
anexa!i, f"r" a le cupla la contrapiuli!". 
2.3 Pentru conectarea tijei de abur la concentratorul de abur, trebuie doar s" îl 
în'uruba!i. Aceea'i opera!iune se poate face pentru periile colorate, care pot fi 
în'urubate pe concentratorul de abur 'i pe tija de abur. Culorile diferite v" permit 
folosirea aceleia'i perii pentru aceea'i suprafa!". 

 

3. PROGRAMELE"DE"CUR! ARE"INTEGRATE 
Aparatul este echipat cu programe presetate pentru reglarea automat" a presiunii 
aburului 'i durata aspir"rii în func!ie de suprafa!a respectiv". 

AVERTIZARE:" Programele" presetate" pot" varia" în" func%ie" de" modelul"
Lecoaspira selectat. 

3.1 Ap"sa!i butonul SETARE de pe panoul de comand". Când este aprins, aparatul 

porne'te în modul manual. Folosind butoanele 

'i   , pute!i selecta programele dorite. Confirma!i   selec!ia ap"sând butonul OK. 
Pentru a schimba din nou programul, repeta!i opera!iile de mai sus. 

Pe" aparat," sub" mâner," exist#" o" etichet#" care" prezint#" num#rul" $i" tipul"
programelor. 

FAV70                                            FAV80 

4. FUNC IONAREA"MANUAL! 

În acest mod, exist" posibilitatea de ajustare manual" a aburului eliminat 'i a vitezei 
de aspirare. 

Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 

Din motive"legate"de"siguran%#,"cupla%i"elementul"de"blocare"a"aburului"de"pe"
mâner,"în"timp"de"aspira%i. 

4.1 Pentru aspirare exclusiv", ap"sa!i butonul de aspirare de pe aparat, pentru a 
începe cur"!enia. 
Puterea de aspirare poate fi ajustat", în func!ie de suprafa!a cur"!at", men!inând 
ap"sat butonul pentru aspirare. În acest caz, num"rul de segmente de pe 
indicatoarele de aspirare va cre'te sau va reduce panoul de comand" al aparatului. 

Nivelul 1 Draperii 

Nivelul 2 Canapele 'i perne 

Nivelul 3 Covoare 'i carpete 

Nivelul 4 Pardoseal" sau colectare lichide 

Men!ine!i ap"sat butonul de aspirare pentru a opri aspirarea. 

Când"aparatul"este"pornit"din"nou,"nivelul"de"absorb%ie"va"fi"cel"setat"la"ultima"
utilizare. 

4.2 Exclusiv pentru cur"!area cu abur, porni!i boilerul folosind butonul   

4.3 Indicatoarele de presiune 'i boiler se vor aprinde intermitent. 

Selecta!i presiunea dorit" a aburului, ap"sând din nou butonul         . Unul dintre cele 
4 indicatoare se aprinde de fiecare dat" când se apas" butonul, indicând cre'terea 
presiunii aburului. Ap"sa!i butonul       pentru a reduce presiunea aburului. Unul 

dintre cele 4 indicatoare se stinge de fiecare dat" când se apas" butonul, indicând 
reducerea presiunii aerului. 

Dac" indicatorul de presiune 'i boiler r"mân aprinse, înseamn" c" aparatul a atins 
presiunea dorit" a aburului. 

Abur maxim 4 indicatoare aprinse Pentru îndep"rtarea calcarului, petelor, 
gr"simii 'i igienizare 

Abur normal 2 sau 3 indicatoare 

aprinse 

Pentru carpete, covoare, ferestre, 

pardoseli 

Abur minim 1 indicator 

aprins 

Pentru cur"!area cu abur a plantelor, 
cur"!area !es"turilor delicate, canapelelor, 
etc. 

Asigura!i-v" c" elementul de blocare a aerului este dezactivat. Men!ine!i ap"sa!i 
butonul pentru abur, pentru a distribui abur, iar indicatorul relativ se va aprinde. 

Pentru a opri fluxul de abur, elibera!i butonul de abur. 
4.4 Pentru cur"!are 'i aspirare, efectua!i simultan punctele 4.1 'i 4.2. 
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UTILIZAREA CADRELOR PENTRU PARDOSEAL& 

PARDOSELI DURE PARDOSELI DELICATE COVOARE/CARPETE 

CADRU CU PERI (2a) 

exclusiv aspirare 

CADRU CU PERI (2a) 

exclusiv aspirare 

CADRU CU PERI (2a) 

exclusiv aspirare 

CADRU DIN CAUCIUC (2b) 

pentru abur 'i aspirare Laveta 
universal" poate fi folosit" cu 
CADRUL PENTRU 

COVOARE (2c). 

COVOARE/CARPETE 

CADRUL (2c) cu laveta 

pentru parchet pentru abur 

'i aspirare. 

COVOARE/CARPETE 

CADRUL (2c) pentru abur 'i 
aspirare 

 

 

5. CUR! AREA"PARDOSELILOR"DURE"(gresie,"suprafe%e"
ceramice, etc.) 
Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 
5.1 Conecta!i cele dou" tuburi prelungitoare (3) pe mânerul (1). 
5.2 Pentru aspira!ie exclusiv", cupla!i peria universal" (2) cu cadrul cu peri (2a) 'i 
respecta!i instruc!iunile indicate la punctul 4.1.  

Din motive legate"de"siguran%#,"cupla%i"elementul"de"blocare"a"aburului"de"pe"
mâner,"în"timp"de"aspira%i. 

5.3 Pentru cur"!area cu abur 'i aspirare, anexa!i cadrele pentru lichide (2b) la peria 
universal" (2). 

5.4 Selecta!i programul P1 pentru modelul       FAV80 , P0 

pentru modelul       FAV70, conform capitolului 3.  Acest program 

este specific pentru cur"!area parchetului 'i a pardoselilor 
delicate. Func!ia implic" ac!iunea combinat" a unui flux 
intermitent de abur cu o for!" adecvat" de absorb!ie. 

