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FORZASPIRA AG100-AG 130 
AVERTISMENTE

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

- Încărcătorul este utilizat pentru încărcarea bateriilor situate în interiorul 
aparatului. Nu utilizați aparatul cu încărcătorul conectat.
- Instalația electrică la care este conectat încărcătorul trebuie să respecte 
întotdeauna legislația în vigoare.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea de rețea este identică cu
 tensiunea indicată pe eticheta tehnică a aparatului și că priza de alimentare are 
împământare.
- Dacă nu utilizați încărcătorul, deconectați-l electric. 
- Deconectați electric aparatul înainte de a demara operații de întreținere, etc.
- Nu trageți de cablul încărcătorului pentru a scoate aparatul din priză, ci de 
ștecher pentru a evita deteriorarea prizei.
- Evitați răsucirea, strivirea întinderea cablului încărcătorului și, deasemenea 
contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia sau alte componente ale acestuia sunt 
deteriorate. Contactați în acest sens un tehnician autorizat.
- Dacă cablul de alimentare al încărcătorului este vizibil deteriorat, acesta trebuie 
înlocuit de producător, vânzător sau persoane calificate pentru a evita orice 
pericol. Înlocuiți-l imediat cu piese de schimb originale Polti. Nu încercați să-l 
reparați.
- Nu folosiți prelungitoare, nerecomandate de producător deoarece acestea 
pot provoca daune sau incendiu.
- Nu atingeți încărcătorul, având mâinile sau picioarele umede, mai ales când 
ștecherul este în priză.
- Nu folosiți  încărcătorul dacă aveți picioarele goale. 
- Nu folosiți  încărcătorul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, cabinelor de 
duș sau a recipientelor pline cu apă.
- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide. 
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Avertismente de siguranță:
Risc de leziuni și / sau arsuri la utilizarea aparatului:

- Utilizarea aparatului în locuri în care există pericol de explozii sau incendii este 
interzisă.
- Folosiți produsul pentru curățarea și uscarea suprafețelor netede (sticlă, gresie, 
oglinzi).
- Nu aspirați obiecte echipate cu flacără sau incandeșcente, ca de ex.: cenușă 
sau alte materiale cu combustie.
- Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici.
- Nu direcționați jetul spre ochi, etc.
- Nu direcționați jetul spre dispozitive ce conțin componente electrice, ca de ex.: 
interiorul cuptoarelor.
- Înainte de a utiliza produsul și cârpa pe suprafețe delicate, faceți o probă într-un 
punct catre nu este vizibil.
- Nu amplasați aparatul în apropierea sobelor electrice, a cuptoarelor aprinse, sau 
în apropierea surselor de căldură.
- Nu-l utilizați pentru aspirarea prafului. 
- Nu-l utilizați pentru aspirarea unor mari cantități de apă.
- Nu expuneți aparatul și încărcătorul la temperaturi ambientale inferioare a 0 
grade sau superioare a 40 grade.
- Apăsați tastele, exercitând o presiune ușoară și evitați utilizarea obiectelor cu 
vârf ca: stilourile, etc.
- Nu obstrucționați sau introduceți obiecte în orificiile de ventilare.
-Utilizați aparatul doar împreună cu apa si, eventual detergent pentru geamuri, 
disponibil în comerț și  care să nu producă spumă.
-Acest aparat a fost conceput doar pentru uzul casnic.



A) Taste deblocare cadru spălare geamuri
B) Cadru spălare geamuri 28 cm.
C)Tastă deblocare rezervor

Led funcționare/încărcareD)
E) Tastă ON/OFF

Soclu de încărcareF)
G) Corp mașină

H) Dop golire rezervor
I) Ansamblu rezervor

I1)
I2)
J)

Rezervor
Dop rezervor c/filtru
Alimentator

K) Cârpă*
L)
L1)
L2)
M)
N) 

Nebulizator*
Pulverizator
Flacon
Inel de fixare (*)
Dispozitiv de susținere cârpă

O) Cadru mic de spălare geamuri 17 cm (*)

Dragi clienți,
Dorim să vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Polti. Știm cât este de 

important să te bazezi pe un aparat de încredere pentru curățenia zilnică deoarece produsul cumpărat 
de dvs. a fost conceput pentru a vă permite o curățare eficientă, dar, în același timp, rapidă. Aspirarea 
eficientă și utilizarea facilă și intuitivă fac din aparatul dvs. un ajutor ideal.

