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 PERIE ULTRALIGHTA B BAZĂ

c TUB TELESCOPIC

d BUTOANE DE BLOCARE CÂRPĂ ELETROSTATICĂ

f SUPORT TUB TELESCOPIC
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i  LED APRINDERE / PULVERIZATOR VAPORI

j LED IGIENIZARE / ELIMINARE BACTERII

k  PLACA PULVERIZARE VAPORI
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MÂNER ERGONOMIC PENTRU TRANSPORT
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Accesoriile opționale sunt disponibile pentru cumpărare în magazinele specifice de electrocasnice, la Service-urile 
autorizate sau pe site-ul www.polti.com.

OPTIONAL

PAEU0342

KIT CÂRPE UNIVERSALE DIN MICROFIBRĂ 
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BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA MOPPY
MASCOTELE CURĂȚENIEI: IMEDIATE, PRACTICE ȘI RAPIDE.

MOPPY IGIENIZEAZĂ DINTR-O SINGURĂ MIȘCARE CU CÂRPA ÎNCĂLZITĂ, PRIN 
PULVERIZAREA ABURULUI 

 FĂRĂ A FI NECESARĂ UTILIZAREA DETERGENȚILOR 
CHIMICI. 

ÎNDEPĂRTEAZĂ ȘI ELIMINĂ 99,9% GERMENI ȘI 
BACTERII.

ACCESORII PENTRU TOATE 
NEVOILE

Pe site-ul www.polti.com și în 
magazinele specializate de aparate 

electrocasnice  veți găsi o gamă 
variantă de accesorii ce 

îmbunătățesc performanța și 
aplicațiile practice ale aparatului 

dvs. pentru a facilita curățarea casei 
dvs.

Pentru a verifica compatibilitatea 
unui accesoriu cu aparatul dvs., 

căutați codul PAEUXXXX listat în 
apropierea fiecărui accesoriu de la 

pagina aferentă. Dacă codul 
accesoriului pe care doriți să-l 
achiziționați nu este listrat în 

manual, contactați biroul de Relații 
cu clienții pentru mai multe 

informații. 

ÎNREGISTRAȚI-VĂ 
PRODUSUL

Conectați-vă la site-ul www.polti.com
sau apelați Serviciul Clienți Polti

pentru a vă înregistra produsul.
Puteți beneficia de o ofertă specială 

sau puteți afla cele mai recente 
noutăți despre Polti, și, 

deasemenea aveți posibilitatea de a 
cumpăra accesorii sau 

consumabile. Pentru a vă înregistra 
produsul, pe lângă datele personale 

trebuie să introduceți numărul de 
serie (SN) pe care-l puteți regăsi pe 
eticheta argintie, aflată pe cutie sau 

dedesuptul aparatului.
Pentru a economisi timp și a avea la 
îndemână numărul de serie, scrieți-l 

în spațiul prevăzut pe coperta din 
spate a acestui manual. 

CANAL OFICIAL 
YOUTUBE 

Vreți să aflați mai multe? Vizitați  
canalul nostru oficial:

www.youtube.com/poltispa. Îți vom 
arăta eficiența forței naturale și 

ecologice a aburului în operațiile de 
curățare, prin intermediul mai multor 

videoclip-uri cu Moppy și alte 
produse din lumea Polti.

Înscrieți-vă la acest canal pentru 
a rămâne mereu conectați la 

postările noastre video!

ATENȚIE: Avertimentele de 
siguranță sunt conținute doar în 

acest manual de instrucțiuni.
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AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ:
PRECAUȚII IMPORTANTE DE FOLOSIRE:

ATENȚIE! ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL, CITIȚI CU 
ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE 
CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE APARATUL ÎNSUȘI.
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. O 
utilizare diferită de cea recomandată în manualul de instrucțiuni va 
invalida garanția acestui produs.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ:
AVERTISMENT: Temperatură ridicată. Risc de arsuri! Dacă 
este indicat pe aparat, nu atingeți componentele acestuia, 
acestea pot atinge temperaturi ridicate.

AVERTISMENT: Aburi. 
Risc de arsuri!

Acest aparat atinge temperaturi ridicate. Dacă este utilizat în mod 
incorect poate provoca arsuri.