5.5 A'tepta!i ca indicatoarele s" r"mân" aprinse. 
5.6 Decupla!i elementul de blocare a aerului de pe mâner 'i men!ine!i butonul de 
abur ap"sat pentru a începe distribuirea aerului. 
Aburul porne'te continuu 'i în acela'i timp porne'te 'i aspirarea. Elibera!i butonul 
pentru abur pentru a opri debitul, în timp ce prin aspirare va continua uscarea 
suprafe!ei tratate. 
Dac" trebuie s" reporni!i programul pentru a finaliza cur"!area suprafe!ei, 
ap"sa!i din nou butonul pentru abur. 

Viteza"de"aspirare"$i"cantitatea"de"abur"sunt"presetate"$i de aceea, nu pot 
fi ajustate manual. 

Utilizarea combinat" a aburului 'i aspira!iei permite cea mai eficient" igienizare 
a suprafe!ei, dizolvând murd"ria, eliminând gr"simea 'i germenii 'i v" permite 
în special uscarea suprafe!elor.           Cu aceast" func!ie, pute!i aspira cantit"!i 
mici de lichide 'i pute!i usca pardoseala. 
Odat" finalizat ciclul de cur"!are, ave!i posibilitatea de a porni ciclul de aspirare, 
ap"sând butonul de aspirare, pentru a elimina umiditatea, 
5.7 Pentru cur"!area exclusiv" cu aer, proceda!i conform indica!iilor de la punctul 
4.2.          Pute!i folosi ac!iunea abraziv" a lavetei universale furnizate (10). Fixa!i-o 

pe peria universal" (2) înainte de a începe cur"!area suprafe!ei. 

Înainte"de"a"îndep#rta"laveta"de"pe"perie,"a'tepta*i câteva"minute"s#"se"
r#ceasc#. 

6. CUR! AREA"PARDOSELILOR"DELICATE"
(parchet,"piatr#,"suprafe%e"ceruite,"etc.) 
AVERTIZARE:" Pentru" siguran%#" suplimentar#," testa%i" aburul" pe" o" por%iune"
ascuns#," l#sa%i"apoi"s#"se"usuce"$i"asigura%i-v#"c#"nu"se"produc"modific#ri"
ale"culorii"sau"deform#ri. 

 

Înainte"de"a"folosi"aparatul"pe"suprafe%e"delicate,"asigura%i-v#"c#"partea"care"
face"contact"cu"suprafa%a"nu"are"corpuri"str#ine,"ce"pot"cauza"zgârieturi. 
 

Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 

6.1 Conecta!i cele dou" tuburi prelungitoare (3) pe mânerul (1). 
6.2 Pentru aspira!ie exclusiv", cupla!i peria universal" (2) cu cadrul cu peri (2a) 'i 
respecta!i instruc!iunile indicate la punctul 4.1. 

Din"motive"legate"de"siguran%#,"cupla%i"elementul"de blocare a aburului de pe 
mâner,"în"timp"de"aspira%i. 

6.3 Pentru cur"!area cu abur 'i aspirare, anexa!i cadrul pentru covor (2c) la peria 
universal" (2).  Fixa!i laveta pentru parchet (14) la peria universal" (2) (a se vedea 
pag. 5). 

6.4 Selecta!i programul P2 pentru modelul           FAV80 , P1 

pentru modelul        FAV70, conform capitolului 3.  Acest program 

este specific pentru cur"!area parchetului 'i a pardoselilor 
delicate. Func!ia implic" ac!iunea combinat" a unui flux delicat, 
intermitent de abur cu o for!" adecvat" de absorb!ie. 
 

6.5 A'tepta!i ca indicatoarele s" r"mân" aprinse. 
6.6 Decupla!i elementul de blocare a aerului de pe mâner 'i men!ine!i butonul de 
abur ap"sat pentru a începe distribuirea aerului. 
Aburul intermitent porne'te 'i în acela'i timp porne'te 'i aspirarea. Elibera!i butonul 
pentru abur pentru a opri debitul, în timp ce prin aspirare va continua timp de câteva 
secunde pentru uscarea suprafe!ei tratate. 
Dac" trebuie s" reporni!i programul pentru a finaliza cur"!area suprafe!ei, ap"sa!i 
din nou butonul pentru abur. 

Viteza"de"aspirare"$i"cantitatea"de"abur"sunt"presetate"$i"de"aceea, nu pot fi 
ajustate manual. 

Înainte" de" a" îndep#rta" laveta" de" pe" perie," a'tepta*i câteva" minute" s#" se"
r#ceasc#. 

 
 

7. CUR! AREA"COVOARELOR"&I"A"CARPETELOR 

AVERTIZARE:"Înainte"de"a"cur#%a"%es#turile"cu"abur,"consulta%i"instruc%iunile"
produc#torului"$i"efectua%i" întotdeauna"un"test"pe"o"parte"ascuns#"sau"pe"o"
mostr#" de" material." L#sa%i" por%iunea" tratat#" cu" abur" s#" se" r#ceasc#,"
asigurându-v#"c#"nu"se"produc"modific#ri"ale"culorii"sau"deform#ri. 

 

Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 

7.1 Conecta!i cele dou" tuburi prelungitoare (3) pe mâner. 
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7.2 Cupla!i peria universal" (2) la cadrul pentru covor (2c). 
7.3 Pentru aspirare exclusiv", respecta!i instruc!iunile de la punctul 4.1. 

Din"motive"legate"de"siguran%#,"cupla%i"elementul"de"blocare"a"aburului"de"pe"
mâner,"în"timp"de"aspira%i. 