Vizitați și website-ul nostru, www.polti.com, unde puteti gasi toate informațiile și sfaturile necesare pentru a
utiliza mai bine produsul, și unde vă puteți înregistra produsul recent achiziționat pentru a primi alte 
beneficii.

Cițiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza aparatul.

Acest aparat este conform cu directivele CE 2004/108/CE (EMC) și 2006/95/CE
(tensiuni joase).

Polti S.p.A. își rezervă dreptul de a schimpa echipamente sau accesorii fără a anunța
în prealabil.
*Doar pentru modelul AG130.

LEGENDĂ
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Utilizarea corectă a produsului

Acest aparat a fost conceput pentru utilizarea 
casnică, pentru curățarea suprafețelor umede și 
netede ca de ex.: ferestre, oglinzi sau gresie în 
concordanță cu descrieriile și instrucțiunile conținute 
în acest manual. Vă recomandăm să citiți cu atenție 
aceste instrucțiuni și să le păstrați la îndemână 
pentru orice verificare ulterioară.
Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru 
orice daune sau accidente care rezultă din 
utilizarea diferită a acestui aparat, care nu este în 
conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest 
manual. ATENȚIE

Informații utilizatori. În conformitate cu art. 13 din 
Decretul Legislativ din 25.07.2005, nr. 15 din 
"Actualizarea Directivelor 2002/95/CE/2002/96/CE și
2003/108/CE referitoare la reducerea utilizării 
substanțelor periculoase în aparatele electrice și 
electronice și a aruncării reziduurilor". 

Simbolul coș de gunoi barat, aplicat pe un 
aparat înseamnă că, la încheierea duratei  
de viață, acesta trebuie colectat separat 
de celelate deșeuri obișnuite.

Utilizatorul este responsabil pentru predarea 
aparatului, la încheierea duratei acestuia de viață la 
centre de colectare corespunzătoare. 
Colectarea separată permite reciclarea, tratarea și 
eliminarea aparatului uzat, respectând mediul 
înconjurător, contribuind astfel la evitarea 
impactului negativ asupra acestuia și a sănătății și 
favorizând reciclarea materialelor din care este 
constituit produsul. Pentru mai multe informații 
referitoare la centrele de colectare disponibile, 
contactați instituțiile locale de colectare a deșeurilor 
sau magazinul de la care ați cumpărat acest aparat.

DEZAMBALARE

Scoateți aparatul din ambalaj, verificându-i 
conținutul și integritatea.

ÎNCĂRCAREA APARATULUI
• Aparatul nu este furnizat cu bateria încărcată, din

acest motiv vă recomandăm să-l încărcați înainte de
utilizare.
Pentru încărcarea aparatului, procedați astfel:
- conectați ștecherul alimentatorului (J) în priza
corespunzătoare (F) a aparatului.
- introduceți ștecherul alimentatorului (J) într-o priză
adecvată de curent
- ledul alimentare/funcționare (D) va lumina

UTILIZARE

• - Montați cadrul de spălare geamuri 28 cm (B) sau 
cadrul mic de spălare geamuri de 17 cm (O)* în 
funcție de dimensiunile suprafeței de curățat, la 
baza acestuia până se fixează corespunzător (Fig.2) 
- curățați geamul ferestrei.
- porniți aparatul, comutând în față întrerupătorul (E)
(Fig.3). Se va aprinde ledul de funcționare/
alimentare (D).
- sprijiniți cadrul de spălare geamuri pe partea înaltă 
a ferestrei și, acționând o ușoară presiune, coborâți 
spre partea inferioară (Fig.4)
- odată încheiată operația, opriți aparatul, mutând 
înapoi întrerupătorul (E).
*Doar pentru modelul AG130.
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intermitent (culoare roșie). În momentul în care 
ledul (D) se va colora în verde (lumină fixă) - după 
circa 2 ore jumătate, aparatul va fi încărcat și gata 
de utilizare.
Obs. 
-Dacă bateria este descărcată, aparatul nu va mai 
funcționa, iar ledul (D) se va stinge. 
-O încărcare completă a bateriei permite curățarea 
până la 80 mp suprafață.
NEBULIZATOR (L)*
MONTAJ
- deșurubați pulverizatorul (L1) din flacon (L2) - 
introduceți cadrul de susținere pentru spălare (N) 
în pulverizator (L1) și blocați-l cu ajutorul inelului 
de fixare (M) (Fig.7-8-9).
- introduceți cârpa (K) și blocați-o cu ajutorul 
dispozitivului aferent (Fig. 10).

