MCV85_ TOTAL CLEAN & TURBO
MCV80_ TOTAL CLEAN & TURBO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNREGISTREAZA- ȚI APARATUL PE
SITE-UL www.polti.com
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PERIE UNIVERSALĂ+ SUPORT+ 2 CÂRPE PENTRU CURĂȚAREA CU ABURI

TUB ASPIRARE

PERIE MINI TURBO

doar MCV80

CONCENTRATOR VAPORI

doar MCV85

PERIE MICĂ NEAGRĂ

SET PERII MICI COLORATE

PERIE GEAMURI ȘI TAPIȚERIE 2 IN 1 ȘI BONETĂ DIN BURETE
SUPORT INTEGRAT ACCESORII

MÂNER TRANSPORT

GARNITURI DE SCHIMB

LANCE ASPIRARE 2 IN 1
DEODORANT
FRESCOASPIRA
x2

PERIE TURBO PODELE

PERIE MICĂ DE CURĂȚARE
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0.8 L

0,5 L

OPȚIONAL
SUPORT ACCESORII INTEGRAT

KIT 2 CÂRPE UNIVERSALE BUMPER

PAEU0291

PAEU0286

KIT FILTRE

KIT 2 CÂRPE PARCHET BUMPER

PAEU0295
PAEU0287

KIT FILTRE+ FRESCOASPIRA

KIT 2 BONETE PENTRU PERIA 2 în 1

PAEU0331

PAEU0289

MÂNER TRANSPORT

PERIE MINI TURBO

PAEU0290

PAEU0292

3 PERII MICI CU PERI DIN NYLON

PERIE 2 în 1+ BONETĂ

PAEU0250

PAEU0293

KIT CURĂȚARE

PAEU0294

3 PERII MICI COLORATE CU PERI DIN NYLON

PAEU0296

LANCE 2 în 1

PAEU0298

3 PERII MICI DIN ALAMĂ

PAEU0297
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SAC ACCESORII

PAEU0312

MÂNER+ SAC ACCESORII

PAEU0313

PAEU0322

PAEU0323

PAEU0094

Accesoriile opționale pot fi achiziționate din magazinele specifice de aparate electrocasnice, din Centrele de Service autorizate sau de pe site-ul www.polti.com.
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ITALIANO

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA UNICO
ASPIRATORUL MULTIFUNCȚIONAL CARE ASPIRĂ, IGIENIZEAZĂ CU ABURI SI USUCĂ, ÎNDEPĂRTÂND
UMIDITATEA ÎN EXCES DE PE TOATE SUPRAFEȚELE.
UNICO UCIDE 99,99% GERMENI ȘI BACTERII ȘI ÎI ELIMINĂ FĂRĂ AJUTORUL DETERGENȚILOR CHIMICI.

ACCESORII PENTRU TOATE NEVOILE
Pe site-ul w ww.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
Vizitați site-ul www.polti.com sau sunați la
Departamentul Relați cu Clienții 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.
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CANAL OFICIAL YOUTUBE
Vreți să aflați mai multe? Vizitați canalul nostru
oficial: www.youtube.com/poltispa. Căutați filmarea
video cu Unico pentru a avea o demostrație
panoramică simplă și imediată a funcționării acestui
aparat extraordinar.
Dealtfel acest ghid video vă va ajuta în utilizarea
Unico de la pregătire la utilizare și la cele mai simple
operații de întreținere.
Înscrieți-vă la acest canal pentru a rămâne mereu
conectați la postările noastre video!
ATENȚIE: Avertismentele de
siguranță sunt conțiunte exclusiv în
acest manual.

ROMÂNĂ

În cazul unei erori sau a unei funcționări
defectuoase, nu încercați să reparați aparatul
singuri. În cazul unei loviri grave, a deteriorării
sau căderii în apă a aparatului, acesta nu va mai
putea fi utilizat în siguranță. Utilizarea incorectă
sau nerespectarea instrucțiunilor din manual
poate conduce la grave accidente. Contactați
întotdeauna Service-ul de Asistență Tehnică.

AVERTISMENTE DE
SIGURANȚĂ
PRECAUȚII IMPORTANTE PENTRU
UTILIZARE
PRECAUȚII! ÎNAINTE DE A FOLOSI
APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE
INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE
CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE
APARATUL ÎNSUȘI.

• Pentru a efectua orice operație de întreținere sau
curățare ce necesită accesul la boiler, asigurați-vă
că aparatul este oprit și deconectat electric de cel
puțin două ore.

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.

• Acest aparat nu va fi folosit de persoane (inclusiv
copii peste 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 în legătură
cu
utilizarea
aparatului.
- Supravegheați copii pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea
aparatului nu poate fi efectuată de copii în
absența supravegherii acestora de către un adult.
Nu permiteți copiilor sub 8 ani să se afle în
apropierea aparatului sau a cablului de alimentare
când aparatul este în funcțiune sau pe parcursul
fazei de răcire.

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

Acest aparat atinge temperaturi ridicate. Dacă este
utilizat în mod incorect poate cauza arsuri.
• Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și
accesoriile produsului; acestea nu sunt jucării. Nu
• Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată
permiteți copiilor să aibe acces la sacul din plastic:
operații de întreținere a aparatului decât cele
pericol de sufocare.
indicate în acest manual.
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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.

• Opriți aparatul de la întrerupător (on/off)
înainte de a-l deconecta electric.
• 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.

• Nu conectați aparatul dacă nu v-ați asigurat că • Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și,
tensiunea de rețea este identică cu tensiunea
deasemenea contactul acestuia cu suprafețe
tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși
indicată pe eticheta tehnică a aparatului.
și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor.
Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de
• Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau
alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul
transformatoare. Conectați produsul doar la o
în care aparatul este cald.
priză compatibilă cu ștecherul.
• Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau • Nu înlocuiți ștecherul aparatului.
care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se
pot supraîncălzi și, eventual, pot conduce la • Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta
scurtcircuit, foc, pană de curent sau la trebuie înlocuit de service-ul autorizat, producător,
deteriorarea echipamentului. Utilizați numai vânzător pentru a evita orice pericol. Nu folosiți
prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat.
nominală, de 16A și cu împământare.
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ROMÂNĂ

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

ROMÂNĂ

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

Manipularea
și
eliminarea
substanțelor
periculoase trebuie să fie efectuate în
conformitate cu indicațiile producătorilor
referitoare la aceste substanțe.
• Nu aspirați sau îndreptați jetul de abur pe pulberi
explozive sau lichide, hidrocarburi, flăcări deschise
și sau obiecte extrem de fierbinți.
• Păstrați toate componentele departe de sistemul
de aspirare sau de orice piese în mișcare.
• Nu direcționați jetul de aburi către persoane,
animale, etc.

• Nu
îndreptați
jetul
de
aburi
către
echipamementul electric sau componentele
electronice.

• Înfășurați cablul dacă aparatul nu este utilizat.

RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA
APARATULUI – LEZIUNI/OPĂRIRE

• Folosiți mînerul pentru transport. Nu trageți de
cablul de alimentare. Nu l folosiți ca și maner. Nu
ridicați aparatul, folosind cablul de alimentare sau
furtunurile de aburi/aspirare. Nu ridicați produsul
de mânerul colectorului de murdărie.