7.4 Pentru cur"!area cu abur 'i aspirare, selecta!i 

9."CUR! AREA"PATURILOR"/"SALTELELOR 

AVERTIZARE:" Înainte" de" a" cur#%a" pie$ii" sau" %es#turilor" cu" abur," consulta%i"
instruc%iunile" produc#torului" $i" efectua%i" întotdeauna" un" test" pe" o" parte"
ascuns#"sau"pe"o"mostr#"de"material."L#sa%i"por%iunea"tratat#"cu"abur"s#"se"
r#ceasc#,"asigurându-v#"c#"nu"se produc  

Programul P3 pentru modelul FAV80 ,   P2 pentru modific#ri"ale"culorii"sau"deform#ri. 

modelul FAV70 ,     conform cap. 3. 

7.5 A'tepta!i ca indicatoarele s" r"mân" aprinse. 
7.6 Decupla!i elementul de blocare a aerului de pe mâner 'i 
men!ine!i butonul de abur ap"sat pentru a începe distribuirea 
aerului. 

La eliberarea butonului pentru abur sau dup" maximum 150 secunde, absorb!ia 
începe automat, pentru a usca suprafa!a tratat". Absorb!ia se opre'te automat dup" 
o perioad" de timp, în func!ie de timpul de distribuire a aburului. 
Dac" trebuie s" reporni!i programul pentru a finaliza cur"!area suprafe!ei, ap"sa!i 
din nou butonul pentru abur. 

Viteza"de"aspirare"$i"cantitatea"de"abur"sunt"presetate"$i"de"aceea,"nu"pot"fi"
ajustate manual. 

 
 

8. CUR! AREA"STICLEI,"A"FERESTRELOR"&I"A"FAIAN EI 
AVERTIZARE:" Pentru" cur#%area" suprafe%elor" din" sticl#" în" anotimpul" rece,"
preînc#lzi%i" ferestrele," începând"aspirarea"de" la"o"distan%#"de"50"cm" fa%#"de"
suprafa%#. 

Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul respectând instruc!iunile din 
capitolul 1 'i c" a!i selecta!i programul P4 pentru 

Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 
9.1 Pentru aspira!ie exclusiv", cupla!i duza pentru cadrul (7) la mânerul (1) 'i 
respecta!i instruc!iunile indicate la punctul 4.1.  

Din"motive"legate"de"siguran%#,"cupla%i"elementul"de"blocare"a"aburului"de"pe"
mâner,"în"timp"de"aspira%i. 

9.2 Pentru cur"!area cu abur 'i aspirare, folosi!i duza pentru cadre (7) cu capacul 

(9) fixat 'i conecta!i-o la mânerul (1) sau la tuburile prelungitoare (3). 
9.3 Respecta!i instruc!iunile de la punctele 4.1 'i 4.2. Asigura!i-v" c" 
elementul de blocare a aerului este dezactivat. 

9.4 Pute!i folosi func!iile de aspirare 'i abur fie împreun", fie alternativ, activându-le 

conform descrierii anterioare. 

Utilizarea combinat" a aburului 'i aspira!iei permite cea mai eficient" igienizare a 
suprafe!ei, dizolvând murd"ria, eliminând gr"simea 'i germenii; v" permite în special 
uscarea suprafe!elor. 

9.5 Pentru model =ul FAV80, selecta!i programul P5, conform 

indica!iilor de la cap. 2. 
A'tepta!i ca indicatoarele s" r"mân" aprinse. 

modelul FAV80 FAV80 ,   P3 pt. modelul Fav70 FAV70 ,  cf. Acest program este ideal pentru eliminarea acarienilor 'i 
 cap. 3. 
8.1 A'tepta!i ca indicatoarele s" r"mân" aprinse. 

Acest program alterneaz" aburul cu aspirarea, pentru a elimina gr"simea 'i lustrui 
suprafa!a, îndep"rtând petele 'i dizolvând depunerile de calcar. 

8.2 Cupla!i duza pentru cadre (7) la mânerul 1 sau la tuburile prelungitoare (3) 'i 
fixa!i accesoriul de cur"!are a ferestrelor (7a). Asigura!i-v" c" elementul de blocare a 
aerului este dezactivat. 

8.3 Ap"sa!i 'i men!ine!i declan'atorul de abur de pe mâner (1) 'i trata!i suprafa!a 
cu abur, pentru a dizolva murd"ria. 
8.4 La eliberarea butonului pentru abur sau dup" maximum 30 secunde, absorb!ia 
începe automat.  Absorb!ia se opre'te automat dup" o perioad" de timp, în func!ie 
de timpul de distribuire a aburului. În orice caz, exist" posibilitatea opririi manuale a 
programului, prin ap"sarea butonului de aspirare. 
Dac" trebuie s" reporni!i programul pentru a finaliza cur"!area suprafe!ei, ap"sa!i 
din nou butonul pentru abur. 

Odat" finalizat ciclul de cur"!are, ave!i posibilitatea de a porni ciclul de aspirare, 
ap"sând butonul de aspirare, pentru a elimina umiditatea, 

Viteza"de"aspirare"$i"cantitatea"de"abur"sunt"presetate"$i"de"aceea,"nu"pot"fi"
ajustate manual. 

Utilizarea combinat" a aburului 'i aspira!iei permite cea mai eficient" igienizare a 
suprafe!ei, dizolvând murd"ria, eliminând gr"simea 'i germenii 'i v" permite în 
special uscarea suprafe!elor. 

aspirarea p"rului, p"rului de animale 'i a prafului. 
Trata!i cu abur suprafa!a prelucrat". La eliberarea butonului 

pentru abur sau dup" maximum 60 secunde, absorb!ia începe automat, pentru a 
usca suprafa!a tratat". 
Dac" trebuie s" reporni!i programul pentru a finaliza cur"!area suprafe!ei, ap"sa!i 
din nou butonul pentru abur. 

În orice caz, exist" posibilitatea opririi manuale a programului, prin ap"sarea 
butonului de aspirare. 