• Nu efectuați niciodată lucrări de demontare sau întreținere, cu 
excepția celor menționate în aceste avertismente. În cazul daunelor 
sau defecțiunilor, nu încercați să reparați singuri aparatul. Dacă 
efectuați operații incorecte și nerecomandate, riscați apariția 
incidentelor. Contactați Centrul de service autorizat în orice moment.

• Acest aparat nu trebuie folosit dacă a căzut sau dacă există semne
de deteriorare vizibilă sau scurgeri de apă.

• Acest  aparat  poate  fi  folosit  de  persoane cu capacități fizice, 
senzoriale sau  mentale reduse sau care nu dețin experiența sau 
cunoștințele  necesare  utilizării  aparatului doar dacă acestea se află
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sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța lor, care să 
le fi instruit  în legătură cu utilizarea aparatului. Copiii trebuie 
supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

• Nu  permiteți copiilor să se afle în apropierea  aparatului când
acesta este pornit sau nu s-a răcit suficient.

• Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și accesoriile
produsului: acestea nu sunt jucării.  Nu permiteți copiilor să aibe 
acces la sacul din plastic: pericol de sufocare.

• Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în 
locuințe. Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, 
electrocutare, vătămare corporală și arsurie, pe parcursul 
utilizării sau a pregătirii, a întreținerii sau a depozitării 
aparatului, respectați cu precădere recomandările și 
avertismentele conținute în acest manual.

RISCURI DERIVATE DIN CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ 
-ELECTROCUTARE
• Sistemul de împământare garantează utilizarea în siguranță a

aparatelor electrice. Totuși pentru siguranța dvs., verificați instalația 
electrică la care este conectat aparatul, aceasta trebuie să respecte 
întotdeauna legislația în vigoare.

• Nu conectați aparatul dacă nu v-ați asigurat că tensiunea de rețea
este identică cu tensiunea indicată pe eticheta tehnică a aparatului.

• Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau transformatoare.
Conectați produsul doar la o priză compatibilă cu ștecherul.

• Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau care nu sunt
conforme cu legislația. Acestea se pot supraîncălzi și, eventual, pot
conduce la scurtcircuit, foc, pană de curent sau la deteriorarea
echipamentului.
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Utilizați numai prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea 
nominală, de 16A  și cu împământare.

• Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher
pentru a evita deteriorarea prizei.

• Deconectați electric aparatul dacă nu-l utilizați sau înainte de a
efectua orice operații de pregătire, întreținere sau curățare.

• Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă ștecherul se află în priză.

• Derulați complet cablul înainte de a conecta aparatul la priză și
înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna produsul cu cablul complet
derulat.

• Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, deasemenea 
contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde. Evitați prinderea 
cablului de uși și ferestre. Nu  strângeți cablul în jurul colțurilor. Evitați 
să călcați pe cablu.  Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul 
aparatului, mai ales în cazul în care aparatul este cald. Dacă 
aparatul se află deasupra cablului de alimentare, poate apărea un 
pericol.

• Nu înlocuiți ștecherul aparatului.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de
service-ul autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol.
Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat.

• Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind
conectat la rețea.

• Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie,  a
pișcinelor,  a 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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RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA APARATULUI – LEZIUNI/
ARSURI
• Utilizarea aparatului în locuri în care există pericol de explozii sau în

apropierea substanțelor toxice este interzisă.
• Nu vărsați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe

corozive și/sau explozive sau parfum în rezervor.
• Vărsați doar apă, conform indicațiilor de la capitolul “Ce tip de apă

puteți folosi” în rezervor.
• Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor 

electrice sau a oricăror surse de căldură.
• Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
• Haine, cârpe și materiale care au fost supuse acțiunii aburilor la

temperaturi foarte ridicate, de peste 100 ° C. Așteptați câteva minute
și verificați dacă s-au răcit înainte de a le atinge, purta. Prin urmare,
evitați contactul cu pielea dacă acestea au intrat în contact cu aburii.

• Produsul este echipat cu mijloace de detectare a aburului, sensibile la 
câmpuri magnetice. Nu apropiați magneții sau obiectele care le 
conțin pentru a evita jeturile cu abur brusc.

• Nu așezați produsul în apropierea câmpurilor electromagnetice, cum
ar fi placa de inducție.