• Utilizarea aparatului în locuri în care există
pericol de explozii sau în apropierea substanțelor
toxice este interzisă.

• Nu instalați aparatul în apropierea sobelor
aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror
surse de căldură.

• Nu vărsați substanțe toxice, acizi, solvenți,
detergenți, substanțe corozive și/sau explozive
sau parfum în boiler.

• Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
• Atunci când curățați scările, aparatul trebuie
poziționat pe treptele de sub nivelul utilizatorului.

• Vărsați doar apă, conform indicațiilor de la
capitolul “Ce tip de apă puteți folosi” în boiler.

• Nu direcționați jetul de aburi pe nicio parte a
corpului persoanelor animalelor, etc.

• Nu aspirați sau direcționați aburii către substanțe
toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe
corozive.

• Nu direcționați jetul de aburi pe hainele pe care
acestea le poartă.
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• Pe parcursul utilizării, păstrați aparatul în poziție
orizontală sau pe o suprafață stabilă.

A nu se folosi pe moloz sau cretă, ciment sau reziduuri de la șantierele de
construcție sau de zidărie.
Nu folositi pe pământ și nisip/sol, etc. Nu folositi pe cenușă, funingine și pe
reziduuri de combustie (barbecue, grătare, etc.).
Nu folositi pe imprimantă, copiator sau fax, toner și praf de cerneală. Nu
aspirați obiecte ascuțite, tăioase sau rigide. Puterea aburului aparatului
UNICO oferă rezultate optime chiar de la prima aplicare. Evitați, prin
urmare, frecarea excesivă a suprafetelor. Aparatul funcționează corect dacă
colectorul de murdărie este introdus corect și complet, cu toate
componentele sale.
Nu ridicați aparatul cu tubul telescopic și peria în poziția de parcare. Nu
ridicați produsul de mânerul colectorului de murdărie .
Nu lăsați niciodată aparatul expus la intemperii.

• Blocarea aburului de pe mâner garantează o mai
mare siguranță, deoarece împiedică activarea
accidentală de distribuire a aburului de către copii
sau persoane care nu sunt conștiente de această
funcție a aparatului. Atunci când nu utilizați
aburii, activați funcția de blocare a acestora.
Pentru a continua distribuirea aburilor, readuceți
comutatorul în poziția inițială.

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.
Testele efectuate de laboratoarele terțe și independente confirmă că Unico
ucide 99,99% germeni și bacterii, dacă este utilizat conform instrucțiunilor
cuprinse in manualul de instrucțiuni, ajutându-vă de montarea unei cârpe
din microfibră și respectând durata de funcționare continuă de 15 secunde.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

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.

Unico MCV85_Total Clean & Turbo și MCV80_Total Clean &
Turbo sunt destinate uzului casnic (interior), pentru aspirarea lichidelor și a
prafului, pentru eliminarea materialelor atât uscate cât și/ sau umede
(murdărie) de pe suprafețe, utilizând aburii conform descrierilor și
instrucțiunilor conținute în acest manual. 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. Aspiră
exclusiv murdărie domestică.
Nu aspirați direct din recipiente pline cu apă sau alte lichide cu excepția
cazului în care se efectuează operațiuni de curățare speciale așa cum se
detaliază la Capitolul 22. Aspiră doar cantități mici de apă răspândite pe
suprafețe, cu respectarea cantității maxime specificate în aceste instrucțiuni
de utilizare.
Verificați periodic nivelul murdăriei uscate și umede colectate, asigurânduvă că nivelurile maxime nu sunt depășite (0,8 L max pe găleată).

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

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.
Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea sancțiunilor de ordin
administrativ prevăzute în acest sens.
POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și
constructive considerate necesare, fără obligația de a le anunța în prealabil.

MAX
0.8 L

| 12 |

ROMÂNĂ

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.

ROMÂNĂ

TIPURI DE APĂ CE POT FI FOLOSITE

Se recomandă utilizarea mânerului pentru transport pentru a facilita
mutarea aparatului pe parcursul operațiilor de curățare (5-6). Nu utilizați
mânerul aparatului pentru a ridica aparatul.

Unico MCV85_Total Clean & Turbo și MCV80_Total Clean &
Turbo au fost proiectate 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.
Dacă folosiți doar apă de la robinet, vă recomandăm utilizarea agentului
natural de îndepărtare a calcarului, Kalstop FP2003 care împiedică formarea
calcarului. 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, etc. Nu folosiți substanțe chimice sau detergenți.
Curățați bolierul conform instrucțiunilor conținute la Capitolul 19.

Se recomandă utilizarea ansamblului de accesorii de aplicat pe aparat (7)
sau direct pe mânerul de transport (8), pentru a avea la îndemână
accesoriile pe parcursul operațiilor de curățare.
AVERTISMENT: Nivelul de murdărie aspirat nu trebuie să depășească
indicatorul MAX de pe colectorul de murdărie; acest indicator se referă atât
la murdărie solidă, cât și umedă (9). Dacă se atinge nivelul maxim, urmăriți
indicațiile de la capitolul 17.

2. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE (FUNCȚIA
ABURI (schema pag. 2)

ASPIRATORUL MULTIFIUNCȚIONAL UNICO 3 în 1
Unico este un aspirator puternic multifuncțional ce combină tehnologia de
aspirație multiciclonică cu forța de igienizare a aburului. Este un aparat
electrocasnic multifuncțional ce aspiră, igienizează și usucă toate suprafețele
din casa: podele, covoare, canapele, perne, saltele, geamuri, obiecte sanitare și
plite. Proiectat pentru curățarea zilnică, este perfect ca și aspirator de utilizat
zilnic și ca aparat de curățat cu aburi când doriți să spălați și să igienizați
toata casa.

1. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE (FUNCȚIA
ASPIRARE (schema pag. 2)
1.1 Introduceți tubul de aspirare în corpul aparatului.
1.2 Fixați tubul telescopic pe mâner și reglați înălțimea dorită
1.3 Conectați peria multifuncțională la tubul telescopic.

Sfaturi: Pentru a facilita operațiile următoare, blocați peria în poziția de
parcare.
1.4 Derulați complet cablul de alimentare și conectați-l la o priză
corespunzătoare (1). Utilizați întotdeauna aparatul cu cablul complet derulat.
1.5 Porniți aparatul, apăsând întrerupătorul general (2). Indicatorul
luminos aferent se va aprinde. Aparatul este gata de utilizare. Pentru
aspirare, apăsați butonul de aspirare de pe panoul de control (3).
1.6 Puteți regla puterea de aspirare, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner (4).
1.7 Puteți utiliza Unico cu deodorantul FrescoAspira. Pe bază de esențe
naturale, acesta eliberează un miros plăcut pe durata operațiilor de aspirare.
A se vedea capitolul 26 pentru utilizarea Frescoaspira.