 

10. TAPI ERII,"CARPETE,"INTERIOARE"ALE"MA&INILOR 

AVERTIZARE:" Înainte" de" a" cur#%a" pie$ii" sau" %es#turilor" cu" abur," consulta%i"
instruc%iunile" produc#torului" $i" efectua%i" întotdeauna un test pe o parte 
ascuns#"sau"pe"o"mostr#"de"material."L#sa%i"por%iunea"tratat#"cu"abur"s#"se"
r#ceasc#,"asigurându-v#"c#"nu"se"produc"modific#ri"ale"culorii"sau"deform#ri. 

 

Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 
10.1 Pentru aspira!ie exclusiv", cupla!i duza pentru cadrul (7) la mânerul (1) 'i 
respecta!i instruc!iunile indicate la punctul 3.1. 

Din"motive"legate"de"siguran%#,"cupla%i"elementul"de"blocare"a"aburului"de"pe"
mâner,"în"timp"de"aspira%i. 
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10.2 Pentru cur"!area cu abur 'i aspirare, folosi!i duza pentru cadre (7) cu capacul 
(9) fixat 'i conecta!i-o la mânerul (1) sau la tuburile prelungitoare (3). 
10.3 Respecta!i instruc!iunile de la punctele 4.1 'i 4.2. Asigura!i-v" c" 
elementul de blocare a aerului este dezactivat. 

10.4 Pute!i folosi func!iile de aspirare 'i abur fie împreun", fie alternativ, activându-

le conform descrierii anterioare. 

Utilizarea combinat" a aburului 'i aspira!iei permite cea mai eficient" igienizare a 
suprafe!ei, dizolvând murd"ria, eliminând gr"simea 'i germenii; v" permite în special 
uscarea suprafe!elor. 

Periile cu culori diferite permit folosirea unei culori diferite pentru fiecare 
suprafa%#"sau"mediu. 

 
 

12. CUR&#AREA MOBILEI %I A SUPRAFE#ELOR 
DELICATE 

AVERTIZARE:"Nu"direc%iona%i" jetul"de"abur"direct"c#tre"suprafe%e." Înainte"de"
cur#%area"suprafe%ei,"testa%i"întotdeauna"o"por%iune"ascuns#"$i"observa%i"cum"
se"comport#"la"aplicarea"aburului. 

12.1 Conecta!i tija de aspira!ie (11) sau duzele pentru cadre (7) la mâner 'i 
ap"sa!i butonul de aspirare al aparatului. 
12.2 Porni!i boilerul 'i ajusta!i puterea aburului. 

10.5 Pentru modelul FAV80  selecta!i programul P6, cf. respectând instruc!iunile de la punctul 4.2. 
cap. 3. 

A'tepta!i ca indicatoarele s" r"mân" aprinse.  Acest program 
este ideal pentru eliminarea acarienilor, pentru aspirarea p"rului, 
p"rului de animal 'i a prafului. 
Jeturile intermitente sunt aplicate în acela'i timp cu pornirea 

aspir"rii. 
Când butonul pentru abur este eliberat pentru a opri debitul de abur, în timp ce prin 
aspirare va continua timp de câteva secunde pentru uscarea suprafe!ei tratate.  
Absorb!ia se opre'te automat dup" o perioad" de timp, în func!ie de timpul de 
distribuire a aburului. 

Dac" trebuie s" reporni!i programul pentru a finaliza cur"!area suprafe!ei, ap"sa!i 
din nou butonul pentru abur. 

În orice caz, exist" posibilitatea opririi manuale a programului, prin ap"sarea 
butonului de aspirare. 

Viteza"de"aspirare"$i"cantitatea"de"abur"sunt"presetate"$i"de"aceea,"nu"pot"fi"
ajustate manual. 

Înainte"de"a" trata"suprafe%ele"cu"abur," recomand#m"aspirarea" firelor"de"p#r"
sau"praf,"folosind"func%ia"de"aspirare"în"modul"manual. 

 

 

11. CUR! AREA"ARM!TURILOR"DIN"BAIE"&I"
A"BLATURILOR"DE"BUC!T!RIE 
Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 
11.1 Conecta!i accesoriul concentratorului (4) dotat cu o perie rotund" cu peri 
(5), la mânerul (1). Tija de abur (6) poate fi anexat la accesoriul concentratorului (4). 

Acest lucru este recomandat pentru atingerea celor mai dificile zone, ideal pentru 

cur"!area radiatoarelor, cadrelor de u'i 'i ferestre, a b"ilor 'i obturatoarelor. 
Conecta!i tija de abur (6) la accesoriul concentratorului 

(4), prin în'urubare, la fel ca periile colorate, care pot fi în'urubate direct pe tij" 
'i/sau accesoriu. 
11.2 Porni!i boilerul 'i ajusta!i puterea aburului respectând instruc!iunile de la 
punctul 4.2. 

11.3 Asigura!i-v" c" elementul de blocare a aburului este dezactivat 'i ap"sa!i 
'i men!ine!i declan'atorul de abur de pe mâner, pentru a începe cur"!area. 
11.4 Conecta!i tija de aspirare (11) la accesoriul concentratorului 
(4) 'i activa!i func!ia de absorb!ie, pentru a începe imediat aspirarea, eliminând 
murd"ria cu ajutorul jetului de abur concentrat. 

Ap"sa!i 'i men!ine!i declan'atorul de abur de pe mâner 'i direc!iona!i jetul c"tre o 
lavet". 
12.3. Folosi!i laveta deja pulverizat" cu abur pentru a cur"!a suprafa!a, evitând 
utilizarea prelungit" în acela'i loc. 

 

13. ALTE"UTILIZ!RI"GENERALE 

AVERTIZARE:" Înainte"de"cur#%area"suprafe%ei," testa%i" întotdeauna"o"por%iune"
ascuns#"$i"observa%i"cum"se"comport#"la"aplicarea"aburului. 