• Nu așezați produsul pe suprafețe delicate care nu rezistă la
temperatură sau umiditate.

• Utilizați produsul în poziție orizontală și pe suprafețe stabile.
• Înainte de a depozita produsul, asigurați-vă că acesta s-a răcit.
• Nu transportați niciodată produsul fierbinte, susținându-l de la bază, ci

folosiți mereu mânerul de transport.
• Nu urcați pe bază cu picioarele.
• Nu direcționați jetul de aburi către persoane, animale, etc.
• Nu atingeți baza și placa periei în timpul utilizării sau până când nu 

se răcește complet       .
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UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI
Moppy este conceput pentru uzul casnic 
(interior) pentru a igieniza și curăța pavimente dure 
și delicate, dar și orice tip de suprafețe verticale ce 
se pot spăla (gresie, uși de dulap, pereți din 
marmură,...).  Vă rugăm să citiți cu atenție aceste 
instrucțiuni și să le păstrați. În cazul în care acest 
manual este pierdut, acesta poate fi consultat si/sau 
descărcat de pe site-ul www.polti.com.
POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce 
modificări tehnice și constructive considerate 
necesare, fără obligația de a le anunța în prealabil. 
Înainte de a părăsi fabrica, produsele Polti sunt 
examinate riguros. Din acest motiv este posibil ca 
Moppy să conțină încă apă reziduală în 
rezervor.  
Utilizarea corectă a produsului este explicată detaliat 
în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare, 
diferită de cea recomandată  poate conduce la 
deteriorarea aparatului și poate invalida garanția.

MOPPY

Moppy este noul sistem de curățare pentru 
suprafețele lavabile și suprafețele verticale.
Are o funcție dublă:

1) Funcția de curățare igienizantă: pentru a spăla
și igieniza fără detergenți, cu ajutorul unei cârpe 
îmbibate în abur cald, orice tip de podea (gresie, 
gresie porțelanată, teracotă, parchet, marmură ...) 
sau suprafațe verticale lavabile.
2) Funcția de captare a prafului: pentru a îndepărta
praf cu ajutorul cârpelor electrostatice.
Testele efectuate de un al treilea laborator 
independent demonstrează că sistemul de curățare 
Polti Moppy îndepărtează dintr-o singură mișcare și 
elimină de la bază 99,9% germeni și bacterii, dacă 
este folosit în conformitate cu instrucțiunile din 
acest manual, cu cârpa din microfibră montată și 
timp de așteptare de 20 secunde pe stația de 
andocare.

1. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE
1.1 Scoateți Moppy din ambalaj, verificând conținu-
tul și integritatea aparatului.
1.2 Pentru a pregăti baza, a se vedea figura B, 
montați tubul cu mânerul ergonomic pe bază (1), 
împingându-l până auziți un clic și până când   
butonul de susținere (2) este vizibil. Baza este 
astfel pregătită.
1.3 Pentru a pregăti peria, a se vedea figura A, 
deblocați cârligul (dispozitivul) de blocare (3), 
deșurubați racordul de blocare (4) și instalați-l pe 
tubul periei (5), ulterior introduceți-l în secțiunea 
plăcii 6) și rotiți pentru a alinia orificiile (7), apoi 
introduceți cârligul de blocare (8) și înșurubați 
racordul (9). 
1.4 Puteți regla înălțimea mânerului periei: prindeți 
cele două părți ale mânerului de aluminiu și rotiți în 
sens invers acelor de ceasornic partea superioară 
pentru a o debloca, apoi reglați în funcție de 
înălțimea dorită, finalizați operația, rotind partea 
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INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU, 
referitoare la aparatele electrice și electronice, astfel 
încât acesta trebuie colectat separat de celelate deșeuri 
obișnuite și predat unui centru specific de colectare 
deșeuri. Acest produs este conform Directivei  2011/65/
EU.

Simbolul coș de gunoi barat, aplicat pe un aparat 
înseamnă că, la încheierea duratei de viață, 
acesta trebuie colectat separat de celelalte 
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. 
Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea 
sancțiunilor de ordin administrativ prevăzute în acest 
sens. 

