FAV 50_MULTI-SUPRAFEŢE

MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
MANUEL D’INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ÎNREGISTRAŢI-VĂ PRODUSUL
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com

VIDEO DEMO
www.youtube.com

POLTI
CHANNEL

1

3

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

TUBO FLESSIBILE VAPORE + ASPIRAZIONE
FURTUN FLEXIBIL DE AER + VACUUM
TUBE FLEXIBLE VAPEUR + ASPIRATION
TUBO FLEXIBLE VAPOR + ASPIRACIÓN
DAMPF- UND SAUGSCHLAUCH
TUBO FLEXÍVEL VAPOR + ASPIRAÇÃO

CUFFIA
HUSĂ
BONNETTE
FUNDA
HAUBE
PROTEÇÃO

9

4

LANCIA ASPIRAZIONE
TIJĂ ASPIRARE SUCEUR
LANZA DE ASPIRACIÓN
SAUGLANZE
LANÇA ASPIRAÇÃO

11

2b
SPAZZOLA MULTIUSO
PERIE UNIVERSALĂ
BROSSE MULTIFONCTIONS
BOQUILLA MULTIUSOS
MEHRZWECKBÜRSTE
ESCOVA MULTIUSO

7

7a

2c

BOCCHETTA VAPORE + ASPIRAZIONE
DUZĂ DE ABUR + ASPIRAŢIE
PETIT EMBOUT VAPEUR+ASPIRATION
BOQUILLA VAPOR+ASPIRACIÓN
DAMPF-/SAUGDÜSE
BOCA PEQUENA VAPOR+ASPIRAÇÃO
TERGIVETRO 200 mm
200 mm RACLETĂ DIN CAUCIUC
ACCESSOIRE RACLETTES VITRES 200mm
LIMPIA CRISTALES DE 200 mm
FENSTERREINIGER 200 mm
LIMPA-VIDROS DE 200 MM

5

CARAFFA
CARAFĂ
CARAFE
JARRA
NACHFÜLLBEHÄLTER
JARRA

6

CONCENTRATORE VAPORE + SET SPAZZOLINI COLORATI + LANCIA VAPORE
CONCENTRATOR DE ABUR + SET DE PERII COLORATE + DUZĂ 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

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

2a

2

8

12

FIALA BIOECOLOGICO
FLACON BIO-ECOLOGIC
FLACON BIOECOLOGICO
AMPOLLA DE BIOECOLOGICO
BIOECOLOGICO-AMPULLE
FRASCO BIOECOLÓGICO

14

GUARNIZIONI DI RICAMBIO
GARNITURI DE SCHIMB
JOINTS DE RECHANGE
JUNTAS DE RECAMBIO
ERSATZDICHTUNGEN
GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO

10
13
N. 2 PANNI UNIVERSALI
2 LAVETE UNIVERSALE
2 LINGETTES UNIVERSELLES
N. 2 PAÑOS UNIVERSALES
2 UNIVERSALTÜCHER
N. 2 PANOS UNIVERSAIS

SPAZZOLINO PULIZIA SECCHIO
PERIE DE CURĂŢARE RECIPIENTE
BROSSE NETTOYAGE BAC
CEPILLO DE LIMPIEZA EN SECO
REINIGUNGSBÜRSTE FÜR BEHÄLTER
ESCOVA LIMPEZA BALDE

OPŢIONAL
PFEU0021

FERRO DA STIRO ACCESSORIO
ACCESORIU FIER DE CĂLCAT
FER À REPASSER ACCESSOIRE
PLANCHA ACCESORIO
BÜGELEISEN ZUBEHÖR
FERRO DE ENGOMAR PROFISSIONAL

N. 2 PANNI UNIVERSALI
2 LAVETE UNIVERSALE
2 LINGETTES UNIVERSELLES
2 PAÑOS UNIVERSALES
2 UNIVERSALTÜCHER
2 PANOS UNIVERSAIS

PAEU0316

PAEU0226

FILTRO HEPA
FILTRU HEPA
FILTRE HEPA
FILTRO HEPA
HEPA-FILTER
FILTRO HEPA

PAEU0250

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

PAEU0292

MINI TURBO SPAZZOLA
MINI-PERIE TURBO MINI
TURBO BROSSE MINI
CEPILLO TURBO
MINITURBOBÜRSTE
MINITURBO ESCOVA

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

PAEU0297

N. 3 SPAZZOLINI c/SETOLE OTTONE
3 PERII CU PERI DIN ALAMĂ
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

PAEU0319

N. 1 PANNO UNIVERSALE + 1 DELICATO + 1 CUFFIA
1 LAVETĂ UNIVERSALĂ + 1 LAVETĂ MOALE + HUSĂ
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

N. 2 PANNI DELICATI
2 LAVETE MOI
2 LINGETTES DÉLICATES
2 PAÑOS DELICADOS
2 WEICHE TÜCHER
PANOS DELICADOS

PAEU0317

PAEU0318

N. 2 CUFFIE
2 HUSE
2 BONNETTES
2 FUNDAS
2 HAUBEN
2 PROTEÇÕES

PAEU0072
PAEU0086
PAEU0088
PAEU0320

PAEU0094

PAEU0108

Gli accessori optional sono disponibili all’acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici o sul sito www.polti.com.
Accesoriile opţionale se găsesc de vânzare la magazinele de aparatură electro-casnică 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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CADDY
CĂRUCI
OR
CADDY
CADDY
CADDY
CADDY

ITALIANO p. 7

MAX
1.8
l

PREPARAZIONE ALL’USO pag. 12
PREGĂTIREA DE UTILIZARE p. 25
PRÉPARATION p. 40
PREPARACIÓN PARA EL USO pág. 54
VORBEREITUNG DES GERÄTS S. 68
PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO pág.
82

ROMÂNĂ p.
21

USO CORRETTO pag. 11
UTILIZAREA CORECTĂ p. 25
UTILISATION CORRECTE p. 39
USO CORRECTO pág. 53
SACHGEMÄSSE VERWENDUNG S.
68 CORRETA UTILIZAÇÃO pág. 81

BIOECOLOGICO

PORTUGUÊS p. 77

DEUTSCH s. 63

ESPAÑOL p. 49

FRANÇAIS p. 35

MAX 1.2 l

CONNESSIONE ACCESSORI pag. 12
RACORDAREA ACCESORIILOR p. 26
RACCORDEMENT ACCESSOIRES p. 40
CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS pág.
54 ANSCHLUSS DER ZUBEHÖRTEILE S.
68
CONEXÃO ACES ÓRIOS pág. 82

1

2
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ITALIANO p. 7

1

2

FRANÇAIS p. 35

ROMÂNĂ p.
21

UTILIZZO pag. 12
UTILIZAREA p. 26
UTILISATION p. 40
USO pág. 54
GEBRAUCH S. 68
UTILIZAÇÃO pág. 83

6 MIN

MULTISUPRAFEŢE

ESPAÑOL p. 49

MANCANZA ACQUA pag. 16
ABSENŢA APEI p. 29
ABSENCE D’EAU p. 44
FALTA DE AGUA pág. 58
FEHLEN VON WASSER S. 72
FALTA DE ÁGUA pág. 86

DEUTSCH s. 63

MANUTENZIONE pag. 16
DEPOZITAREA p. 30
ENTRETIEN p. 44
MANTENIMIENTO pág. 58
WARTUNG S. 72
MANUTEÇÃO pág. 86

1

PORTUGUÊS p. 77

RIMESSAGGIO pag. 17
MENTENANŢA p. 30
RANGEMENT p. 46
ALMACENAJE pág. 59
AUFBEWAHRUNG S. 73
ARMAZENAMENTO pág. 87

2
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DISPOZITIVUL COMPLET PENTRU CURĂŢAREA CASEI, CARE FOLOSEŞTE ABURUL ŞI
ASPIRĂ CU APĂ
ACEASTĂ DUBLĂ FORŢĂ A NATURII REŢINE 99,97% DIN IMPURITĂŢI

ACCESORII PENTRU TOATE
CERINŢELE
Pe website-ul nostru www.polti.com şi în
magazinele electrocasnice bune veţi găsi o
gamă largă de accesorii pentru sporirea
performanţei şi aplicaţii practice ale
aparaturii, care fac curăţenia în casă şi mai
uşoară.
Pentru a verifica compatibilitatea unui
accesoriu cu aparatul dvs., căutaţi codul
PAEUXXXX/PFEUXXXX din dreptul fiecărui
accesoriu de la pagina 3.
În cazul în care codul accesoriului pe care
doriţi să îl cumpăraţi nu este prezentat în
acest manual, contactaţi echipa de Service
Clienţi pentru informaţii suplimentare.

ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI

CANALUL OFICIAL YOUTUBE

Vizitaţi-ne website-ul www.polti.com sau
apelaţi departamentul de Servicii Clienţi,
pentru a vă înregistra produsul.
Puteţi beneficia de o ofertă specială de bunvenit, în ţările participante, puteţi obţine
informaţii actualizate despre cele mai recente
ştiri Polti şi cumpăra accesorii şi consumabile.
Pentru a vă înregistra produsul, în plus faţă de
datele personale, trebuie să înregistraţi şi
numărul de serie (SN) pe care îl veţi găsi pe
eticheta argintie, aflată pe cutie şi sub
dispozitiv.
Pentru a economisi timp şi pentru a avea la
îndemnână numărul de serie, scrieţi-l în
spaţiul prevăzut pe coperta din spate a
acestui manual.

Doriţi să aflaţi mai multe? Vizitaţi canalul
nostru: www.youtube.com/poltispa.
Căutaţi videoclipul ilustrativ pentru
Vaporetto Lecoaspira, pentru a vedea o
prezentare generală a tuturor
caracteristicilor acestui aparat uimitor.
În plus, ghidul video vă va arată cum să
folosiţi Vaporetto Lecoaspira, începând
de la pregătirea pentru utilizare, la
operaţiunile simple de întreţinere.
Abonaţi-vă la canalul oficial pentru a fi
permanent la zi cu conţinuturile video!
ATENŢIE: Avertizările privind siguranţa sunt
indicate numai în acest manual.
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ROMÂNĂ

BINE AŢI VENIT ÎN LUMEA
VAPORETTO LECOASPIRA

AVERTIZĂRI PRIVIND SIGURANŢA
PRECAUŢII IMPORTANTE PENTRU UTILIZARE

ROMÂNĂ

AVERTIZARE!
ÎNAINTE DE A FOLOSI
APARATUL, CITIŢI CU ATENŢIE TOATE
INSTRUCŢIUNILE ŞI AVERTISMENTELE
DIN ACEST MANUAL ŞI DE PE APARATUL
ELECTROCASNIC.

•

•

Polti S.p.A. declină orice responsabilitate pentru orice
accidente determinate de utilizarea necorespunzătoare
a acestui dispozitiv.
Utilizarea corectă a produsului este detaliată în acest
manual.
Orice alte utilizări care nu respectă aceste instrucţiuni,
vor duce la anularea garanţiei.
SIMBOLURI DE SIGURANŢĂ:

•

AVERTIZARE: Temperatură ridicată.
Risc de opărire!
Dacă acest simbol apare pe produs, nu
atingeţi componentele, deoarece pot fi extrem de
încinse!

•

AVERTIZARE: Abur.
Risc de opărire!

• Nu dezmembraţi niciodată şi nu efectuaţi mentenanţa
aparatului electrocasnic, în afara procedurilor din
acest manual. Nu încercaţi să reparaţi aparatul
electrocasnic în cazul unei defecţiuni. În cazul unei
lovituri puternice, căderi, deteriorări sau căderi în
apă, este posibil ca aparatul să nu
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mai fie sigur pentru utilizare. Utilizarea incorectă sau
nerespectarea instrucţiunilor poate duce la accidente
grave. Contactaţi întotdeauna Centrele de service
autorizate.
Pentru a efectua mentenanţa sau curăţarea care
necesită acces la boiler, asiguraţi-vă că aparatul are
întrerupătoarele decuplate şi că este decuplat de la
alimentarea centrală cu curent electric, timp de cel
puţin două ore.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta de
peste 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoanele fără experienţă, numai dacă primesc
instrucţiuni în prealabil privind utilizarea în siguranţă
şi pericolele legate de acest produs. Copiii nu au
voie să se joase cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea
aparatului electrocasnic nu trebuie efectuate de copiii
nesupravegheaţi de un adult. Nu lăsaţi aparatul şi
cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani,
atunci când aparatul se află în proces de răcire.
Nu lăsaţi componentele ambalajului la îndemâna
copiilor, aceste nu sunt jucării. Nu lăsaţi pungile din
plastic la îndemâna copiilor: pericol se sufocare.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice
de interior.
Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv:
incendii, electrocutare, accidentare şi opărire,
atât în timpul utilizării, cât şi în timpul pregătirii,
întreţinerii şi depozitării, luaţi întotdeauna
măsurile de precauţie de bază din acest manual.

• Decuplaţi întotdeauna aparatul dacă nu este folosit,

• Sistemul de împământare şi întrerupătorul de circuit

•

•
•

•

•
•

cu curent rezidual, de mare sensibilitate, împreună cu
decuplarea magneto-termică pentru sistemul casnic,
garantează utilizarea în siguranţă a aparaturilor
electrocasnice. Din acest motiv, pentru siguranţa
dvs., verificaţi dacă sistemul electric la care este
conectat dispozitivul respectă legile curente.
Nu conectaţi aparatul la sursa principală de
alimentare cu curent, dacă tensiunea nu corespunde
cu cea a circuitelor electrice folosite în casă.
Nu supraîncărcaţi prizele cu adaptoare şi
transformatoare. Conectaţi produsul la o singură
priză cu curent, care este compatibilă cu ştecărul
furnizat.
Nu folosiţi cabluri prelungitoare neadecvate pentru
puterea respectivă sau care nu respectă legea.
Acestea se pot supra-încinge şi pot duce la
scurtcircuitare, incendii, pene de curent sau
deteriorarea
echipamentului.
Folosiţi
numai
prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea
respectivă, care suportă 16A sau peste 2.500W şi
care sunt împământate.
Opriţi întotdeauna aparatul de la butonul
PORNIT/OPRIT, înainte de a-l scoate din priză.
Pentru a scoate ştecărul din priză, nu trageţi cablul
de alimentare, ci ţineţi de ştecăr pentru a evita
deteriorarea sa şi a cablului.