13.1 LUMINAREA PERDELELOR %I A DRAPERIILOR 

Germenii 'i praful pot fi îndep"rta!i de pe perdele 'i draperii prin pulverizarea cu abur 

a !es"turii, folosind numai mânerul. Aburul poate îndep"rta mirosul 'i poate conferi 
str"lucire culorilor, permi!ându-v" s" sp"la!i mai rar !es"turile. 
Pentru aceast" suprafa!", seta!i aburul la nivelul 1. 

13.2 ÎNDEP&RTAREA PETELOR DE PE COVOARE %I TAPI#ERIE 

AVERTIZARE: Abur. 

Risc de op"rire$ 
 

Cupla!i accesoriul concentratorului (4) f"r" peria rotund"; direc!iona!i aburul numai 
c"tre pat", în unghiul cel mai deschis (niciodat" vertical cu suprafa!a ce trebuie 
cur"!at") 'i a'eza!i o lavet" sub pat" pentru a colecta murd"ria �suflat"� de 
presiunea aburului. 

Pentru aceast" suprafa!", seta!i aburul la nivelul 1. 

Conecta!i tija de abur (11) la accesoriul concentratorului (4) 'i activa!i aspirarea 
pentru a începe aspirarea murd"riei îndep"rtate, r"mase pe pardoseal". 

13.3 ÎNGRIJIREA PLANTELOR %I UMIDIFICAREA CAMERELOR   Pentru a avea 
grij" de plantele din cas", îndep"rta!i praful de pe frunze, aspirând suprafa!a 
acestora, folosind numai mânerul; ajusta!i aburul la nivelul 1 'i aspira!i de la o 

distan!" de 50 cm. Plantele vor respira mai bine 'i vor fi mai curate 'i mai luminoase. 
În plus, pute!i folosi aburul pentru a împrosp"ta spa!iile, în special pe cele 
frecventate de fum"tori. 
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14. PROGRAM ECO - P0 numai pentru modelul FAV80 

Func!ia Eco este conceput" specific pentru cur"!irea pardoselilor.  Gra!ie func!iei 
ECO, Vaporetto Lecoaspira stabile'te automat presiunea aburului 'i a aspira!iei, 
pentru a economisi semnificativ energie 'i pentru a asigura performan!a optim" 
necesar" cur"!irii tuturor pardoselilor dvs. 
Pentru a activa programul ECO, selecta!i programul P0, conform indica!iilor din 
capitolul 3. Pentru cur"!area cu abur 'i aspirarea pardoselii, face!i referire la tabelul 
"Folosirea cadrelor pentru pardoseli" de la cap. 4. 

 

15. PROGRAMUL ABUR TURBO 
Acest program stabile'te automat presiunea aburului, la putere maxim", fiind ideal 
pentru murd"ria persistent". 
Pentru a activa programul de abur turbo, selecta!i programul P7. 

În"acest"program,"dac#"accesoriul"pentru"fierul"de"c#lcat nu este inserat, aburul 
nu este distribuit. 

 
 

18. LIPSA APEI 
Gra!ie sistemului cu umplere automat", nu trebuie s" a'tepta!i r"cirea 
dispozitivului, înainte de reumplerea boilerului cu ap". 
Când rezervorul este gol, lumina indicatoare de pe panoul de comand" se 

va aprinde 'i ve!i auzi un semnal sonor. 
Pentru a continua cur"!irea cu abur, deschide!i u'a rezervorului 'i ad"uga!i 
ap". 

Pentru"a"aspira"suprafe%ele,"nu"este"necesar#"umplerea"rezervorului,"ci"trebuie"
s#"opri%i"boilerul. 

Pentru modelul 

 

FAV80 ,   P5 pentru modelul  FAV70, cf. cap. 3.70  

 

19. BLOCAREA"AUTOMAT!"A"ASPIR!RII 
Când murd"ria absorbit" în colectorul filtrului de ap" atinge nivelul maxim admis, 
aspira!ia va fi blocat" automat. 

Dup#"10"minute"de"utilizare,"programul"revine"la"normal. 
 
 

16. PROGRAM"DE"ABSORB IE"TURBO"- P8 numai pentru modelul 

FAV80 

Acest program seteaz" automat Vaporetto  Lecoaspira laputere maxim" de aspirare.  
Acest program v" permite aspirarea prafului 'i a lichidelor sau eliminarea eficient" a 
p"rului de animale.           Pentru a activa programul de aspirare turbo, selecta!i 
programul P8, conform indica!iilor din capitolul 3. 

 

17. PROGRAMUL"DE"C!LCARE"(op%ional) 
(func!ioneaz" numai cu accesoriul Polti pentru c"lcare conectat) 
Asigura!i-v" c" a!i preg"tit aparatul conform instruc!iunilor de la capitolul 1. 
Acest program face posibil" transformarea aparatului într-un fier de c"lcat puternic. 
Deschide!i u'i!a prizei încastrate 'i insera!i fi'a încorporat" 

pân" la flotorul de siguran!" special.  Acest lucru se poate întâmpla când apa din 
colector este foarte murdar". În aceste cazuri, rota!ia motorului cre'te 'i este 
necesar" eliminarea apei din colector. 
Opri!i aparatul 'i reporni!i-l numai atunci când nivelul apei din colector a revenit la 

normal, conform descrierii de la capitolul 1. 

AVERTIZARE:"Repornirea" imediat#"a"apartului," f#r#" înlocuirea"apei,"ar"putea"
deteriora filtrul de la gura de evacuare a aerului. 