2.1 Atasați tubul de aburi la tubul de aspirare, fixându-le de corpul aparatului
și verificând ca cele două conectoare situate la capetele tubului de aburi să fie
conectate. Nu puteți activa aburul în absența tubului de aburi chiar dacă
boiler-ul este activat.
2.2 Pentru a conecta tubul de aburi la aparat, coborâți capacul tubului de
aburi și introduceți conectorul de aburi, făcându-l să se fixeze în locașul
aferent până auziți un zgomot produs de mecanismul de prindere
(schema pag. 2 - F).
2.3 Deschideți capacul rezervorului și umpleți-l cu apă, fiind atenți să nu se
reverse (10). Închideți capacul.
Această operație trebuie efectuată cu cablul de alimentare deconectat electric.
Grație sistemului de auto-umplere nu este necesar să vă opriți și să așteptați
răcirea aparatului pentru a umple din nou boilerul cu apă.
Lipsa apei din rezervor este vizualizată prin intermediul aprinderii ledului pe
panoul de comenzi (led robinet)(11) și semnalată printr-un semnalizator
acustic.
Pentru a continua funcționarea aparatului este suficient să umpleți din nou
rezervorul de apă.
2.4 Derulați complet cablul de alimentare și conectați-l la o priză potrivită
de curent (1). Utilizați întotdeauna aparatul cu cablul complet derulat.
2.5 Activați aparatul, apăsând întrerupătorul general (2). Ledul adiacent se
va aprinde. Aparatul este pregătit pentru utilizare. Pentru a utiliza aburii,
activați boiler-ul, apoăsând tasta ON (12)și reglați aburii în funcție de
suprafața de tratat, conform indicațiilor conținute în capitolul 4.
2.6 Odată activat boilerul, ledul de aburi luminează intermitent: boiler-ul se
încălzește. Când ledul luminează fix, după circa 5 minute (13), aparatul este
pregătit să funcționeze în funcția aburi.
2.7 Mânerul este echipat cu o tastă de siguranță ce împiedică activarea
involuntară și accidentală a emisiei de aburi (14). În cazul în care aparatul
rămâne nesupravegheat în timp ce este activat, comutați tasta de siguranță
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+

Se recomandă utilizarea mânerului pentru transport pentru a facilita
mutarea aparatului pe parcursul operațiilor de curățare. Nu utilizați
mânerul aparatului pentru a ridica aparatul.

VACUUM

C
A

Se recomandă utilizarea ansamblului de accesorii de aplicat pe aparat (7)
sau direct pe mânerul de transport (8), pentru a avea la îndemână
accesoriile pe parcursul operațiilor de curățare.

C

B

A+
A
A+

STEAM & DRY

A
A+

LEGENDĂ:

ATENȚIE: Pe parcursul primei utilizări a aparatului se pot observa
scurgeri de picături de apă amestecate cu aburi datorate instabilității
termice. Orientați primul jet de apă pe o cârpă.

SUPRAFEȚE

3. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE (FUNCȚIA
COMBINATĂ ABURI/ASPIRARE

PODELE
REZISTENTE

Puteți utiliza funcțiile aburi/aspirare simultan pentru a spăla și igieniza
suprafețele, ulterior pentru a le usca. Pentru funcția combinată, pregătiți
aparatul conform descrierii conținute în cap. 1 și 2.

COVOARE
MOCHETE

PODELE
DELICATE

FUNCȚIA CURĂȚARE

4. REGLAJUL ABURILOR

+

Cu ajutorul butoanelor “+” și “-” (16), puteți crește sau reduce nivelul
puterii de aspirare . Mai jos câteva sugestii pentru utilizarea reglajului:

VACUUM

• Nivelul maxim: pentru podele și suprafețe rezistente, pentru
îndepărtarea crustelor, a petelor și a grăsimii;
• Nivelul mediu: pentru curățarea geamurilor, a podelelor și pentru a curăța
covoare și mochete;

• Nivelul minim: pentru a curăța parchet și suprafețe laminate, țesături
delicate, tapițerie, canapele și saltele, etc. și pentru a curăța plantele.

5. PERIE MULTIFUNCȚIONALĂ

STEAM

În funcție de suprafața de curățat (covoare/mochetă, parchet și podele
delicate, podele rezistente și gresie) și de funcția pe care o utilizați (aspirare,
aburi, aburi și aspirare simultan) cu sau fără suportul de cârpă, alegeți
poziția (A-B-C) corespunzătoare în baza tipului de curățare, apăsând
pedala aferentă:
A - nicio inserție
B - inserții cauciucate
C - inserții cu perii
Eticheta specifică prezentă pe aparat indică modul cel mai potrivit de
utilizare al periei multifuncționale în funcție de tipul suprafeței și funcția de
curățare.

ASPIRARE

STEAM

ABURI

STEAM & DRY

ABURI/USCARE

Pentru operațiile de curățare se recomandă utilizarea cârpei când se dorește
spălarea și igienizarea podelelor, astfel murdăria dizolvată de aburi este
colectată pe cârpa însăși.
Se poate utiliza cârpa și cu funcția combinată aburi/aspirare.
În special pentru curățarea podelelor delicate, ca de ex. parchet, cârpa
garantează grija față de suprafața tratată. În cazul în care uscarea nu este
completă din cauza cărpei umezite de aburi se recomandă uscarea suprafeței
cu ajutorul unei cârpe uscate.

Utilizați cârpa și suportul aferent exclusiv cu peria comutată pe poziția A.
Sunt furnizate 2 cârpe din microfibră ce pot fi spălate:
MCV85: 2 cârpe cu tampoane pentru podele delicate (culoare bej) și 1 cu
tampoane (albă cu dungi roșii) pentru toate tipurile de podele. MCV80:
1 cârpă cu tampoane și 1 universală pentru a curăța suprafețe dificil de
accesat, ambele potrivite tuturor tipurilor de podele.
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ROMÂNĂ

în poziția “aburi blocați” (14-A). Pentru a relua emisia de aburi, comutați
tasta pe poziția inițială (14-B) și apăsați butonul aburi de pe mâner (15).

ROMÂNĂ

6. PROGRAME AUTOMATE DE CURĂȚARE
Unico este dotat cu programe prestabilite pentru reglajul automat al
presiunii aburului și a duratei de aspirare în funcție de suprafața de tratat. Cu
ajutorul aburilor se spală și igienizează suprafețele, cu activarea aspirării se
usucă, îndepărtându-se umiditatea lăsată precedent de aburi.
Pentru activarea programelor, asigurați-vă că au fost urmate indicațiile
conținute în capitolele 1 și 2 și efectuați operațiile de curățare. Deci, pentru a
selecta programul, țineți apăsat butonul PROGRAM de pe panoul de
comenzi (17) până când ledul corespunzător programului dorit se aprinde.

P2

P3

PODELE DURE - Țineți apăsat butonul de emisie aburi de pe
mâner pentru durata dorită până la maxim 30 secunde. Imediat ce
eliberați butonul, aspirarea se va activa pentru durata dorită
în vederea uscării suprafeței. Repetați operația până ce operația
de curățare este completă.
BAIE- Țineți apăsat butonul de emisie aburi de pe mâner cât
credeți că e necesar. La eliberarea butonului, aspirarea se va activa
automat atâta timp cât este necesar uscării acestei suprafețe.
Repetați operația până la finalizarea curățării.
TAPIȚERIE - Ținând apăsat butonul de pe mâner, ambele funcții,
aburi și aspirare se vor activa simultan. Aburii se vor dispersa
intermitent pentru a proteja suprafața delicată.