•

•

•
•

•
•
•
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înainte şi după orice operaţie de pregătire, întreţinere
sau curăţare.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat dacă este cuplat
la sursa de alimentare.
Desfăşuraţi complet cablul de pe tambur înainte de a
cupla aparatul la alimentarea din reţea şi înainte de
utilizare. Folosiţi întotdeauna produsul cu cablul
complet desfăşurat.
Nu trageţi şi nu loviţi cablul şi nu îl expuneţi la
tensiuni (răsucire, zdrobire sau întindere). Păstraţi
cablul la distanţă faţă de suprafeţele şi elementele
încinse şi/sau ascuţite. Evitaţi zdrobirea cablurilor în
uşi şi ferestre. Nu trageţi cablul întins după colţuri.
Evitaţi să călcaţi pe cablu. Nu treceţi peste cablu cu
aparatul. Nu înfăşuraţi cablul în jurul aparatului, în
special dacă acesta din urmă este fierbinte.
Nu înlocuiţi ştecărul cablului de alimentare.
În cazul în care este deteriorat, cablul de alimentare
trebuie înlocuit de producător, agentul de servicii sau
alte persoane calificate, pentru a evita posibilele
pericole. Nu folosiţi produsul în cazul în care cablul
de alimentare este deteriorat.
Nu atingeţi şi nu folosiţi aparatul dacă sunteţi desculţ
şi/sau aveţi picioarele sau corpul ud.
Nu folosiţi aparatul lângă recipiente pline cu apă, de
exemplu: chiuvete, căzi de baie sau piscine.
Nu scufundaţi aparatul şi nici cablul de alimentare şi
ştecărul în apă sau alte lichide.

ROMÂNĂ

RISCURI LEGATE DE ALIMENTAREA CU CURENT ELECTROCUTAREA

• Aburul nu trebuie direcţionat către echipamente care
conţin componente electrice sau electronice.

•

RISCURI ÎN TIMPUL FOLOSIRII PRODUSULUI ACCIDENTĂRI / OPĂRIRE

•
•

ROMÂNĂ

• Produsul nu trebuie folosit în zonele în care există
•
•
•

•
•
•
•

pericol de explozie sau în prezenţa substanţelor
toxice.
Nu turnaţi substanţe toxice, acizi, solvenţi, detergenţi,
substanţe corozive şi/sau explozibile sau parfum în
boiler.
Turnaţi în boiler numai apă sau amestecul de apă
indicat în capitolul „CE FEL DE APĂ SE
FOLOSEŞTE“.
Nu aspiraţi sau direcţionaţi jetul de apă pe substanţe
toxice, acizi, solvenţi, detergenţi sau substanţe
corozive. Manipularea şi îndepărtarea substanţelor
corozive trebuie efectuate conform instrucţiunilor
producătorului acestora.
Nu aspiraţi sau direcţionaţi jetul de abur direct către
pulberile sau lichidele explozibile, hidrocarburi, flame
deschise sau obiecte extrem de încinse.
Ţineţi membrele la distanţă de zona de admisie a
vidului şi faţă de componentele mobile.
Nu folosiţi funcţia de vid pe oameni şi/sau animale.
Folosiţi mânerul dedicat pentru transport. Nu trageţi
de cablul de alimentare. Nu folosiţi cablul de
alimentare pe post de mâner. Nu ridicaţi aparatul
folosind cablul de alimentare sau furtunurile

•
•

•
•
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de abur/tuburile de vid. Nu ridicaţi produsul folosind
mânerul colectorului de murdărie.
Nu poziţionaţi produsul lângă sursele de căldură cum
ar fi şeminee, cuptoare şi sobe.
Nu obstrucţionaţi deschiderile şi grilajele produsului.
Nu direcţionaţi jetul de abur către membrele corpului
altor persoane sau animalelor.
Nu direcţionaţi jetul de abur către hainele îmbrăcate.
Ţesăturile şi materialele textile supuse aburului ating
temperaturi foarte ridicate, de peste 100°C. Aşteptaţi
câteva minute şi verificaţi dacă s-au răcit, înainte de a
le manipula. Din acest motiv, evitaţi contactul
acestora cu pielea, dacă tocmai le-aţi tratat cu abur.
În timpul utilizării, ţineţi produsul în poziţie orizontală
pe suprafeţe stabile.
Elementul de blocare pentru abur de pe mâner
garantează siguranţa, deoarece previne activarea
accidentală a aburului de către copii sau persoane
care nu cunosc modul de funcţionare al aparatului.
Aplicaţi elementul de blocare a aburului, dacă nu
folosiţi această funcţie.
Pentru a continua furnizarea aburului, aduceţi
butonul în poziţia iniţială.

Acest aparat este destinat utilizării casnice ca aparat de curăţare cu
abur şi pentru aspirarea cu filtru de apă pentru lichide şi materii
uscate şi/sau umede (murdărie) de pe suprafeţe, conform
instrucţiunilor din acest manual.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile şi să le păstraţi. Dacă
pierdeţi acest manual, îl puteţi consulta şi/sau descărca de pe
website-ul www.polti.com.
Aspiraţi numai murdăria şi/sau apa din casă.
Nu folosiţi aparatul pentru reziduuri, cretă, ciment sau reziduuri de pe
şantiere sau pentru zidire.
Nu îl folosiţi pentru pământ şi/sau nisip, etc.
Nu îl folosiţi pentru cenuşă sau reziduuri rezultate din combustie
(şeminee, grătare, etc.).
Nu îl folosiţi pentru tonerul de imprimantă, copiator, fax sau cerneală.
Nu aspiraţi obiecte ascuţite sau foarte dure.
Aparatul funcţionează corespunzător dacă colectorul de murdărie
este inserat şi complet cu toate componentele.
Nu ridicaţi produsul folosind mânerul colectorului de
murdărie. Nu lăsaţi niciodată produsul expus la
intemperii.
Utilizarea corectă a produsului este detaliată în acest manual. Orice
altă utilizare a dispozitivului îl poate deteriora şi duce la anularea
garanţiei.

INFORMAŢII PENTRU UTILIZATORI
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind aparatele electrice
şi electronice, acest aparat nu trebuie eliminat cu deşeurile casnice,
ci expediat la o unitate de colectare oficială. Acest aparat respectă
Directiva 201165/UE.
Simbolul coşului de gunoi tăiat de pe aparat indică
faptul că, la finalul duratei sale de viaţă, produsul trebuie
eliminat separat de deşeuri. Din acest motiv, la sfârşitul
duratei de viaţă, utilizatorul trebuie să predea
aparatul unui centru de colectare corespunzător, pentru deşeuri
electrice şi electronice. Colectarea separată şi corespunzătoare a
deşeurilor pentru facilitatea reciclării, tratării ulterioare şi a eliminării
compatibile cu mediul, ajută la prevenirea efectelor negative asupra
mediului şi sănătăţii umane şi promovează reciclarea materialelor din
care este fabricat produsul. Eliminarea necorespunzătoare de către
proprietar implică aplicarea sancţiunilor administrative avute în
vedere de legislaţia în vigoare.
Polti S.p.A. îşi rezervă dreptul de a schimba specificaţiile
echipamentelor sau accesoriile, fără notificare prealabilă.
Înainte de a părăsi fabrica, toate produsele noastre sunt testate
temeinic. Acesta este motivul pentru care Vaporetto Lecoaspira
poate include apă reziduală în boiler şi în rezervor.

CE FEL DE APĂ SE FOLOSEŞTE ÎN BOILER
Acest aparat a fost conceput pentru funcţionarea cu apă normală de
la robinet între 8°F şi 20°F. Dacă apa de la robinet

este foarte calcaroasă, folosiţi un amestec de 50% apă de la robinet
şi 50% apă demineralizată, care se găseşte în comerţ. Nu folosiţi apă
demineralizată pură.
Avertizare: verificaţi duritatea apei la biroul tehnic de la consiliul
dvs. local sau de la furnizorul de apă local.
Dacă folosiţi numai apă de la robinet, puteţi reduce formarea
calcarului folosind produsul nostru special de decalcifiere, FP2003,
distribuit de Polti şi disponibil pentru vânzare în majoritatea
magazinelor de aparatură electrocasnică şi online la www.polti.com.
Nu folosiţi niciodată apă distilată, apă de ploaie sau apă care conţine
aditivi (de ex. amidon, parfum) sau apă produse de alte aparate
electrocasnice, cum ar fi dedurizatoare sau căni cu filtru.
Nu folosiţi substanţe chimice sau detergenţi.
Folosiţi apă de la robinet în colectorul filtrului de apă.