 

 

20. BIOECOLOGICO 
Bioecologico este un produs anti-spumant 'i odorizant, care con!ine substan!e 
naturale. Previne formarea spumei în filtrul de ap", asigurând func!ionarea corect" a 
dispozitivului.     La diluarea în interiorul rezervorului de colectare, Bioecologico 
ac!ioneaz" ca odorizant eficient 'i gra!ie substan!elor naturale din care este f"cut, 
previne formarea mirosurilor nepl"cute în interiorul rezervorului 'i elibereaz" un 
miros proasp"t în mediul ambiant. 

al accesoriului de c"lcare, seta!i programul P9 pentru modelul   sau 

modelul FAV70, cf. cap. 3  

FAV80 , P4 AVERTIZARE: 

- Nu"%ine%i"la"îndemâna"copiilor. 
Ajusta!i cantitatea de abur, ap"sând butoanele SUS 'i JOS, în func!ie de tipul de 
!es"tur" ce trebuie c"lcat". 

F#r#"sec%iuni"aprinse:"FIBRE"SINTETICE"&I"M!TASE  
3"sec%iuni"aprinse:"pânz# 

2"sec%iuni"aprinse:"BUMBAC 

1"sec%iuni"aprinse:"LÂN! 

Pentru" a" optimiza" timpii" de" c#lcare," recomand#m" începerea" opera%unii" de"
c#lcare" mai" întâi" cu" %es#turile" delicate" (cantitatea" de" abur" 0" sau 1), apoi 
trece%i" la"cele"care"necesit#"o"presiune"mai"mare"a"aburului." În"caz"contrar,"
de$i" nu" se" previne" alimentarea" cu" abur," va" fi" necesar" s#" a$tepta%i" r#cirea"
boilerului"$i"atingerea"presiunii"selectate"de"c#tre"aparat. 

- ÎN"CAZUL"ÎNGHI IRII:"Cl#ti%i gura,"dar"NU"induce%i"voma. 
Contacta%i"imediat"un"CENTRU"TOXICOLOGIC"sau"un"medic. 

- Evita%i"contactul"cu"ochii,"pielea"sau"îmbr#c#mintea. 
- Evita%i"eliberarea"în"mediu. 
- Elimina%i"conform"regulamentelor"locale. 

INCLUDE: eugenol, citral, cinnamal - poate cauza reac!ii alergice. 
Volumul fiolei: 5 ml 

Bioecologico se vinde la cele mai mari magazine de electrocasnice sau 

online, pe www.polti.com. 

 
CUM SE FOLOSE%TE BIOECOLOGICO 
20.1 Ad"uga!i ap" în filtrul de ap", conform instruc!iunilor din manual. 
20.2 Scutura!i fiola înainte de utilizare. 
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20.3 Îndoi!i 'i rupe!i capacul fiolei. 
20.4 Turna!i con!inutul fiolei în colectorul filtrului de ap" al aparatului. 

Folosi%i"1"fiol#,"o"dat#. 
Posibila modificare a culorii lichidului nu"modific#"func%ionarea"sau"
eficacitatea produsului. 

AVERTIZARE:"Nu"turna%i"niciodat#"Bioecologico"în"boiler. 
 

 

21. MENTENAN A"GENERAL! 
Pentru cur"!area exteriorului aparatului, folosi!i numai o cârp" umed" 'i ap" 
de la robinet. 

Toate accesoriile pot fi cur"!ate folosind ap" curent", asigurându-v" c" sunt 
complet uscate înainte de urm"toarea utilizare. 
Nu folosi!i detergen!i de niciun fel. 

 

22. CUR! AREA"COLECTORULUI"FILTRULUI"DE"AP!"
(între%inerea"normal#) 
22.1 Asigura!i-v" c" aparatul este decuplat 'i deconectat de la re!ea. 
22.2 Ridica!i colectorul filtrului de ap", îndep"rtându-l din carcas", folosind mânerul 
special. 

22.3 R"suci!i mânerul în sens invers 'i scoate!i unitatea filtrului de ap". 
22.4 Goli!i rezervorul înclinându-l c"tre canalul de scurgere. 
22.5 R"suci!i tubul cu cot în jos, pân" când alunec" de pe unitatea de filtrare (15). 
22.6 Separa!i toate componentele 'i cl"ti!i-le sub jet de ap". 

AVERTIZARE:"Verifica%i"filtrele"în"timpul"cur#%irii."Înlocui%i"filtrele"dac#"sunt"
vizibil deteriorate. 

22.7 Usca!i diversele componente ale filtrului, monta!i-le din nou 'i insera!i-le din 

nou în colectorul de murd"rie. 
22.8 Repozi!iona!i colectorul filtrului de ap" în aparat. 

Pentru"a"cur#%a"colectorul"filtrului"de"ap#"$i"tuburile"prelungitoare,"dac#"sunt"
deosebit"de"murdare,"goli%i"recipientul"conform descrierii"dup#"ce"a%i"terminat"
cur#%enia" $i" apoi," pune%i-l" la" loc" în" aparat." Cupla%i" aparatul" la" re%eaua" de"
alimentare. 
Apoi"aspira%i"aproximativ"1,5"litri"de"ap#"curat#,"folosind"func%ia"de"absorb%ie,"
timp"de"câteva"secunde." "Vortexul"de"ap#"creat" în" interiorul colectorului va 
sp#la"$i"va"îndep#rta"murd#ria."Apa"curat#"va"cur#%a"$i"interiorul"tuburilor,"pe"
m#sur#" ce" trece" prin" acestea." Goli%i" din" nou" colectorul $i" da%i" deoparte"
Vaporetto Lecoaspira. 

 
 
 

23. CUR! AREA"FILTRULUI"HEPA"
(între%inerea"special#) 
23.1 Asigura!i-v" c" aparatul este decuplat 'i deconectat de la re!ea. 
23.2 Ridica!i colectorul filtrului de ap", îndep"rtându-l din carcas", folosind mânerul 
containerului. 

23.3 Ridica!i mânerul de eliberare a filtrului HEPA 'i îndep"rta!i-l din carcas". 
23.4 Cl"ti!i filtrul HEPA folosind exclusiv jetul de ap" 'i scutura!i-l u'or, pentru a 
îndep"rta orice murd"rie excedentar" sau reziduuri de ap"; înainte de 
repozi!ionarea filtrului în aparat, l"sa!i-l s" se usuce natural, departe de surse de 
c"ldur", timp de 24 de ore. 