6.2 Unico MCV80
PODELE DURE - Țineți apăsat butonul de emisie aburi de pe
mâner pentru durata dorită până la maxim 30 secunde. Imediat ce
P1 eliberați butonul, aspirarea se va activa pentru durata dorită în
vederea uscării suprafeței. Repetați operația până ce operația de
curățare este completă.
COVOARE/ MOCHETĂ- Ținând apăsat butonul de pe mâner,
P2 ambele funcții, aburi și aspirare se vor activa simultan. Aburii se
vor dispersa intermitent pentru a proteja suprafața delicată.

P3

GEAMURI - Țineți apăsat butonul de emisie aburi de pe mâner
pentru durata dorită până la maxim 30 secunde. Imediat ce
eliberați butonul, aspirarea se va activa automat pentru durata
dorită în vederea uscării suprafeței. Repetați operația până ce
operația de curățare este completă.

6.3 În modalitatea programe este întotdeauna posibilă aspirarea, apăsând
tasta aspirare (3).
Pentru întreruperea programului în derulare, apăsați și eliberați rapid tasta
de emisie aburi.
Pentru reluarea programului, țineți apăsată cel puțin o secundă tasta de
emisie aburi.
Pentru dezactivarea programelor, apăsați repetat tasta PROGRAM până
când ledul aferent se stinge.

FUNCȚIA DOAR ASPIRARE
Doar pentru aspirare, fixați peria multifuncțională în poziția C (inserție
perie), apăsând pedala (asigurați-vă că suportul cu cârpă nu este atașat pe
perie).
Din motive de siguranță, activați sistemul de blocare a aburilor de pe
mâner pe durata aspirării.
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 1 și inițiați
procedura de curățare.
Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner (4).

6.1 Unico MCV85

P1

7. CURĂȚAREA PODELELOR REZISTENTE
(gresie, suprafețe ceramice, etc.)

FUNCȚIA DOAR ABURI
Pentru curățarea cu aburi puteți beneficia de acțiunea abrazivă a cârpelor din
dotare, aplicându-le pe suportul corespunzător (18); poziționați suportul cu
cârpă pe pământ și suprapuneți peria multifuncțională în poziția A (nicio
inserție), acționând o ușoară presiune până auziți un clic de prindere (19).
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 2 și inițiați
procedura de curățare.
Cu ajutorul butoanelor “+” și “-” (a se vedea cap. 4), puteți crește sau reduce
nivelul puterii de aspirare ; pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm
nivel maxim de aburi.
Înainte de îndepărtarea suportului cu cârpă, așteptați câteva minute pentru
a permite răcirea acesteia. Nu utilizați niciodată suportul fără cârpă.
FUNCȚIA COMBINATĂ ABURI/ASPIRARE
pentru igienizarea și uscarea suprafețelor
Pentru curățarea cu aburi și aspirare, setați peria multifuncțională în poziția
B (inserții de cauciuc); asigurați-vă că suportul cu cârpă nu este atașat la
perie. Asigurați-vă că punctele 1 și 2 au fost respectate și inițiați procedura
de curățare, mai întâi difuzând aburii, după care aspirând pentru uscare.
Cu ajutorul butoanelor “+” și “-” (a se vedea cap. 4), puteți crește sau reduce
nivelul puterii de aspirare. Pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm
nivel maxim de aburi.
Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner.
Utilizarea combinată aburi/aspirare permite o mai bună igienizare a
suprafeței tratate, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea, germenii și
acarienii, dar mai ales reduce durata aferentă operației de curățare.

MODALITATEA PROGRAMATĂ
Pentru acest tip de suprafață se recomandă programul prestabilit de curățare,
a se vedea capitolul 6.
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8. CURĂȚAREA PODELELOR DELICATE
(lemn, piatră, suprafețe cerate, etc.)

Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a se
vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivel minim
de aburi.
Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner.
Utilizarea combinată aburi/aspirare permite o mai bună igienizare a
suprafeței tratate, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea, germenii și
acarienii, dar mai ales reduce durata aferentă operației de curățare.
AVERTISMENT: Înainte de a curăța piele sau alte materiale cu aburi,
consultați indicațiile producătorului și testați pe o parte ascunsă sau pe un
eșantion de material. Permiteți suprafeței curățate cu aburi să se usuce
pentru a verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.

Înainte de a utiliza aparatul pe suprafețe delicate, asigurați-vă că partea care
intră în contact cu aceste suprafețe nu prezintă corpuri străine care ar putea
cauza zgârieturi.
FUNCȚIA DOAR ASPIRARE
Doar pentru aspirare, fixați peria multifuncțională în poziția C (inserție
perie), apăsând pedala (asigurați-vă că suportul cu cârpă nu este atașat pe
perie).

Pentru a evita colectarea oricărei murdării în colectorul de murdărie ce
cauzează mirosuri neplăcute (în special în cazul în care lichidele sunt
aspirate și/sau se utilizează aburi), vă recomandăm golirea și curățarea dupa
fiecare utilizare în conformitate cu metodele descrise în capitolul 17.

Din motive de siguranță, activați sistemul de blocare a aburilor de pe mâner
pe durata aspirării.

9. CURĂȚAREA COVOARELOR & MOCHETELOR

Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 1 și inițiați
procedura de curățare.
Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner (4).
FUNCȚIA DOAR ABURI
Pentru curățarea cu aburi, fixați peria multifuncțională în poziția A (nicio
inserție). Aplicați cârpa din dotare pe suportul corespunzător; poziționați
suportul cu cârpă pe pământ și suprapuneți peria, acționând o ușoară
presiune până când auziți un zgomot de prindere (19).
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 2 și inițiați
procedura de curățare.
Cu ajutorul butoanelor “+” și “-” (a se vedea cap. 4), puteți crește sau reduce
nivelul puterii de aspirare ; pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm
nivel minim de aburi.

FUNCȚIA DOAR ASPIRARE
Doar pentru aspirare, fixați peria multifuncțională în poziția A (nicio
inserție), apăsând pedala.
Din motive de siguranță, activați sistemul de blocare a aburilor de pe
mâner .
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 1 și inițiați
procedura de curățare.
Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner (4).
Doar pentru aspirare este posibil să utilizați, pe lângă peria multifuncțională
și peria de podele Turbo. Peria Turbo, grație unui sistem pe turbină crește
eficiența în operațiile de aspirare a suprafețelor textile, indicată pentru a
îndepărta păr și piele de animale de pe covoare și mochete.

Înainte de îndepărtarea suportului cu cârpe, așteptați câteva minute pentru
a permite răcirea cârpei. Nu utilizați niciodată suportul fără cârpă.

FUNCȚIA COMBINATĂ ABURI/ASPIRARE
pentru igienizarea și uscarea suprafețelor
Pentru curățarea cu aburi și aspirare, setați peria multifuncțională în poziția
A (nicio inserție). Aplicați cârpa din dotare pe suportul corespunzător;
poziționați suportul cu cârpă pe pământ și suprapuneți peria, acționând o
ușoară presiune până când auziți un zgomot de prindere (19).
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolele 1 și 2 și
inițiați procedura de curățare; pulverizați, având simultan activată aspirarea
pentru a acționa cu delicatețe asupra suprafețelor.