1.

PREGĂTIREA DE UTILIZARE (fişa de la pag. 4)

Îndepărtaţi eventualele accesorii din colectorul filtrului de apă
înainte de folosirea aparatului.
1.1
Ridicaţi mânerul colectorului filtrului de apă şi scoateţi
colectorul din carcasă.
1.2 Răsuciţi mânerul colectorului filtrului de apă şi scoateţi unitatea
filtrului de apă.
1.3 Umpleţi colectorul filtrului de apă cu aproximativ 1,2 l de apă de la
robinet, până la indicatorul MAX.
Adăugaţi Bioecologico în apă, în colectorul filtrului de apă.
Acest lichid anti-spumă şi odorizant, care include substanţe
naturale, eliberează un parfum plăcut în cameră, împiedică
formarea spumei în fitrul de apă şi asigură funcţionarea corectă
a aparatului (cap. 15).
1.4 Repoziţionaţi unitatea de filtrare în colectorul filtrului de apă,
aşezându-l în poziţia iniţială.
1.5 Repoziţionaţi colectorul filtrului de apă în carcasă şi răsuciţi
mânerul, până revine în poziţia de plecare.
AVERTIZARE: Inserarea incorectă a colectorului filtrului de
apă, poate duce la reducerea capacităţii de absorbţie.
1.6 Rabataţi uşa rezervorului şi umpleţi-l cu aproximativ 550 ml de
apă folosind carafa specială, cel puţin până când este vizibil flotorul
pentru nivelul maxim. Închideţi uşa.
Evitaţi scurgerile de apă. Asiguraţi-vă că apa nu se revarsă,
pentru a evita udarea suprafeţei pe care se află Vaporetto
Lecoaspira.
1.7 Deschideţi uşiţa prizei încastrate şi inseraţi fişa furtunului flexibil
de abur/aspirare.
1.8 Desfăşuraţi integral cablul de alimentare şi cuplaţi-l la priza de
alimentare.
Folosiţi întotdeauna produsul cu cablul complet
desfăşurat.
1.9 Aparatul este pregătit pentru utilizare.
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UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

AVERTIZARE: Când porniţi aburul pentru prima dată, pot
apărea unele picături de apă amestecate cu abur, din cauza
dezechilibrului de temperatură.
Direcţionaţi primul jet de abur către o lavetă.
Pentru a evita murdărirea colectorului şi emanarea de mirosuri
neplăcute, vă recomandăm golirea şi curăţarea acestuia după
fiecare utilizare, conform metodelor de la cap. 17.

ROMÂNĂ

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 şi tratare cu
abur, procedaţi după cum urmează:
Mutaţi contrapiuliţa accesoriului, dacă este
cazul, în poziţia DESCHIS şi conectaţi
accesoriul.

Mutaţi contrapiuliţa accesoriului în poziţia
ÎNCHIS. Verificaţi rezistenţa cuplajului.

Pe tuburile prelungitoare se află un buton
suplimentar de prindere: procedaţi conform
descrierii anterioare pentru accesorii şi eliberaţi
tuburile, prin glisarea butonului
în sens invers poziţiei de blocare.
2.2 Pentru a cupla accesoriile speciale exclusive pentru aspiraţie,
trebuie doar să le anexaţi, fără a le cupla la contrapiuliţă.

Din motive legate de siguranţă, cuplaţi elementul de blocare a
aburului de pe mâner, în timp de aspiraţi.
3.3 Pentru curăţarea cu abur şi aspirare, anexaţi cadrele pentru
lichide (2b) la peria universală (2).
3.4 (a se vedea p. 5). Porniţi boilerul apăsând butonul aferent şi
reglaţi puterea aburului folosind cadranul de reglare aferent (pentru a
opri boilerul, apăsaţi din nou butonul); pentru acest tip de suprafaţă
vă recomandăm nivelurile 4/5 de abur. Lumina
indicatoare () va începe să lumineze intermitent şi va continua până
când s-a atins temperatura corectă.
3.5 Dezactivaţi blocarea aburului şi continuaţi să folosiţi aburul şi
aspiraţia, apăsând butonul pentru abur de pe mâner şi butonul de
aspirare de pe aparat.
3.6 Alternativ, funcţia pentru suprafeţe multiple poate fi folosită prin
apăsarea butonului pentru boiler când lumina indicatorului de abur
este constantă (a se vedea cap. 10).
Utilizarea combinată a aburului şi aspiraţiei permite cea mai eficientă
igienizare a suprafeţei, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea şi
germenii şi vă permite în special uscarea suprafeţelor.
Cu această funcţie, puteţi aspira cantităţi mici de lichide şi puteţi usca
pardoseala.
3.7 Pentru a curăţa folosind exclusiv aburul, puteţi folosi laveta
abrazivă furnizată (10). Fixaţi-o pe peria universală,
(2) (a se vedea pagina 5) înainte de a începe curăţarea suprafeţei.
Înainte de a îndepărta laveta de pe perie, așteptați câteva
minute să se răcească.

4. CURĂŢAREA PARDOSELILOR DELICATE
(parchet, piatră, suprafeţe ceruite, etc.)

Pentru conectarea tijei de abur la concentratorul de abur,
trebuie doar să îl înşurubaţi. Aceeaşi operaţiune poate fi folosită şi pentru
periile colorate, care pot fi înşurubate pe
Înainte de folosirea aparatului pe suprafeţe delicate, asiguraţi-vă
concentratorul de abur şi pe aceeaşi tijă de abur. Culorile diferite vă
că piesa care face contact cu suprafaţa, nu are corpuri străine,
permit folosirea aceleiaşi perii pentru aceeaşi suprafaţă.
care pot provoca zgârieturi.

3. CURĂŢAREA PARDOSELILOR DURE
(gresie, suprafeţe ceramice,
etc.)
Asiguraţi-vă că aţi pregătit aparatul conform instrucţiunilor de la
capitolul 1 şi că aţi conectat accesoriile de la capitolul 2.
3.1 Blocaţi cele două tuburi prelungitoare (3) pe mânerul (1).
3.2 Pentru aspiraţie exclusiv, fixaţi peria universală (2) în cadrul cu
peri (2a) şi apăsaţi butonul de aspiraţie al aparatului pentru a începe
curăţenia.
Pentru a ajusta puterea de absorbţie, menţineţi apăsaţi butonul de
aspirare (indicatoarele de aspirare vor începe să se aprindă), până
când se atinge nivelul dorit de aspirare.

Asiguraţi-vă că aţi pregătit aparatul conform instrucţiunilor de la
capitolul 1 şi că aţi conectat accesoriile de la capitolul 2.
4.1 Blocaţi cele două tuburi prelungitoare (3) pe mânerul (1).
4.2 Pentru aspiraţie exclusiv, fixaţi peria universală (2) în cadrul cu
peri (2a) (a se vedea pag. 4) şi apăsaţi butonul de aspiraţie al
aparatului pentru a începe curăţenia.
Pentru a ajusta puterea de absorbţie, menţineţi apăsaţi butonul de
aspirare (indicatoarele de aspirare vor începe să se aprindă), până
când se atinge nivelul dorit de aspirare.
Din motive legate de siguranţă, cuplaţi elementul de blocare a
aburului de pe mâner, în timp de aspiraţi.
4.3 Pentru curăţarea cu abur şi aspirare, anexaţi cadrul pentru covor
(2c) la peria universală (2). Fixaţi laveta
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4.5 Dezactivaţi blocarea aburului şi continuaţi să folosiţi aburul şi
aspiraţia, apăsând butonul pentru abur de pe mâner şi butonul de
aspirare de pe aparat. Laveta va îndepărta murdăria şi aburul va
igieniza suprafaţa.
4.6 Alternativ, funcţia pentru suprafeţe multiple poate fi folosită prin
apăsarea butonului pentru boiler când lumina indicatorului de abur
este constantă (a se vedea cap. 10).
Înainte de a îndepărta laveta de pe perie, așteptați câteva
minute să se răcească.