AVERTIZARE:"Verifica%i" filtrele" în" timpul" cur#%irii." Înlocui%i" filtrele" dac#"sunt"
vizibil deteriorate. 

AVERTIZARE:" Nu" cur#%a%i" filtrul" cu" peria," deoarece" se" poate" deteriora,"
reducând"astfel"capacitatea"de"filtrare."Nu"folosi%i"detergen%i,"nu"freca%i"filtrul 
$i"nu"îl"sp#la%i"în"ma$ina"de"sp#lat"vase. 

 

Filtrul HEPA trebuie cur"!at cu aten!ie de aproximativ trei ori pe an. 
 

24. GARNITURI"DE"REZERV! 
Verifica!i periodic starea 'aibei colorate aflate în priza încastrat". Dac" este necesar, 
înlocui!i cu piesele de schimb, conform descrierii de mai jos. 

- Îndep"rta!i 'aibele deteriorate. 
- Insera!i 'aiba nou", fixând-o pe duza de abur 'i împingând-

o în loca'ul ei. 
- Lubrifia!i garnitura cu unsoare cu silicon sau Vaselin", sau 

alternativ, cu cantit"!i mici de ulei vegetal. 
 

 
 

Efectua!i aceea'i verificare la garniturile de racord ale tuburilor prelungitoare 'i ale 
mânerului furtunului.  Dac" este necesar, proceda!i conform celor de mai jos. 

- Îndep"rta!i 'aibele deteriorate. 
- Insera!i 'aibele noi, aplicându-le pe duza de abur 'i 

împingându-le în loca'. 
- Lubrifia!i garnitura cu unsoare cu silicon sau Vaselin", sau 

alternativ, cu cantit"!i mici de ulei vegetal. 
 
 
 

25. DEPOZITAREA 
25.1 Opri!i aparatul 'i decupla!i-l de la alimentarea cu curent. 

25.2 Îndep"rta!i colectorul filtrului de ap", conform indica!iilor de la cap. 1. 
25.3 Înf"'ura!i manual cablul 'i a'eza!i-l în suport, trecându-l prin spa!iul de 
depozitare a cablului de alimentare. 

25.4 A'eza!i colectorul filtrului de ap" în carcas", pozi!ionându-l corect. 

25.5 Furtunurile, periile 'i furtunul flexibil pot fi p"strate pe carcasa aparatului, 
glisând cârligul periei universale în sistemul de sus!inere de pe aparat. 

Cârligul" este"prezent"pe" tuburile"prelungitoare." "Montarea" incorect#"a"celor"
dou#" tuburi" prelungitoare" la" împiedica" folosirea" sistemului" de" sus%inere a 
aparatului. 
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26. REMEDIEREA DEFEC#IUNILOR - SFATURI 
 

 
PROBLEM! 

 
CAUZ! 

 
SOLU IE 

 

 
Aparatul nu porne'te. 

 

 
Nu exist" curent electric. 

 
Verifica!i dac" aparatul a fost deconectat de la sursa de 

alimentare, conform indica!iilor din sec!iunea 1. 

 

 
 
 
 
Puterea de aspirare este redus". 

 
 
Duza, furtunul flexibil sau cel 

rigid de absorb!ie sunt 
înfundate. 
 
Filtrul HEPA este blocat sau este murdar. 

 
 
Decupla!i aparatul 'i scoate!i-l din priz".  Cur"!a!i filtrul 'i 
îndep"rta!i blocajele din tuburi 'i accesorii. 
 
Proceda!i conform descrierii din capitolul 23. 

 

 
Se scurge ap" când se aspir" lichide. 

 

 
Flotorul este blocat. 

 

 
Cur"!a!i ansamblul filtrului de ap". 

 
Aparatul se afl" sub presiune, îns" iese abur pu!in 
din el. 

 
Butonul de ajustare a aburului se afl" în 
pozi!ia 1. 

 
Roti!i mânerul de ajustare a aburului pentru a cre'te debitul 
de abur. 

 
Tuburile prelungitoare 'i accesoriile sunt desf"cute. 

 
 
Contrapiuli!a este DESCHIS&. 

 
Regla!i contrapiuli!a în pozi!ia ÎNCHIS, conform indica!iilor 
de la cap. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dispozitivul nu elibereaz" abur. 

 
 
Boilerul este decuplat. 

 
Nu exist" ap" în rezervor. 

 

 
Blocarea aburului este 
activat". 
 
Boilerul nu este înc" sub presiune. 
 
%tec"rul monobloc nu este inserat 

corespunz"tor. 

 
Porni!i boilerul. 
 
Ad"uga!i ap" în rezervor conform descrierii de la cap. 
18. 

 
Decupla!i elementul de blocare a aerului de pe mâner. 
 
A'tepta!i oprirea ilumin"rii intermitente a luminii 
indicatorului de abur. 

 
Insera!i corect 'tec"rul monobloc. 

 

 
Aburul este distribuit amestecat cu pic"turi de ap". 

 

 
Furtunul de abur 'i/sau furtunul telescopic 

sunt reci. 

 

 
Direc!iona!i jetul de aer c"tre o lavet", pentru a înc"lzi 
tuburile. 

 

 
Cantitate mic" de abur sau pic"turi de ap" între 
racordurile accesoriilor. 

 

 
Garniturile sunt deteriorate. 

 

 
Înlocui!i garniturile, conform indica!iilor de la cap. 24. 
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PROBLEM! CAUZ! SOLU IE 

 
 
 

 
Accesoriile sunt greu de montat. 

Garniturile produc fric!iune. 
 

 
 
 
Contrapiuli!a nu se afl" în pozi!ii corecte. 

 
Lubrifia!i garnitura cu unsoare cu silicon sau Vaselin", 
sau alternativ, cu cantit"!i mici de ulei vegetal. 