UMPLERE
- umpleți flaconul (L2) cu apă și, eventual 
detergent pentru geamuri, disponibil în comerț și 
fără spumă.
- înșurubați pulverizatorul (L1), inclusiv cadrul de 
susținere spălare cu cârpă de flacon.
UTILIZARE
- pulverizați pe suprafața de curățat și ștergeți cu 
cârpa.
- urmați indicațiile de la cap. "Utilizare".
*Doar pentru modelul AG130.
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GOLIREA REZERVORULUI DE ACUMULARE 
MURDĂRIE
În momentul în care se atinge nivelul Max de apă 
murdară în rezervor (I), acesta trebuie golit, 
procedând astfel:

SFATURI PENTRU 
ÎNTREȚINEREA GENERALĂ

• opriți aparatul
• scoateți dopul rezervorului (H) (Fig.5)
• înclinați rezervorul astfel încât să permiteți
evacuarea apei murdare (Fig.6)
• repuneți dopul rezervorului
• reluați operațiile de curățenie.

• Înainte de efectuarea oricărei operații de 
întreținere a aparatului, deconectați-l electric. 
Pentru cărățarea exterioară a aparatului, utilizați o  
cârpă umedă. Evitați utilizarea solvenților sau  
detergenților ce pot deteriora suprafața din plastic. 
Cârpele din dotare pot fi spălate, urmând  
indicațiile de pe etichetă.
CURĂȚAREA ANSAMBLULUI REZERVORULUI 
(J)
- Scoateți ansamblul rezervorului (I) (Fig.12), 
golindu-l (a se vedea paragraful:
"Golirea rezervorului de apă").
Deșurubați dopul rezervorului c/filtrul (I2) (Fig.13), 
după care clătiți toate componentele sub apă 
curentă și lăsați-le să se usuce.

•

•

ANOMALII ȘI REMEDII

Atenție! Dacă nivelul maxim de umplere  s-a depășit, 
se pot scurge mici cantități de apă prin orificiile de 
aerisire. Goliți întotdeauna rezervorul înainte ca 
nivelul maxim de umplere să fie depășit.

CURĂȚAREA CADRULUI DE SPĂLARE GEAMURI 
(B)-(O)*
- Deblocați cadrul de spălare geamuri și scoateți-l 
de la bază (Fig.11)
-clătiți cadrul (B)-(O)* sub apă curentă și lăsați-l să 
se usuce.
*Doar pentru modelul AG130.
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Pentru reparatii, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare.
Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției, menționată pe documentul
de plată valabil, emis de vanzator.
Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva Europeană 99/44/CE cu
privire la anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui
să abordeze revendicările în temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat 
bunurile.
Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/CE a fost implementată.
Legislația locală de garanție se aplică în toate celelalte țări. 

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

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

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

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

CONDIȚII DE GARANȚIE

GARANȚIE

CE ACOPERĂ GARANȚIA

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA
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]NREGISTRAREA PRODUSUL;UIÎnregistrați-vă produsul pe website-ul www.polti.com.

Veți primi un e-mail care conține un cod promoțional și instrucțiunile pentru a profita de ofertele 
actuale.

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

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

NUMĂR DE SERIE
(18 digiți) SN



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

SN:

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PRODUSUL 

VĂ VEȚI BUCURA DE OFERTE SPECIALE 

 WWW.POLTI.COM
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