5. CURĂŢAREA COVOARELOR ŞI A CARPETELOR
AVERTIZARE: Înainte de a curăţa ţesăturile cu abur, consultaţi
instrucţiunile producătorului şi efectuaţi întotdeauna un test pe
o parte ascunsă sau pe o mostră de material. Lăsaţi porţiunea
tratată cu abur să se răcească, asigurându-vă că nu se produc
modificări ale culorii sau deformări.
Asiguraţi-vă că aţi pregătit aparatul conform instrucţiunilor de la
capitolul 1 şi că aţi conectat accesoriile de la capitolul 2.
5.1 Blocaţi cele două tuburi prelungitoare (3) pe mânerul (1).
5.2 Cuplaţi peria universală (2) la cadrul pentru covor (2c) (a se
vedea p. 4).
5.3 Pentru aspirare exclusivă, apăsaţi butonul de aspirare de pe
aparat, pentru a începe curăţenia.
Pentru a ajusta puterea de absorbţie, menţineţi apăsaţi butonul de
aspirare (indicatoarele de aspirare vor începe să se aprindă), până
când se atinge nivelul dorit de aspirare.
Din motive legate de siguranţă, cuplaţi elementul de blocare a
aburului de pe mâner, în timp de aspiraţi.
5.4 (a se vedea p. 5) Pentru curăţarea cu abur şi aspirare, porniţi
boilerul apăsând butonul aferent şi ajustaţi puterea aburului folosind
cadranul de ajustare (pentru a opri boilerul apăsaţi din nou butonul);
pentru acest tip de suprafaţă recomandăm nivelul 3 de abur.
Indicatorul de abur () va începe să lumineze intermitent şi va
continua până când s-a atins temperatura corectă.
5.5 Dezactivaţi blocarea aburului şi continuaţi să folosiţi aburul şi
aspiraţia, apăsând butonul pentru abur de pe mâner şi butonul de
aspirare de pe aparat.
5.6 Puteţi folosi funcţiile de aspirare şi abur fie împreună, fie
alternativ, activându-le conform

descrierii anterioare.
Alternativ, funcţia pentru suprafeţe multiple poate fi folosită prin
apăsarea butonului pentru boiler când lumina indicatorului de abur
este
(
) constantă (a se vedea cap. 10).
Utilizarea combinată a aburului şi aspiraţiei permite cea mai eficientă
igienizare a suprafeţei, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea şi
germenii; vă permite în special uscarea suprafeţelor.

6. CURĂŢAREA STICLEI, A FERESTRELOR ŞI A
FAIANŢEI
AVERTIZARE:
Pentru curăţarea suprafeţelor din sticlă în
anotimpul rece, preîncălziţi ferestrele, începând aspirarea de la
o distanţă de 50 cm faţă de suprafaţă.
Asiguraţi-vă că aţi pregătit aparatul conform instrucţiunilor de la
capitolul 1 şi că aţi conectat accesoriile de la capitolul 2.
6.1 (a se vedea p. 5). Porniţi boilerul apăsând butonul aferent şi
reglaţi puterea aburului folosind cadranul de reglare aferent (pentru a
opri boilerul, apăsaţi din nou butonul); pentru acest tip de suprafaţă
vă recomandăm nivelurile 3 de abur. Lumina indicatorului
de abur ( ) va începe să lumineze intermitent şi va continua până
când s-a atins temperatura corectă.
6.2 Cuplaţi duza de abur + aspirare (7) la mânerul 1 sau la tuburile
prelungitoare (3) şi fixaţi accesoriul de curăţare a ferestrelor (7a) (a
se vedea p. 5).
Asiguraţi-vă că elementul de blocare a aerului este dezactivat.
6.3 Apăsaţi şi menţineţi declanşatorul de abur de pe mâner (1) şi
trataţi suprafaţa cu abur, pentru a dizolva murdăria.
6.4 Activaţi aspirarea şi treceţi duza de abur + aspirare (7) cu
accesoriul pentru curăţarea ferestrelor (7a) peste suprafață, pentru a
asigura uscarea.
Pentru a ajusta puterea de absorbţie, menţineţi apăsaţi butonul de
aspirare (indicatoarele de aspirare vor începe să se aprindă), până
când se atinge nivelul dorit de aspirare.
Duza de abur + aspiraţie (7) cu accesoriul pentru curăţarea
ferestrelor (7a) permite curăţarea foarte simplă şi rapidă, fără a lăsa
urme.
Utilizarea combinată a aburului şi aspiraţiei permite cea mai eficientă
igienizare a suprafeţei, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea şi
germenii şi vă permite în special uscarea suprafeţelor.

7. CURĂŢAREA TAPIŢERIEI (saltele, canapele,
interiorul maşinii, etc.)
AVERTIZARE: Înainte de a curăţa pieşii sau ţesăturilor cu abur,
consultaţi instrucţiunile producătorului şi efectuaţi întotdeauna
un test pe o parte ascunsă sau pe o mostră de material. Lăsaţi
porţiunea tratată cu abur să se răcească, asigurându-vă că nu
se produc modificări ale culorii sau deformări.
Asiguraţi-vă că aţi pregătit aparatul conform instrucţiunilor de la
capitolul 1 şi că aţi conectat accesoriile de la capitolul 2.
7.1 Pentru aspirare, conectaţi duzele pentru cadrele (7) la
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furnizată (10) la peria universală (2) (a se vedea pag. 5).
4.4 (a se vedea p. 5). Porniţi boilerul apăsând butonul aferent şi
reglaţi puterea aburului folosind cadranul de reglare aferent (pentru a
opri boilerul, apăsaţi din nou butonul); pentru acest tip de suprafaţă
vă recomandăm nivelurile 1/2 de abur. Lumina
indicatoare () va începe să lumineze intermitent şi va continua până
când s-a atins temperatura corectă.
AVERTIZARE: Pentru siguranţă suplimentară, testaţi aburul pe
o porţiune ascunsă, lăsaţi apoi să se usuce şi asiguraţi-vă că
nu se produc modificări ale culorii sau deformări.
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mânerul (1) şi apăsaţi butonul de aspirare de pe aparat, pentru a
începe curăţenia.
Pentru a ajusta puterea de absorbţie, menţineţi apăsaţi butonul de
aspirare (indicatoarele de aspirare vor începe să se aprindă), până
când se atinge nivelul dorit de aspirare.
Din motive legate de siguranţă, cuplaţi elementul de blocare a
aburului de pe mâner, în timp de aspiraţi.
7.2 Pentru curăţarea cu abur şi aspirare, folosiţi duza pentru cadre (7)
cu capacul (9) fixat şi conectaţi-o la mânerul (1) sau la tuburile
prelungitoare (3) (a se vedea p. 5).
7.3 (a se vedea p. 5). Porniţi boilerul apăsând butonul aferent şi
reglaţi puterea aburului folosind cadranul de reglare aferent (pentru a
opri boilerul, apăsaţi din nou butonul); pentru acest tip de suprafaţă
vă recomandăm nivelurile 1/2 de abur. Lumina indicatoare () va
începe să lumineze intermitent şi va continua până când s-a atins
temperatura corectă.
Asiguraţi-vă că elementul de blocare a aerului este dezactivat.
7.4 Puteţi folosi funcţiile de aspirare şi abur fie împreună, fie
alternativ, activându-le conform descrierii anterioare.
Utilizarea combinată a aburului şi aspiraţiei permite cea mai eficientă
igienizare a suprafeţei, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea şi
germenii; vă permite în special uscarea suprafeţelor.