FUNCȚIA DOAR ABURI
AVERTISMENT: Înainte de a curăța piele sau alte materiale cu aburi,
consultați indicațiile producătorului și testați pe o parte ascunsă sau pe un
eșantion de material. Permiteți suprafeței curățate cu aburi să se usuce
pentru a verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.
Pentru curățarea cu aburi, fixați peria multifuncțională în poziția A (nicio
inserție), apăsând pedala. Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute
în capitolul 2 și inițiați procedura de curățare.
Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a se
vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivelul
mediu de aburi.
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Pentru a evita colectarea oricărei murdării în colectorul de murdărie ce
cauzează mirosuri neplăcute (în special în cazul în care lichidele sunt
aspirate și/sau se utilizează aburi), vă recomandăm golirea și curățarea dupa
fiecare utilizare în conformitate cu metodele descrise în capitolul 17.

ROMÂNĂ

FUNCȚIA COMBINATĂ ABURI/ASPIRARE
pentru igienizarea și uscarea suprafețelor
Pentru curățarea cu aburi și aspirare, setați peria multifuncțională în poziția
A (nicio inserție), apăsând pedala.
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolele 1 și 2 și
inițiați procedura de curățare.
Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a se
vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivelul
mediu de aburi.
Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner .
Utilizarea combinată aburi/aspirare permite o mai bună igienizare a
suprafeței tratate, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea, germenii și
acarienii; permite revigorarea culorilor fibrelor și uscarea mult mai rapidă a
suprafețelor.
Pentru a evita colectarea oricărei murdării în colectorul de murdărie ce
cauzează mirosuri neplăcute (în special în cazul în care lichidele sunt
aspirate și/sau se utilizează aburi), vă recomandăm golirea și curățarea dupa
fiecare utilizare în conformitate cu metodele descrise în capitolul 17.
MODALITATEA PROGRAMATĂ
doar pentru UNICO MCV80
Pentru acest tip de suprafață este presetat un program de curățare, a se vedea
cap. 6.2.

10. CURĂȚAREA STICLEI & GEAMURILOR ȘI GRESIEI
AVERTISMENT: Pentru curățarea suprafețelor din sticlă, în special în
sezonul rece, preîncălziți geamurile de la o distanță de circa 50 cm de
suprafețele respective.
FUNCȚIA DOAR ABURI
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolele 1 și 2 .
10.1 Conectați peria 2 in 1 (de geamuri și tapițerie) pe mâner sau pe tubul
telescopic.
Apăsați și comutați în față cursorul prezent pe accesoriu pentru a extrage
cadrul cauciucat (20).
10.2 Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a se
vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivelul
mediu de aburi.
10.3 Țineți apăsat butonul de aburi de pe mâner (15) și pulverizați
abundent suprafața pentru a dizolva murdăria.
10.4 Activați aspirarea și ajutați-vă de perie pentru a usca suprafața.
Peria 2 in 1 pentru geamuri și tapițerie permite completarea curățeniei întrun mod simplu și rapid fără a lăsa urme . Utilizarea combinată aburi/aspirare
permite o mai bună igienizare a suprafeței tratate, dizolvând murdăria,
eliminând grăsimea, germenii și acarienii; permite revigorarea culorilor
fibrelor și uscarea mult mai rapidă a suprafețelor.

MODALITATEA PROGRAMATĂ
doar pentru UNICO MCV80
Pentru acest tip de suprafață este presetat un program de curățare, a se vedea
cap. 6.2.

11. CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR CĂPTUȘITE
(saltele, canapele, interiorul mașinilor, etc.)
FUNCȚIA DOAR ASPIRARE
Doar pentru aspirare și în funcție de suprafața de tratat, conectați pe mâner
unul dintre accesoriile de mai jos :
Peria 2 in 1 de geamuri și tapițerie fără a extrage inserția cauciucată
permite aspirarea tuturor tipurilor de suprafețe într-un mod practic și rapid.
Lancea de aspirare 2 în 1 (în poziția 2) (23) aspiră în spațiile mai strimte și
dificil de accesat.
Peria Mini turbo curăță în profunzime fibrele țesăturilor, îndepărtând păr și
piele.
Accesoriul de aspirare îndepărtează praful și murdăria superficiale.

Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 1 și inițiați
procedura de curățare.
Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent pe
mâner (4).
FUNCȚIA DOAR ABURI
AVERTISMENT: Înainte de a curăța piele sau alte materiale cu aburi,
consultați indicațiile producătorului și testați pe o parte ascunsă sau pe un
eșantion de material. Permiteți suprafeței curățate cu aburi să se usuce
pentru a verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.
Pentru curățarea cu aburi, aplicați peria 2 in 1 de geamuri și tapițerie cu
boneta din burete aplicată (21), conectând peria 2 in 1 pe mâner sau pe
tubul telescopic.
Asigurați-vă că cadrul cauciucat se află în interiorul accesoriului.
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 2 și inițiați
procedura de curățare.
Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a se
vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivelul
minim de aburi.
FUNCȚIA COMBINATĂ ABURI/ASPIRARE
pentru igienizarea și uscarea suprafețelor
AVERTISMENT: Înainte de a curăța piele sau alte materiale cu aburi,
consultați indicațiile producătorului și testați pe o parte ascunsă sau pe un
eșantion de material. Permiteți suprafeței curățate cu aburi să se usuce
pentru a verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.
Pentru curățarea cu aburi și aspirare, utilizați peria 2 i n 1 de geamuri și tapițerie,
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cu boneta din burete aplicată (21), conectând peria pe mâner sau pe tubul
telescopic.
Asigurați-vă că cadrul cauciucat se află în interiorul accesoriului.

FUNCȚIA DOAR ABURI
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 2 și inițiați
procedura de curățare.
Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a se
vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivelul
minim de aburi.
Țneți apăsat butonul de aburi de pe mâner și direcționați jetul pe o cârpă.
Utilizați cârpa pulverizată pentru a curăța suprafața, evitând să insistați
asupra suprafeței respective.

Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolele 1 și 2 și
inițiați procedura de curățare.
Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a se
vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivelul
minim de aburi.
Puteți utiliza funcțiile aburi și aspirare simultan sau alternându-le.
Utilizarea combinată aburi/aspirare permite o mai bună igienizare a
suprafeței tratate, dizolvând murdăria, eliminând grăsimea, germenii și
acarienii; permite revigorarea culorilor fibrelor și uscarea mult mai rapidă a
suprafețelor.

AVERTISMENT: Nu îndreptați jetul de aburi direct pe suprafețe.
MODALITATEA PROGRAMATĂ
doar pentru UNICO MCV85
Pentru acest tip de suprafață este presetat un program de curățare, a se vedea
cap. 6.1.

12. CURĂȚAREA BĂII. CHITURI ȘI BLATUL DE
BUCĂTĂRIE

AVERTISMENT: Înainte de a curăța suprafața, testați distribuirea aburilor
pe o parte ascunsă, și verificați cum reacționează la aburi.