TIPURI DE APĂ CE POT FI FOLOSITE 
Moppy a fost proiectat pentru a funcționa cu apă de la 
robinet la temperaturi medii normale între 8 ° F și 20 ° F. 
Deoarece apa conține calcar de la natură, vă 
recomandăm să folosiți un amestec de 50% apă de la 
robinet și 50% apă demineralizată sau tratată cu sisteme 
de dedurizare a apei. 
Avertisment: verificați duritatea apei, solicitând 
informații specifice de la instituțiile abilitate.

Este strict interzisă folosirea apei distilate, a apei de 
condens de la uscător, a celei parfumate, a apei de 
ploaie, a apei provenite de la sistemele de aer 
condiționat, a celei conținând aditivi (de ex. amidon, 
parfum), etc. 
Nu introduceți în rezervor substanțe chimice, naturale, 
detergenți, detractanți, etc.
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superioară a mânerului în sensul acelor de 
ceasornic (10) și strângeți bine.
1.5 Umpleți rezervorul de apă al bazei: apăsați 
capacul superior PUSH (11) pentru a-l deschide, 
umpleți-l până la Max 0,7 l (12) și închideți-l, 
reapăsând capacul.

Acest lucru trebuie efectuată întotdeauna cu cablul 
de alimentare deconectat de la sursa de 
alimentare.
1.6 Conectați cablul de alimentare la o priză de 
alimentare adecvată (13).
Ledul roșu de control (14) (      ) se va aprinde. 
După câteva secunde, Moppy este gata.

2. CURĂȚAREA ȘI IGIENIZAREA
PODELELOR

Utilizați produsul pe suprafețe aspirate în prealabil 
sau uscate.
Asigurați-vă că indicațiile conținute în Capitolul 1 
au fost urmate. 
2.1 Aplicați pe perie cârpa din microfibră din dotare. 
Pentru a facilita aplicarea, cârpa este echipată cu 
un sistem de prindere / eliberare pentru a evita 
aplecarea și folosirea mâinilor. Doar poziționați 
partea de curățare a cârpei pe paviment și aplicați 
mopul pe suprafața acesteia (15-16).
2.2 Poziționați peria, inclusiv cârpa, deasupra 
bazei, aliniind săgeata periei cu cea a bazei (18). 
Nealinierea săgeților împiedică funcționarea 
aparatului Moppy.
2.3 Poziționând-o corect, peria deasupra bazei, 
aceasta va începe să pulverizeze aburi pe cârpa de 
podele.
Alimentarea cu aburi este semnalată de ledul roșu, 
luminând intermitent (14).
După aproximativ 20 de secunde, ledul verde    
(     ) (19) se aprinde, indicând dezinfectarea cârpei 
și este posibilă continuarea pulverizării aburului 
pentru a umezi mai mult cârpa.
La prima utilizare, este recomandat să insistați pe 
bază pentru câteva secunde pentru a vaporiza 
uniform cârpa.
2.4 Curățați podeaua, deplasând peria pe 
suprafața de tratat.
Când observați uscarea cârpei, reveniți la bază și

3. CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR
VERTICALE

Cu Moppy este posibilă spălarea și dezinfectarea 
tuturor suprafețelor verticale lavabile, cum ar fi 
pereți cu faianță, finisajele din marmură, 
interioarele de duș, ușile dulapurilor ...
3.1 Aplicați o cârpă de microfibră curată pe perie, 
apoi continuați cu pulverizarea vaporilor pe cârpă, 
așa cum este descris la punctul 2.2 - 2.3.
3.2 Cârpa fiind pregătită, puteți iniția curățarea 

pulverizați din nou cârpa. După aproximativ 20 de 
secunde se va aprinde indicatorul  (      ) (19), 
pentru a indica igienizarea cârpei.
Este totuși posibil ca mopul să  staționeze pe bază 
mai mult timp, așteptând impregnarea cârpei. 
Pentru pardoseli poroase sau  dure se recomandă 
prelungirea fazei de pulverizare pentru a atinge 
nivelul corect de umiditate al cârpei.
2.5 Pe durata curățării podelei, în cazul în care 
cârpa este foarte murdară, o puteți scoate, 
înlocuind-o cu o cârpă curată și să continuați 
lucrările de curățare.
2.6 Poziția de parcare în standby: Pe durata 
operațiilor de curățare este posibilă așezarea 
mopului pe bază fără a activa pulverizarea aburilor; 
așezați peria cu latura săgeții spre exterior (20) și 
introduceți tubul telescopic în dispozitivul specific 
de prindere de pe mânerul bazei (23).