8. CURĂŢAREA ARMĂTURILOR DIN
BAIE ŞI A BLATURILOR DE BUCĂTĂRIE
Asiguraţi-vă că aţi pregătit aparatul conform instrucţiunilor de la
capitolul 1 şi că aţi conectat accesoriile de la capitolul 2.
8.1 Conectaţi accesoriul concentratorului de abur (4) dotat cu o perie
rotundă cu peri (5), la mânerul (1). Tija de abur
(6) poate fi fixată pe accesoriul concentratorului de abur (4) (a se
vedea p. 5). Acest lucru este recomandat pentru atingerea celor mai
dificile zone, ideal pentru curăţarea radiatoarelor, cadrelor de uşi şi
ferestre, a băilor şi obturatoarelor.
8.2 (a se vedea p. 5). Porniţi boilerul apăsând butonul aferent şi
reglaţi puterea aburului folosind cadranul de reglare aferent (pentru a
opri boilerul, apăsaţi din nou butonul); pentru acest tip de suprafaţă
vă recomandăm nivelurile 4/5 de abur. Lumina
indicatoare () va începe să lumineze intermitent şi va continua până
când s-a atins temperatura corectă.
8.3 Asiguraţi-vă că elementul de blocare a aburului este dezactivat şi
apăsaţi şi menţineţi declanşatorul de abur de pe mâner, pentru a
începe curăţarea.
8.4 Conectaţi tija de aspirare (11) la accesoriul concentratorului
(4) şi activaţi funcţia de absorbţie, pentru a începe imediat aspirarea,
eliminând murdăria cu ajutorul jetului de abur concentrat.
Periile cu culori diferite permit folosirea unei culori diferite pentru
fiecare suprafaţă sau mediu.

9. CURĂŢAREA MOBILEI ŞI A SUPRAFEŢELOR
DELICATE
AVERTIZARE: Nu direcţionaţi jetul de abur direct către
suprafeţe. Înainte de curăţarea suprafeţei, testaţi întotdeauna o
porţiune ascunsă şi observaţi cum se comportă la aplicarea
aburului.
9.1 Conectaţi tija de aspirare (11) sau duza de abur + aspirare
(7) la mâner şi apăsaţi butonul de absorbţie de pe dispozitiv (a se
vedea cap. 2).
Pentru a ajusta puterea de absorbţie, menţineţi apăsaţi butonul de
aspirare (indicatoarele de aspirare vor începe să se aprindă), până
când se atinge nivelul dorit de aspirare.
9.2 (a se vedea p. 5). Porniţi boilerul apăsând butonul aferent şi
reglaţi puterea aburului folosind cadranul de reglare aferent (pentru a
opri boilerul, apăsaţi din nou butonul); pentru acest tip de suprafaţă
vă recomandăm nivelurile 1/2 de abur. Lumina indicatoare () va
începe să lumineze intermitent şi va continua până când s-a atins
temperatura corectă. Apăsaţi şi menţineţi declanşatorul de abur de
pe mâner şi direcţionaţi jetul către o lavetă.
9.3 Folosiţi laveta deja pulverizată cu abur pentru a curăţa suprafaţa,
evitând utilizarea prelungită în acelaşi loc.

10.ALTE UTILIZĂRI GENERALE
AVERTIZARE: Înainte de curăţarea suprafeţei, testaţi
întotdeauna o porţiune ascunsă şi observaţi cum se comportă
la aplicarea aburului.
10.1
LUMINAREA PERDELELOR ŞI A DRAPERIILOR
Germenii şi praful pot fi îndepărtaţi de pe perdele şi draperii prin
pulverizarea cu abur a ţesăturii, folosind numai mânerul. Aburul poate
îndepărta mirosul şi poate conferi strălucire culorilor, permiţându-vă
să spălaţi mai rar ţesăturile.
Pentru această suprafaţă, setaţi aburul la nivelul 1/2.
10.2 ÎNDEPĂRTAREA PETELOR DE PE COVOARE ŞI TAPIŢERIE

AVERTIZARE: Abur.
Risc de opărire!
Cuplaţi accesoriul concentratorului de abur (4) fără peria de nailon;
direcţionaţi aburul numai către pată, în unghiul cel mai deschis
(niciodată vertical cu suprafaţa ce trebuie curăţată) şi aşezaţi o lavetă
sub pată pentru a colecta murdăria „suflată“ de presiunea aburului.
Pentru această suprafaţă, setaţi aburul la nivelul 1/2.
Conectaţi tija de aspirare (11) la accesoriul concentratorului de abur
(4) şi activaţi funcţia de absorbţie pentru a începe aspirarea murdăriei
eliminate şi rămase în covor.
10.3 ÎNGRIJIREA PLANTELOR ŞI UMIDIFICAREA CAMERELOR
Pentru a avea grijă de plantele din casă, îndepărtaţi praful de pe
frunze, aplicând abur pe suprafaţa acestora, folosind numai mânerul;
ajustaţi aburul la nivelul 1/2 şi pulverizaţi la o distanţă de 50 c.
Plantele vor respira mai bine şi vor fi mai curate şi mai luminoase.
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11.

AJUSTAREA ABURULUI (a se vedea p. 5)

Puteţi optimiza debitul de abur, folosind butonul de ajustare a
aburului. Pentru a spori debitul, răsuciţi butonul în sensul acelor de
ceasornic. Răsucirea în sens invers acelor de ceasornic reduce
debitul. Mai jos sunt prezentate câteva sfaturi pentru reglare:
• Nivelul maxim (4/5): pentru îndepărtarea crustelor, petelor,
grăsimii şi igienizare;
• Nivelul mediu (3): pentru covoare, carpete, sticlă şi pardoseli;
• Nivelul minim (1/2): pentru curăţarea cu abur a plantelor,
curăţarea ţesăturilor delicate, canapelelor, etc.

12.

FUNCŢIA PENTRU SUPRAFEŢE MULTIPLE

Funcţia pentru suprafeţele multiple este concepută specific pentru
curăţirea pardoselilor. Funcţia implică acţiunea combinată a unui flux
delicat, intermitent de abur cu o forţă adecvată de absorbţie.
- Blocaţi cele două tuburi prelungitoare (3) pe mânerul (1).
- Cuplaţi peria universală (2) şi fixaţi cadrul pentru covor (2c) (a se
vedea p. 4).
- Fixaţi laveta furnizată (10) la peria universală (2) (a se vedea pag.
5).
- Cuplaţi boilerul folosind butonul aferent.
- Ajustaţi aburul în funcţie de suprafaţă.