14. ALTE UTILIZĂRI GENERALE ALE FUNCȚIEI ABURI

FUNCȚIA DOAR ABURI

AVERTISMENT: Înainte de a curăța suprafața, testați distribuirea aburilor
pe o parte ascunsă, și verificați cum reacționează la aburi.

Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 2.
12.1 Conectați accesoriul concentrator la mâner. Pentru o mai bună acțiune
abrazivă puteți aplica concentratorului o perie rotundă.
12.2 Puteți regla intensitatea aburului, acționând asupra butoanelor +/- (a
se vedea capitolul 4); pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm nivelul
maxim de aburi.

14.1 CURĂȚAREA PERDELELOR ȘI A DRAPERIILOR
Aspirați fibrele, folosind mânerul pentru a îndepărta acarienii și praful de pe
perdele și draperii. Aburii pot îndepărta mirosurile și pot revigora culorile,
permițând fibrei să fie spălată mai rar. Pentru acest tip de suprafețe, folosiți
nivelul minim de aburi.

FUNCȚIA COMBINATĂ ABURI/ASPIRARE
pentru igienizarea și uscarea suprafețelor
12.3 Conectați accesoriul de aspirare la accesoriul concentrator (22) și
activați funcția de aspirare pentru aspirarea imediată a murdăriei îndepărtate
grație jetului de aburi concentrat.
Pentru modelul MCV85, diferitele culori ale periei pot fi alocate anumitor
zone sau suprafețe.
MODALITATEA PROGRAMATĂ
doar pentru UNICO MCV85
Pentru acest tip de suprafață este presetat un program de curățare, a se vedea
cap. 6.1 (Baie).

14.2 ÎNDEPĂRTAREA PETELOR DE PE CARPETE ȘI TAPIȚERII

AVERTISMENT: Aburi.
Risc de ardere!
Conectați accesoriul concentrator fără peria rotundă ; îndreptați jetul de
aburi direct pe pată din cel mai mare unghi posibil (niciodată pe verticala
suprafeței de curățat) și întroduceți o cârpă în afara petei pentru a colecta
murdăria care a fost "spulberată" de presiunea aburului.
Pentru acest tip de suprafețe, folosiți nivelul minim de aburi. Conectați
știuțiul de aspirare la accesoriul concentrator și activați funcția de aspirare
pentru a îndepărta murdăria rămasă pe podea.

13. CURĂȚAREA MOBILEI ȘI A SUPRAFEȚELOR DELICATE 14.3 ÎNGRIJIREA PLANTELOR ȘI UMIDIFICAREA ÎNCĂPERILOR.

Pentru a îngriji plantele, îndepărtați praful de pe frunze direct de pe
mâner, aspirând suprafața: reglați aburii la nivelul minim și aspirați de la o
distanță de circa 50 cm. Plantele respiră mai bine și va fi mai curat și mai
luminos. În plus, puteți utiliza, deasemenea aburul pentru a reîmprospăta
spațiile, în special cele frecventate de fumatori.

FUNCȚIA DOAR ASPIRARE
Pentru aspirare, conectați lancea de aspirare 2 în 1 pe mâner în poziția 1
(cu peri) (23), astfel putând elimina praful de pe suprafețe.
Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în capitolul 1 și inițiați
procedura de curățare.
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Puteți regla puterea de aspirație, acționând asupra cursorului prezent
pe mâner.

ROMÂNĂ

15. NU MAI ESTE APĂ
Indicatorul luminos de pe panoul de control (led robinet) (11) aprins și
declanșsarea semnalizatorului acustic indică golirea apei din rezervor. Pentru
a continua curățarea cu aburi, deschideți capacul rezervorului și adăugați apă
(10).
Pentru aspirarea suprafețelor nu este necesară umplerea rezervorului, doar
opriți boilerul.

16. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Asigurați-vă că aparatul a fost oprit și deconectat electric (24).
Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați numai o cârpă umedă și apă de
robinet.
Toate accesoriile pot fi curățate cu apă curentă, asigurându-vă că acestea sunt
complet uscate înainte de următoarea utilizare.
Nu folosiți detergenți de orice tip.
Cârpele din dotare pot fi spălate, urmând instrucțiunile prezente pe etichetă.

AVERTISMENT: În cazul în care se formează spumă în interiorul
colectorului de apă (de obicei din cauza detergentului, fiind prezent pe
suprafață), goliți și curățați imediat conform detaliilor de la Capitolele 1 7,
18 și 22.

18. CURĂȚAREA FILTRELOR
(întreținere specială)

18.1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat electric. (24).
18.2 Deconectați conectorul de murdărie și scoateți-l (25).
18.3 Coborâți mânerul grupului filtrant (31) și rotiți calota (32) astfel
încât să coincidă cele două triunghiuri (33).
18.4 Ridicați capacul, trăgând în sus (34) și scoateți sita filtrului. (35).
18.5 Țineți mânerul unității multi-ciclonice și trageți în sus (36).
18.6 Spălați sita filtrului (37) și ansamblul multi-ciclonic sub apă curentă
(38).
18.7 Stoarceți filtrul (37) și reasamblați toate componentele, în
conformitate cu procedura descrisă, în ordine inversă, asigurându-vă că
partea sitei filtrului este orientată în sus.
18.8 Scoateți filtrul HEPA de pe corpul aparatului, deconectându-l din
levierul corespunzător (39).
18.9 Clătiți filtrul HEPA, folosind doar apă curentă și agitați ușor pentru a
îndepărta murdăria sau excesul de apă rămasă; înainte de a reinstala filtrul în
aparat, lăsați-l să se usuce natural, departe de lumina directă și căldură timp
de cel puțin 24 de ore (40).

17. CURĂȚAREA COLECTORULUI DE MURDĂRIE
(întreținere frecventă)

17.1 Asigurați-vă că aparatul a fost oprit și deconectat electric (24).
17.2 Deconectați conectorul de murdărie și scoateți-l (25).
17.3 Acționați mânerul superior și rotiți orar (26).
17.4 Scoateți încet ansamblul filtrului, trăgând în sus și goliți colectorul întrun recipient adecvat (26-27).
17.5 Spălați colectorul și ansamblul filtrului, folosind apă curentă (28-29).
Agitați pentru a îndepărta excesul de apă. Această acțiune este recomandată
mai ales atunci cand sunt aspirate lichide și / sau când se utilizează în funcția
combinată aburi/aspirare pentru a usca suprafețele.
1 7.6 Reasamblați totul, urmând procedura inversă (30). Ansamblul filtrant
al lui Unico se poate folosi imediat, evitând pierderea de timp. Totuși,
înainte de a-l reintroduce, recomandăm uscarea rapidă a filtrului si a
colectorului cu o cârpă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.

AVERTISMENT: Verificați filtrele pe parcursul curățării. Înlocuiți-le când
sunt vizibil deteriorate.
Filtrele trebuie curățate aproximativ de două ori pe an.
În cazul în care folosiți aparatul frecvent pentru aspirarea murdăriei lichide,
repetați operația mai des.