Attendere il raffreddamento del panno pri-

Așteptați răcirea cârpei înainte de a o scoate de 
pe perie. Ulterior așezați un picior pe simbolul 
respectiv al clemei cârpei și trageți peria în sus 
(17).

ATENȚIE:  Nu utilizați peria fără cârpă.

AVERTISMENT: Pulverizarea se întrerupe prin 
îndepărtarea periei de la bază. Pentru mai multă 
siguranță, pulverizarea aburilor se întrerupe după 
60 de secunde de funcționare continuă: Moppy 
intră în blocaj automat, iar pentru a relua 
pulverizarea va trebui să desprindeți mopul de pe 
bază, să așteptați 15 secunde pentru resetare, și 
să-l reatașați pe bază conform procedurii descrise 
la punctul 2.2.

AVERTISMENT: Pentru suprafețe delicate, 
efectuați un test de curățare pe o parte ascunsă, 
lăsați-o să se usuce și asigurați-vă că nu s-au 
produs modificări de culoare sau deformări.

Înainte de a utiliza Moppy pe suprafețe delicate, 
asigurați-vă că nu există corpuri străine care ar 
putea provoca zgârieturi între cârpă și suprafață.

ATENȚIE: Nu adăugați alte substanțe sau aditivi 
în rezervor.
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suprafețelor de tratat, după care reveniți la bază 
pentru a vaporiza din nou cârpa dacă este necesar.

4. FUNCȚIA DE CAPTURARE A
PRAFULUI

4.1 Pentru a îndepărta praful de pe suprafețe, 
aplicați pe perie cârpa uscată din microfibră  
conform indicațiilor de la punctul 2.1, după care 
aplicați cârpa electrostatică: așezați cârpa pe 
podea, atașați mopul pe suprafața acesteia, apoi 
fixați cârpa electrostatică prin atașarea acesteia 
în butoanele specifice aplicate pe partea 
superioară a periei (21-22).
4.2 Curățați de praf podelele, acționând peria. 
4.3 La încheierea curățării, scoateți cârpa 
electrostatică și aruncați-o în recipientul 
corespunzător pentru deșeuri.
Moppy este compatibil cu cârpele electrostatice 
XXL disponibile în comerț.

5. LIPSĂ APĂ
Nivelul apei este întotdeauna vizibil datorită 
rezervorului transparent.
Când apa din rezervor se consumă, pulverizarea  
aburului se întrerupe. Pentru a relua operațiile, 
umpleți rezervorul așa cum este descris în capitolul 
1.

6. ÎNTREȚINERE GENERALĂ
Asigurați-vă că Moppy este oprit și deconectat de 
la sursa de alimentare.
Așteptați ca aparatul să se răcească. Utilizați 
numai o cârpă umezită cu apă de la robinet pentru 
curățarea externă a aparatului.
Nu utilizați detergenți de nici un fel.
Cârpele din microfibră furnizate pot fi spălate 
conform instrucțiunilor de pe etichetă, în timp ce 
cârpele electrostatice sunt utilizate și aruncate.

7. DEPOZITARE
7.1 Deconectați Moppy de la sursa de alimentare. 
Așteptați ca aparatul să se răcească. 
7.2 Scoateți cârpa umedă din perie.
7.3 Așezați mopul pe suprafața bazei cu săgeata 
îndreptată spre exterior (poziția de parcare Stanby) 
(20) și fixați tubul telescopic în dispozitivul specific 
de prindere de pe mâner (23).
7.4 Atașați cablul de alimentare în jurul cârligului de 
rulare specific (24).

AVERTISMENT: Această operație trebuie 
efectuată întotdeauna după deconectarea sursei 
de alimentare.

AVERTISMENT: Nu manipulați, ridicați, 
transportați, înclinați produsul de la bază când 
este încă fierbinte. Așteptați să se răcească.