 

 
Regla!i contrapiuli!a în pozi!ia corect". 

 
 
Dup" lichidele de absorb!ie, lichidul absorbit iese din 

perie. 

R"mâne lichid în interiorul tuburilor. 
 

 
 
 
Podeaua nu se usuc". 

Absorbi!i aerul timp de câteva secunde, pentru a permite 
transferul de lichid în rezervor. 

 

 
Repeta!i opera!ia de absorb!ie. 

 
 
Pompa de umplere a boilerului continu" s" 
func!ioneze. 

 

 
 
Aer în circuitul boilerului. 

 

 
Opri!i aparatul 'i l"sa!i-l s" se r"ceasc", dup" care repeta!i 
opera!iunile descrise la cap. 1. 

 
 
Aparatul de opre'te în timpul aspir"rii. 

 
 
Colectorul filtrului de ap" este plin sau 
motorul este supraînc"lzit. 

Opri!i sau deconecta!i aparatul de la sursa de alimentare.  
Goli!i colectorul de murd"rie 'i cur"!a!i-l. Dac" problema 
persist", opri!i 'i decupla!i aparatul de la sursa de alimentare 
'i a'tepta!i 60 minute s" se r"ceasc". 

 
 
Aparatul se opre'te 'i pe ecran apare mesajul �E1�. 

 
 
Placa de circuite a detectat o eroare a 

boilerului. 

 

 
Opri!i dispozitivul timp de câteva minute 'i apoi începe!i din 
nou. Dac" apare din nou problema, contacta!i un centru de 
service autorizat. 

 
 
Aparatul se opre'te 'i pe ecran apare mesajul �E2�. 

 

 
Placa de circuite a detectat o eroare legat" de 
temperatura incorect" de func!ionare. 

 

 
Opri!i dispozitivul timp de câteva minute 'i apoi începe!i din 
nou. Dac" apare din nou problema, contacta!i un centru de 
service autorizat. 

 
 
Lumina indicatoare de mentenan!" se aprinde pe 
ecran. 

 
 
Dispozitivul nu se înc"lze'te corespunz"tor. 

 

 
Opri!i dispozitivul timp de câteva minute 'i apoi începe!i din 
nou. Dac" apare din nou problema, contacta!i un centru de 
service autorizat. 

Dac" problema persist", contacta!i centrul de service autorizat (vede!i www.polti.com pentru lista actualizat") sau serviciul pentru clien!i. 
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GARAN IE 
 

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic 'i are garan!ie de doi ani de la data 
achizi!iei, pentru orice defecte prezente în momentul pred"rii bunurilor; data 
achizi!iei trebuie dovedit" prin furnizarea documentului de achizi!ie valabil pentru 
impozitare 'i emis de vânz"tor. 
Pentru repara!ii, aparatul trebuie înso!it de dovada achizi!iei. 
Aceast" garan!ie nu afecteaz" drepturile consumatorului, care deriv" din Directiva 
European" 99/44/CE, în ceea ce prive'te unele aspecte privind vânzarea 'i garan!ia 
bunurilor de consum, drepturi pe care consumatorul trebuie s" le respecte în ceea 
ce prive'te vânz"torul. 
Aceast" garan!ie este valabil" în !"rile care respect" Directiva european" 99/44/CE. 
Pentru alte !"ri, se vor aplica regulamentele privind garan!ia. 

 
ACOPERIREA GARAN#IEI 
În timpul garan!iei, Poli garanteaz" repara!ia gratuit" a produsului cu un defect de 
fabrica!ie 'i astfel, clientul nu trebuie s" pl"teasc" manopera sau materialele. 
În cazul unor defec!iuni ireparabile, Polti poate înlocui gratuit produsul. 

 
Pentru a oferi garan!ia, clientul ar trebui s" viziteze Centrele de servicii autorizate 
Polti cu dovada achizi!iei de la vânz"tor, valabil" pentru impozitare 'i purtând data 
achizi!iei produsului. F"r" dovada achizi!iei 'i a datele cump"r"rii, lucr"rile vor fi 
taxate.  P"stra!i în siguran!" factura pe întreaga durat" a garan!iei. 

CE NU ACOPER& GARAN#IA 

� Nicio deteriorare sau pagub" care nu deriv" dintr-un defect de fabrica!ie. 
� Nicio deteriorate determinat" de utilizarea incorect" sau diferit" de cea indicat" 

în manualul de instruc!iuni, care face parte din contractul de vânzare. 
� Niciun defect care rezult" din for!a major" (incendii, scurtcircuite) sau cauzate 

de ter!i (modificare). 
� Daunele cauzate de folosirea componentelor neoriginale 'i a repara!iilor sau 

modific"rilor efectuate de personal sau centrele de service neautorizate de 

Polti. 

� Daunele cauzate de client. 

� Componentele (filtru, perie, furtun, etc.) avariate de utilizare (bunuri 

consumabile) sau uzura normal". 
� Daunele cauzate de calcar. 

� Defectele rezultate din lipsa mentenan!ei / cur"!irii conform instruc!iunilor 
produc"torului. 

� Asamblarea altor accesorii decât cele originale Polti sau a acelor modificate sau 
inadecvate pentru dispozitiv. 

 
Utilizarea necorespunz"toare 'i/sau neconform" cu instruc!iunile de utilizare 'i alte 
avertismente sau indica!ii incluse în acest manual, duce la anularea garan!iei. 

 
Polti nu î'i asum" responsabilitatea pentru nicio daun" direct" sau indirect" 
provocat" persoanelor, obiectelor sau animalelor determinat" de nerespectarea 
instruc!iunilor din acest manual, referitoare la avertiz"rile privind folosirea 'i 
între!inerea produsului. 

 
Pentru" a"vedea" lista"actualizat#"a"Centrelor" de"servii" autorizate"Polti," vizita%i"
website-ul www.polti.com. 
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