19. CURĂȚAREA BOILERULUI
(întreținere specială)
AVERTISMENT: Aburi.
Risc de ardere!

Goliți colectorul de murdărie de fiecare dată când este atins nivelul MAX (9)
și
după
fiecare
utilizare.
Vă recomandăm golirea acestuia după fiecare utilizare, înainte de
depozitarea aparatului pentru evitarea formării mirosurilor neplăcute.
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AVERTISMENT: Pericol de ardere! La accesarea boilerului (îndepărtarea
capacului, umplerea, golirea), asigurați-vă că aparatul este oprit și
deconectat electric de cel puțin două ore.

Vă e necesară o cheie hexagonală n. 6.

AVERTISMENT: Nu depășiți cantitatea de apă indicată și vărsați-o încet în
boiler, având grijă să nu se reverse.

22.1 Porniți aparatul, accesând întrerupătorul general.
22.2 Aspirați 0.5l de apă curată dintr-un recipient și goliți colectorul de
murdărie.
22.3 Repetați operația până când apa din colectorul de murdărie este curată.
22.4 Colectorul de murdărie, fiind curat și uscat, aspirați timp de cel puțin 5
minute pentru a se usca complet tuburile.
22.5 Asigurați-vă că colectorul murdărie și filtrele sunt complet uscate.
22.6 Asigurați-vă că tuburile nu sunt obstrucționate, utilizând peria de
curățare:

19.5 Clătiți bolierul și vărsați apa în chiuvetă sau într-un recipient special
pentru apa murdară. Dacă apa este foarte murdară, repetați operația până
când apa este curată (43).
19.6 Introduceți 200 ml de apă în boiler și înșurubați capacul, asigurându-vă
că sigiliul este prezent și că este corect înșurubat. Înlocuiți capacul.
19.7 Umpleți din nou rezervorul și închideți ușa.
19.8 Porniți aparatul.
Înainte de a utiliza aburii pentru a curăța, orientați jetul într-o chiuvetă sau
alt recipient până când aburul este complet curat.

20. CURĂȚAREA PERIEI MINI TURBO
(întreținere specială)

20.1 Rotiți dispozitivul de blocare și scoateți partea superioară a periei mini
turbo.
20.2 Curățați interiorul periei și reînchideți, urmând procedura în ordine
inversă.

21. CURĂȚAREA PERIEI TURBO DE PODELE
(întreținere specială)

21.1 Deschideți capacul și curățați interiorul periei.
21.2 Închideți capacul, urmând procedura inversă.

1

2

3

1 - Curățarea conductei de pe mâner: introduceți peria de curățare pe partea
terminală a mânerului, verificând dacă sunt obstrucții și/sau corpuri străine
ce pot bloca aspirarea.
2 -Curățarea conductei dintre recipientul de colectare și teaca grefei:
introduceți peria de curățare pe conductă unde se introduce tubul de
aspirare, verificând dacă sunt obstrucții și/sau corpuri străine ce pot bloca
fluxul de aspirare. Efectuați operația și de pe partea filtrului Hepa.
3 - Curățarea conductei dintre recipientul de colectare și corpul mașinii
(latura filtrului Hepa): efectuați operația de curățare, introducând peria în
conductă, verificând dacă sunt obstrucții.

Se recomandă ca tuburile să fie curățate de fiecare dată când filtrele sunt
curățate și după fiecare utilizare intensivă a produsului.

23. ÎNLOCUIREA INSERȚIILOR CAUCIUCATE
PERIA MULTIFUNCȚIONALĂ
(întreținere specială)

Foliile cauciucate ale periei multifuncționale, când se consumă pot fi
înlocuite cu piese de schimb.
Inserțiile cauciucate sunt de două feluri:
- una cu literă ștanțată (F), de introdus în partea anterioară a periei.
- una cu literă ștanțată (R), de introdus în partea posterioară a periei.
Pentru înlocuire, procedați astfel:
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22. CURĂȚAREA TUBURILOR DE ASPIRARE
(întreținere specială)

Pentru a menține performanța maximă, curățați boilerul o dată pe an sau la
fiecare 50 de utilizări intense.
19.1 Goliți total rezervorul și scoateți colectorul de murdărie.
19.2 Așezați aparatul pe o parte și scoateți capacul, folosind o monedă (41)
19.3 Deșurubați capacul boilerului cu ajutorul cheii nr. 6 (42).
19.4 Vărsați 200 ml de apă curentă în boiler.

ROMÂNĂ

F

F

R

R

naturale. Pe parcursul utilizării, eliberează un parfum plăcut în
fiecare încăpere.
Introducerea/ înlocuirea Frescoaspira:
26.1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat electric.
26.2 Deconectați și scoateți recipientul de colectare.
26.3 Introducveți dispozitivul Frescoaspira în compartimentul filtrului
HEPA (46).
26.4 Reasamblați totul, urmând procedura inversă.

23.1 Poziționați peria multifuncțională în poziția B și răsturnați-o.
23.2 Mutați spre stânga inserția cauciucată, după care ridicați-o spre sus.
23.3 Introduceți noua inserție cauciucată, urmând procedura inversă.

Se recomandă înlocuirea la fiecare 2 luni sau oricând se consumă
deodorantul.

ATENȚIE: Inserțiile cauciucate se vor introduce cu partea ce
prezintă striații spre exteriorul periei.

ATENȚIE:
- Nu lăsați la îndemâna copiilor
- ÎN CAZ DE INGURGITARE: Clătiți gura, NU provocați voma.
- Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele
- Nu dispersați în mediul înconjurător.
- Nociv pentru organisme acvatice cu efecte de lungă durată.
- Reciclați conform normelor în vigoare.

STRIAȚIE

Inserțiile cauciucate se pot procura din Centrele autorizate de Service Polti.

24. GARNITURI DE SCHIMB

Verificați perioduc starea garniturilor de pe mânerul tecii și al tubului
telescopic. Dacă este necesar, înlocuiți-le cu piese de schimb
corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos.
- Înlocuiți garnitura deteriorată
- Introduceți garnitura nouă, poziționând-o pe duza de
aburi și împingând-o în locașul său.

Pulito conține:
2-PENTIL-3-FENIL-2-PROPEN-1-AL - OT-NE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8
Octahidro-2,3,8,8-tetra-metil-2-naphthalenyl) etanon) - 3-METHYL-4(2,6,6-TRIMETIL-2-CYCLOHEXE N-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE
(PRINCIPALA COMPONENTĂ) - ACETAT P-T-BUT-CICLOEXILE3,4,5,6,6,PENTAMETHYLHEPT-3-EN-2-ONE
(AND ISOMERS) - 7-HYDROXY-3,7-DIMETHY-LOCTAN-1-AL

- Lubrifiați garnitura cu unsoare siliconică sau
vasilină, sau, dacă nu cu mici cantități de ulei vegetal.

25. DEPOZITARE

25.1 Opriți și deconectați electric aparatul.
25.2 Trageți cablul de alimentare ușor spre dvs. pentru a activa înfășurarea
automată, ghidându-l ușor înapoi în aparat.
25.3 Furtunul și furtunul flexibil pot fi înfășurate pe corpul aparatului,
culisând peria multifuncțională în modul de parcare pe aparat (45).