Înainte de a utiliza Moppy pe suprafețe delicate, 
asigurați-vă că nu există corpuri străine care ar 
putea provoca zgârieturi între cârpă și suprafață.

MOPPY - M0S11488 - 1R03_FEV 1000-950.qxd  23/03/2017  10:26  Pagina 14



| 15 |

R
O
M
Â
N
Ă

8. REMEDIEREA ANOMALIILOR

PROBLEMĂ POSIBILĂ CAUZĂ SOLUȚIE
Aparatul nu pornește. Lipsă curent. Verificați că Moppy a fost conectat 

la curent, așa cum este indicat în 
Capitolul 1.

Aparatul nu pulverizează aburi. Lipsă apă.

Aparat oprit.

Săgeți nealiniate.

Blocaj de siguranță.

Deconectați Moppy, umpleți 
rezervorul de apă și așteptați 
aproximativ 10 secunde, apoi 
utilizați aparatul.

Verificați că Moppy a fost conectat 
la curent, așa cum este indicat în 
Capitolul 1.

Verificați dacă săgeata bazei este 
aliniată cu cea a periei.

Dacă au trecut 60 de secunde din 
momentul în care peria a fost 
poziționată pentru încărcare, 
Moppy a activat blocajul de 
securitate. Scoateți peria și 
așteptați 15 secunde.

Picături pe cârpă. Staționare îndelungată pe 
bază pe durata pulverizării.

Reduceți timpul de staționare la
 bază.

Eliberarea aburului / apei după 
îndepărtarea mopului.

Reziduuri de apă în circuit. Fenomenul este normal și se 
încheie în câteva secunde.

Dacă problemele persistă sau nu le regăsiți în tabel, contactați un centru de service Autorizat Polti 
(www.polti.com pentru lista actualizată) sau Service-ul de Clienți.
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GARANȚIE
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic, 
este garantat timp de doi ani de la data cumpărării 
pentru defectele de conformitate la momentul 
livrării bunurilor; data achiziției trebuie dovedită 
printr-un document valabil fiscal, emis de vânzător.
În cazul reparațiilor, aparatul trebuie să fie însoțit 
de documentul fiscal care certifică achiziția.
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. 

CE ACOPERĂ GARANȚIA
Pe durata garanției produsului, Polti va repara 
gratuit produse, prezentând defecte de fabricație. 
În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate 
înlocui produsul gratuit.

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.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA
• Orice defect sau daună care să nu derive dintr-

un defect de fabricație.
• Defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare 

și diferite de cele indicate în manualul de 
instrucțiuni, parte integrantă a contractului de 
vânzare al produsului.

• Defectele care rezultă dintr-un accident fortuit 
(incendii, scurtcircuite) sau imputabile terților 
(manipulare frauduloasă).

• Daunele cauzate de utilizarea componentelor 
Polti neoriginale, reparații sau modificări 
efectuate de personalul sau centrul neautorizat 
Polti.

• Daunele produse de client.
• Părțile (filtre, perii, manșoane, baterii, etc.)  

deteriorate de uzură (bunuri consumabile) sau 
uzură normală.

• Eventuale daune produse de calcar.
• Defecțiunile rezultate din întreținerea / curățarea 

neconforme instrucțiunilor producătorului.

• Instalarea de accesorii Polti neoriginale, 
modificate sau inadecvate pentru aparat.

Utilizarea neautorizată și / sau neconformitatea cu 
instrucțiunile de utilizare și cu orice alt avertisment 
din acest manual anulează garanția.

Polti își declină orice răspundere pentru orice 
daune care ar putea impacta direct sau indirect 
persoane, lucruri sau animale ca urmare a 
nerespectării instrucțiunilor din manualul de 
instrucțiuni referitoare la avertismentele de utilizare 
și întreținere ale produsului.

Pentru consulatarea listei actualizate a 
Centrelor de Service autorizate Polti, vizitați 
site-ul  www.polti.com.
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POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy

www.polti.com
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Informații Service și Garanție : 

SERVICE CALL CENTER 

Telefon: 0344 40 30 30

Mobil: 0755 02 37 90; 0755 02 37 91 

E-mail: callcenter@pecef.ro
WWW.POLTI.COM

CALL CENTER