1

Parchet

2

Teracotă

3

Covoare/carpete

4

Gresie

5

Granit/marmură

- Aşteptaţi până când lumina indicatorului de aer ( ) este constantă.
- Apăsaţi din nou butonul boilerului pentru a activa funcţia pentru
suprafeţe multiple.
Apăsaţi declanşatorul de pe mâner pentru a obţine un ciclu de abur
alternativ, pornit în acelaşi timp aspiraţia, la putere intermediară.
Eliberaţi butonul pentru abur de pe mâner, pentru a opri debitul, în
timp ce prin aspirare va continua uscarea suprafeţei tratate.
Pentru dezactivarea funcţiei pentru suprafeţe multiple, apăsaţi din
nou butonul boilerului.
Viteza de aspirare nu poate fi ajustată.

13.

LIPSA APEI (a se vedea p. 5)

Graţie sistemului cu umplere automată, nu trebuie să aşteptaţi
răcirea dispozitivului, înainte de reumplerea boilerului cu apă.
Când rezervorul este gol, lumina indicatoare de pe panoul de
comandă se va aprinde şi veţi auzi un semnal sonor.

Pentru a continua utilizarea, este suficient să umpleţi din nou
rezervorul de apă.
Pentru a aspira suprafeţele, nu este necesară umplerea
rezervorului, ci trebuie să opriţi boilerul.

14.

BLOCAREA AUTOMATĂ A ASPIRĂRII

Când murdăria absorbită în colectorul filtrului de apă atinge nivelul
maxim admis, aspiraţia se fi blocată automat de către flotorul special
de siguranţă. Acest lucru se poate întâmpla când apa din colector
este foarte murdară. În aceste cazuri, rotaţia motorului creşte şi este
necesară eliminarea apei din colector.
Opriţi aparatul şi reporniţi-l numai atunci când nivelul aoei din
colector a revenit la normal, conform descrierii de la capitolul 1.
AVERTIZARE: Repornirea imediată a apartului, fără înlocuirea
apei, ar putea deteriora filtrul de la gura de evacuare a aerului.

15.

BIOECOLOGICO

Bioecologico este un produs anti-spumant şi odorizant, care conţine
substanţe naturale. Previne formarea spumei în filtrul de apă,
asigurând funcţionarea corectă a dispozitivului.
La diluarea în
interiorul rezervorului de colectare, Bioecologico acţionează ca
odorizant eficient şi graţie substanţelor naturale din care este făcut,
previne formarea mirosurilor neplăcute în interiorul rezervorului şi
eliberează un miros proaspăt în mediul ambiant.
AVERTIZARE:
- Nu ţineţi la îndemâna copiilor.
- ÎN CAZUL ÎNGHIŢIRII: Clătiţi gura, dar NU
induceţi voma. Contactaţi imediat un
CENTRU TOXICOLOGIC sau un medic.
- Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
- Evitaţi eliberarea în mediu.
- Eliminaţi conform regulamentelor locale.
INCLUDE: eugenol, citral, cinnamal - poate cauza reacţii alergice.
Volumul fiolei: 5 ml
Bioecologico se vinde la cele mai mari magazine de electrocasnice
sau online, pe www.polti.com.

CUM SE FOLOSEŞTE BIOECOLOGICO
15.1
Adăugaţi apă în filtrul de apă, conform instrucţiunilor din
manual.
15.2 Scuturaţi fiola înainte de utilizare.
15.3 Îndoiţi şi rupeţi capacul fiolei.
15.4 Turnaţi conţinutul fiolei în colectorul filtrului de apă al aparatului.
Folosiţi 1 fiolă, o dată.
Posibila modificare a culorii lichidului nu modifică
funcţionarea sau eficacitatea produsului.
AVERTIZARE: Nu turnaţi niciodată Bioecologico în boiler.
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În plus, puteţi folosi aburul pentru a împrospăta spaţiile, în special pe
cele frecventate de fumători.

16.

ÎNTREŢINEREA GENERALĂ (a se vedea p. 5)

Pentru curăţarea exteriorului aparatului, folosiţi numai o cârpă umedă
şi apă de la robinet.
Toate accesoriile pot fi curăţate folosind apă curentă, asigurându-vă
că sunt complet uscate înainte de următoarea utilizare.
Nu folosiţi detergenţi de niciun fel.

Filtrul HEPA trebuie curăţat cu atenţie de aproximativ trei ori pe an.

19.

17.
CURĂŢAREA COLECTORULUI FILTRULUI
DE APĂ (întreţinerea normală)

ROMÂNĂ

AVERTIZARE: Nu curăţaţi filtrul cu peria, deoarece se poate
deteriora, reducând astfel capacitatea de filtrare. Nu folosiţi
detergenţi, nu frecaţi filtrul şi nu îl spălaţi în maşina de spălat
vase.

17.1
Asiguraţi-vă că aparatul este decuplat şi deconectat de la
reţea.
17.2 Ridicaţi colectorul filtrului de apă, îndepărtându-l din carcasă,
folosind mânerul special.
17.3 Răsuciţi mânerul în sens invers şi scoateţi unitatea filtrului de
apă.
17.4 Goliţi rezervorul înclinându-l către canalul de scurgere.
17.5 Răsuciţi tubul cu cot în jos, până când alunecă de pe unitatea de
filtrare (15).
17.6 Separaţi toate componentele şi clătiţi-le sub jet de apă.
AVERTIZARE: Verificaţi filtrele în timpul curăţirii. Înlocuiţi
filtrele dacă sunt vizibil deteriorate.
17.7Uscaţi diversele componente ale filtrului, montaţi-le din nou şi
inseraţi-le din nou în colectorul de murdărie.
17.8 Repoziţionaţi colectorul filtrului de apă în aparat.
Pentru a curăţa colectorul filtrului de apă şi tuburile
prelungitoare, dacă sunt deosebit de murdare, goliţi recipientul
conform descrierii după ce aţi terminat curăţenia şi apoi,
puneţi-l la loc în aparat. Cuplaţi aparatul la reţeaua de
alimentare.
Apoi aspiraţi aproximativ 1,5 litri de apă curată, folosind funcţia
de absorbţie, timp de câteva secunde. Vortexul de apă creat în
interiorul colectorului va spăla şi va îndepărta murdăria. Apa
curată va curăţa şi interiorul tuburilor, pe măsură ce trece prin
acestea. Goliţi din nou colectorul şi daţi deoparte Vaporetto
Lecoaspira.

18.
CURĂŢAREA FILTRULUI
HEPA (întreţinerea specială)
18.1
Asiguraţi-vă că aparatul este decuplat şi deconectat de la
reţea.
18.2 Ridicaţi colectorul filtrului de apă, îndepărtându-l din carcasă,
folosind mânerul containerului.
18.3 Ridicaţi mânerul de eliberare a filtrului HEPA şi îndepărtaţi-l din
carcasă.
18.4 Clătiţi filtrul HEPA folosind exclusiv jetul de apă şi scuturaţi-l
uşor, pentru a îndepărta orice murdărie excedentară sau reziduuri de
apă; înainte de repoziţionarea filtrului în aparat, lăsaţi-l să se usuce
natural, departe de surse de căldură şi lumină, timp de 24 de ore.
AVERTIZARE: Verificaţi filtrele în timpul curăţirii. Înlocuiţi
filtrele dacă sunt vizibil deteriorate.

GARNITURI DE REZERVĂ

Verificaţi periodic starea şaibei colorate aflate în priza încastrată.
Dacă este necesar, înlocuiţi cu piesele de schimb, conform descrierii
de mai jos.
- Îndepărtaţi şaibele deteriorate.
- Inseraţi şaiba nouă, fixând-o pe duza de abur şi
împingând-o în locaşul ei.
- Lubrifiaţi garnitura cu unsoare cu silicon sau
Vaselină, sau alternativ, cu cantităţi mici de ulei
vegetal.
Efectuaţi aceeaşi verificare la garniturile de racord ale tuburilor
prelungitoare şi ale mânerului furtunului.
Dacă este necesar,
procedaţi conform celor de mai jos.
- Îndepărtaţi şaibele deteriorate.
- Inseraţi şaibele noi, aplicându-le pe duza de abur
şi împingându-le în locaş.
- Lubrifiaţi garnitura cu unsoare cu silicon sau
Vaselină, sau alternativ, cu cantităţi mici de ulei
vegetal.