Poate provoca reacții alergice.
FrescoAspira poate fi procurat de la magazinele specializate de
electrocasnice, de la Centrele de Service autorizate sau de pe site-ul
www.polti.com.

AVERTISMENT: Nu ridicați aparatul cu tubul telescopic și peria în poziția
de parcare.

Înainte de depozitare, vă sfătuim să uscați rapid filtrul si colectorul
cu o cârpă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.

26. FRESCOASPIRA
Frescoaspira este un deodorant de încăpere ce conține esențe

Aromatico conține:
ETANON,1-(HEXAHYDRO-TETRAMEXIL-METANONAZULENIL) ALPHA-METIL- 1,3-BENZODIOXIL-5-PROPIONALDEHINĂ - MIX
GERANIOL NEROL ACETAT
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PROBLEMĂ

CAUZĂ

SOLUȚIE

UNICO nu pornește.

Nu este curent.

Verificați cablul, priza și ștecherul.

Motorul nu se rotește/are putere mică de aspirare

Tuburile și accesoriile sunt blocate

Opriți aparatul, deconectați-l, îndepărtați orice
blocaje din tuburi și accesorii.

Colectorul de murdărie e plin sau nu e
corect introdus

Goliți colectorul de murdărie și introduceți-l corect.

Setarea puterii de aspirare este pe
nivelul minim

Reglați aspirarea, folosind cursorul de pe
mâner.

Colectorul de murdărie sau tubuil de
aspirare nu sunt corect introduse.

Introduceți corect rezervorul colectorului de
murdărie și/sau verificați ca furtunul flexibil de
aspirare să fie corect introdus.
Efectuați curățarea conductelor cf. capitolului 22.

UNICO nu aspiră/aspiră lent

Conducte de aspirare înfundate.

Se colectează apă sub aparat pe parcursul
aspirării de lichide și/sau murdărie
umedă

UNICO nu distribuie aburi.

Filtrele sunt înfundate.

Efectuați curățarea filtrelor conform indicațiilor de la
Capitolul 14.

Lichidele din colectorul de murdărie au

Goliți colectorul de murdărie.

depășit nivelul MAX.
Spumă în colectorul de murdărie.

Urmați instrucțiunile de curățare de la Capitolele 17, 18
22.

îÎntrerupătorul boilerului este oprit.

Apăsați tasta boilerului.

Boilerul nu mai are apă.

Adăugați apă în rezervor conform Capitolului
15.

Furtunul de aburi nu este introdus.

Conectați furtunul de aburi la tubul de aspirare,
blocând butoanele automate; conectați furtunul de
aburi la aparat și la mâner (așa cum este descris în
capitolul 2 și indicat la pagina 2)

Blocajul de aburi este activat.

Dezactivați blocajul de aburi de pe mâner. Așteptați ca

Boilerul nu are încă presiune.
Uscarea podelei dure nu este uniformă.

Inserțiile cauciucate sunt consumate.

Selectorul periei multifuncționale
nu funcționează.

Suportul cu cârpe pentru curățarea

La programele prestabilite, la încheierea aspirării,
nu a fost suficient timp pentru uscare.
Pe parcursul operațiilor de curățare rămân dungi
de murdărie.

Aspiră prea lent pe suprafețe.

ledul de aburi să nu mai lumineze intermitent.
Înlocuiți inserțiile conform indicațiilor din cap. 23.
Scoateți suportul de cârpe de pe perie.

cu aburi este montat pe perie.

Peria multifuncțională este murdară.

La programele prestabilite, puteți activa mereu
aspirarea, apăsând butonul de aspirare
Curățați peria multifuncțională, spălând-o sub apă
curentă și așteptați uscarea completă a acesteia înainte
de utilizare.
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27. REZOLVAREA INCONVENIENTELOR-SUGESTII

ROMÂNĂ

PROBLEMĂ

CAUZĂ

SOLUȚIE

Aparatul are presiune, dar

Aburii sunt setați pe nivelul minim.

Apăsați butonul de reglare aburi (+) pentru a
mări fluxul la ieșire.

eliberează puțini aburi.
Când inițiați aspirația se degajă un miros
neplăcut.

Colectorul de murdărie este murdar sau
prea umed.

Curățați colectorul de murdărie conform descrierii
de la Capitolul 17 sau uscați-l dacă mirosul persistă,
efectuați o curățare amănunțită conform Capitolelor
17, 18 și 22.

Aburii sunt distribuiți cu picături de apă.

Furtunul de aburi și/sau tubul
telescopic sunt reci.

Îndreptați jetul de aburi pe o cârpă pentru a încălzi
tuburile.

Suportul cu cârpă pentru curățarea cu aburi

Peria se află pe pozițiile B sau C.

Poziționați peria multifuncțională în poziția A.

Accesoriile sunt dificil de asamblat.

Garniturile de susținere produc frecare.

Ungeți garnitura cu unsoare siliconică sau vaselină sau,
dacă nu, utilizați o mică cantitate de ulei vegetal.

Pompa de alimentare a boilerului continuă să
funcționeze.

Prezența aerului în circuitul
boilerului.

Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească, după care
repetați operațiile de la Capitolul 2.

După aspirare, rămân urme de lichid pe podea.

Lichidul rămâne în interiorul tuburilor.

Aspirați timp de câteva secunde pentru a permite

Podeaua nu este încă uscată.
Garnituri deteriorate sau lipsă.

tranferul lichidului în rezervor. Repetați aspirarea.

nu se blochează pe perie.

Scurgeri de aburi sau condens între mâner și
tubul telescopic.
ALARME

Înlocuiți garniturile cf. indicațiilor din Capitolul 24.
SOLUȚIE

CAUZĂ

Opriți aparatul câteva minute, după care reporniți-l.

- Ledul “Nu mai este apă” luminează
intermitent
- Semnalizator acustic fix
- Programele cu LED luminează intermitent
- primul led de reglaj al aburilor luminează
intermitent.

Eroare boiler

- Ledul “Nu mai este apă” luminează intermitent
- Semnalizator acustic fix
- Programele cu LED luminează intermitent
- al doilea led de reglaj al aburilor luminează
intermitent.

Boilerul nu atinge
temperatura
dorită.

Opriți aparatul câteva minute, după care reporniți-l.
Dacă problema persistă, contactați Service-ul autorizat.

- Ledul “Nu mai este apă” luminează intermitent
- Semnalizator acustic fix
- Programele cu LED luminează intermitent
- al treilea led de reglaj al aburilor luminează
intermitent.

Pompa continuă
alimentarea cu apă.

Opriți aparatul câteva minute, după care reporniți-l.
Dacă problema persistă, contactați Service-ul autorizat.

Dacă problema persistă, contactați un Service autorizat Polti (a se vedea www.polti.com).

Dacă problema persistă, contactați Service-ul autorizat.
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CE NU ACOPERĂ GARANȚIA
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.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

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
își 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.
Utilizarea neconformă și/sau utilizarea aparatului în absența respectării
instrucțiunilor din manual sau a avertismentelor sau indicațiilor cuprinse în
manual invalidează garanția.
Pentru consultarea listei de centre Service Polti, vizitați site-ul
www.polti.com.
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