20. DEPOZITAREA
20.1 Opriţi aparatul şi decuplaţi-l de la alimentarea cu curent.
20.2 Îndepărtaţi colectorul filtrului de apă, conform indicaţiilor de la
cap. 1.
20.3 Înfăşuraţi manual cablul şi aşezaţi-l în suport, trecându-l prin
spaţiul de depozitare a cablului de alimentare.
20.4 Aşezaţi colectorul filtrului de apă în carcasă, poziţionându-l
corect.
20.5 Furtunurile, periile şi furtunul flexibil pot fi păstrate pe carcasa
aparatului, glisând cârligul periei universale în sistemul de susţinere
de pe aparat.
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Cârligul este prezent pe tuburile prelungitoare. Montarea
incorectă a celor două tuburi prelungitoare la împiedica
folosirea sistemului de susţinere a aparatului.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR - SFATURI

PROBLEMĂ

CAUZĂ

SOLUŢIE

Aparatul nu porneşte.

Nu există curent electric.

Verificaţi dacă aparatul a fost deconectat de la
sursa de alimentare, conform indicaţiilor din
secţiunea 1.

Puterea de aspirare este redusă.

Duza, furtunul flexibil
sau cel rigid de absorbţie
sunt înfundate.

Decuplaţi aparatul şi scoateţi-l din priză. Curăţaţi
filtrul şi îndepărtaţi blocajele din tuburi şi accesorii.
Procedaţi conform descrierii din capitolul 18.

Filtrul HEPA este blocat sau este
murdar.
Aparatul se află sub presiune, însă iese
abur puţin din el.

Butonul de ajustare a aburului se
află în poziţia 1.

Rotiţi mânerul de ajustare a aburului pentru a
creşte debitul de abur.

Tuburile prelungitoare şi accesoriile sunt
desfăcute.

Contrapiuliţa este
DESCHISĂ.

Reglaţi contrapiuliţa în poziţia ÎNCHIS, conform
indicaţiilor de la cap. 2.

Dispozitivul nu eliberează abur.

Boilerul este decuplat.

Apăsaţi butonul boilerului (a se vedea p. 5).

Boilerul nu conţine apă.

Adăugaţi apă la boiler conform descrierii de
la cap. 13.

Blocarea aburului este
activată.

Decuplaţi elementul de blocare a aerului de
pe mâner.

Boilerul nu este încă sub presiune.

Aşteptaţi până când lampa indicatoare
a aburului se stinge. Inseraţi corect

Aburul este distribuit amestecat cu picături
de apă.

Ştecărul monobloc nu este inserat
corespunzător.
Furtunul de abur şi/sau furtunul
telescopic sunt reci.

Accesoriile sunt greu de montat.

Garniturile produc fricţiune.

Lubrifiaţi garnitura cu unsoare cu silicon sau
Vaselină, sau alternativ, cu cantităţi mici de
ulei vegetal.

Contrapiuliţa nu se află în poziţii
corecte.

Reglaţi contrapiuliţa în poziţia corectă,
conform indicaţiilor de la cap. 2.

Garniturile sunt
deteriorate.

Înlocuiţi garniturile, conform indicaţiilor de la cap.
19.

Cantitate mică de abur sau picături de apă
între racordurile accesoriilor.
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ştecărul
monobloc.
Direcţionaţi
jetul de aer către o lavetă, pentru
a încălzi tuburile.

ROMÂNĂ

21.

ROMÂNĂ

PROBLEMĂ

CAUZĂ

SOLUŢIE

După lichidele de absorbţie, lichidul
absorbit iese din perie.

Rămâne lichid în interiorul tuburilor.

Absorbiţi aerul timp de câteva secunde, pentru a
permite transferul de lichid în rezervor.

Podeaua nu se usucă.

Repetaţi operaţia de absorbţie.

Aparatul de opreşte în timpul aspirării.

Colectorul filtrului de apă este
plin sau motorul este
supraîncălzit.

Opriţi sau deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare.
Goliţi colectorul de murdărie şi
curăţaţi-l. Dacă problema persistă, opriţi şi
decuplaţi aparatul de la sursa de alimentare şi
aşteptaţi 60 minute să se răcească.

La apăsarea butonului boilerului, acesta
nu se opreşte.

S-a activat caracteristica pentru
suprafeţe multiple.

Apăsaţi din nou butonul boilerului, până când se
opreşte.

Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service autorizat (vedeţi www.polti.com pentru lista actualizată) sau serviciul pentru
clienţi.
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Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic şi are garanţie de
doi ani de la data achiziţiei, pentru orice defecte prezente în
momentul predării bunurilor; data achiziţiei trebuie dovedită prin
furnizarea documentului de achiziţie valabil pentru impozitare şi emis
de vânzător.
Pentru reparaţii, aparatul trebuie însoţit de dovada achiziţiei.
Această garanţie nu afectează drepturile consumatorului, care derivă
din Directiva Europeană 99/44/CE, în ceea ce priveşte unele aspecte
privind vânzarea şi garanţia bunurilor de consum, drepturi pe care
consumatorul trebuie să le respecte în ceea ce priveşte vânzătorul.
Această garanţie este valabilă în ţările care respectă Directiva
europeană 99/44/CE. Pentru alte ţări, se vor aplica regulamentele
privind garanţia.
ACOPERIREA GARANŢIEI
În timpul garanţiei, Poli garantează reparaţia gratuită a produsului cu
un defect de fabricaţie şi astfel, clientul nu trebuie să plătească
manopera sau materialele.
În cazul unor defecţiuni ireparabile, Polti poate înlocui gratuit
produsul.
Pentru a oferi garanţia, clientul ar trebui să viziteze Centrele de
servicii autorizate Polti cu dovada achiziţiei de la vânzător, valabilă
pentru impozitare şi purtând data achiziţiei produsului. Fără dovada
achiziţiei şi a dateli cumpărării, lucrările vor fi taxate. Păstraţi în
siguranţă factura pe întreaga durată a garanţiei.

CE NU ACOPERĂ GARANŢIA
• Nicio deteriorare sau pagubă care nu derivă dintr-un defect de
fabricaţie.
• Nicio deteriorate determinată de utilizarea incorectă sau diferită
de cea indicată în manualul de instrucţiuni, care face parte din
contractul de vânzare.
• Niciun defect care rezultă din forţa majoră (incendii, scurtcircuite)
sau cauzate de terţi (modificare).
• Daunele cauzate de folosirea componentelor neoriginale şi a
reparaţiilor sau modificărilor 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 normală.
• Daunele cauzate de calcar.
• Defectele rezultate din lipsa mentenanţei / curăţirii conform
instrucţiunilor producătorului.
• Asamblarea altor accesorii decât cele originale Polti sau a acelor
modificate sau inadecvate pentru dispozitiv.
Utilizarea necorespunzătoare şi/sau neconformă cu instrucţiunile de
utilizare şi alte avertismente sau indicaţii incluse în acest manual,
duce la anularea garanţiei.
Polti nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio daună directă sau
indirectă provocată persoanelor, obiectelor sau animalelor
determinată de nerespectarea instrucţiunilor din acest manual,
referitoare la avertizările privind folosirea şi întreţinerea produsului.
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