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PERIE MULTIFUNCȚIONALĂ + SUPORT ȘI 1 CÂRPĂ
PENTRU CURĂȚAREA CU ABURI

TUB ASPIRARE 2 ÎN 1

PÂLNIE

MCV20: OPȚIONAL
ȘTUȚ ASPIRARE

MÂNER TRANSPORT

SUPORT ACCESORII INTEGRAT

PERIE MINI TURBO

DISPOZITIV ABURI + SET PERII COLORATE

PERIE 2 IÎN 1 PENTRU GEAMURI- PERIE TAPIȚERIE ȘI CASCĂ
BURETE

Accesoriile opționale sunt disponibile pentru cumpărare în magazinele de electrocasnice și pe site-ul www.polti.com.
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IN

ASPIRĂ LICHIDE ȘI USUCĂ SUPRAFEȚE
MAX
0.8 L

M

X
A

M

10 MIN
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MCV20: OPȚIONAL

MCV20: OPȚIONAL

MCV20: OPȚIONAL

1

2

MCV20: OPȚIONAL

ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI DEPOZITARE P. 17
MCV20: OPȚIONAL

1
2
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ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI DEPOZITARE P. 17

24h

MCV20: OPȚIONAL

CURĂȚAREA PERIEI MINI TURBO P.18

MCV20: OPȚIONAL
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BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA UNICO
SISTEMUL MULTIFUNCȚIONAL DE CURĂȚARE CARE ASPIRĂ ȘI CURĂȚĂ TOATE SUPRAFEȚELE DOMESTICE,
ELIMINÂND ACARIENII, GERMENII ȘI BACTERIILE FĂRĂ A FI NECESARĂ UTILIZAREA DETERGENȚILOR CHIMICI.

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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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.
Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru
orice daune sau accidente care rezultă din utilizarea
diferită a acestui aparat, care nu este în
conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest
manual.
O utilizare diferită de cea recomandată în manualul
de instrucțiuni va invalida garanția acestui produs.
SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ:
AVERTISMENT: Temperatură ridicată.
Risc de ardere!
Dacă este indicat pe aparat, nu atingeți
componentele aparatului, acestea pot atinge
temperaturi ridicate.

16.19
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incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din
manual poate conduce la grave accidente.
Contactați întotdeauna Service-ul de Asistență
Tehnică.
• 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.
• 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.
• Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și
accesoriile produsului; acestea nu sunt jucării.
Nu permiteți copiilor să aibe acces la sacul din
plastic: pericol de sufocare.

AVERTISMENT:
Aburi. Risc de ardere!
• Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată
operații de întreținere a aparatului decât cele
indicate în acest manual. 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

• 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.
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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.
• Nu conectați aparatul dacă nu v-ați asigurat că
tensiunea de rețea este identică cu tensiunea
indicată pe eticheta tehnică a aparatului.
• Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau
transformatoare. Conectați produsul doar la o
priză compatibilă cu ștecherul.
• Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau
care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se pot
supraîncălzi și, eventual, pot conduce la
scurtcircuit, foc, pană de curent sau la deteriorarea
echipamentului. Utilizați numai prelungitoare
certificate, adecvate pentru puterea nominală, de
16A sau de putere superioară a 2220W și cu
împământare.
• 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.
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• Deconectați electric aparatul dacă nu-l utilizați
sau înainte de a efectua orice operații de
pregătire, întreținere sau curățare.
• Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă ștecherul
se află în priză.
• Derulați complet cablul înainte de a conecta
aparatul la priză și înainte de utilizare. Utilizați
întotdeauna produsul cu cablul complet derulat.
• Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și,
deasemenea contactul acestuia cu suprafețe
tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși
și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor.
Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de
alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul în
care aparatul este cald.
• Nu înlocuiți ștecherul aparatului.
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de service-ul autorizat, producător,
vânzător pentru a evita orice pericol. Nu folosiți
aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat.
• Nu atingeți aparatul, având mâinile sau
picioarele umede, cablul fiind conectat la rețea.
• Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor,
căzilor de baie, cabinelor de duș sau a
recipientelor pline cu apă.
• Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau
ștecherul în apă sau în alte lichide.
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îndreptați
• Nu
echipamementul
electronice.

jetul
electric

de
sau
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cablul de alimentare. Nu-l folosiți ca și mâner. Nu
ridicați aparatul, folosind cablul de alimentare sau
furtunurile de abur. Nu ridicați produsul de
mânerul colectorului de murdărie.
• Nu instalați aparatul în apropierea sobelor
aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror
surse de căldură.

• Utilizarea aparatului în locuri în care există
pericol de explozii sau în apropierea substanțelor • Nu obstrucționați orificiile sau grătarele
toxice este interzisă.
aparatului.
• Nu vărsați substanțe toxice, acizi, solvenți, • Atunci când curățați scările, aparatul trebuie
poziționat pe treptele de sub nivelul utilizatorului.
detergenți, substanțe corozive și/sau explozive
• Nu direcționați jetul de aburi pe nicio parte a
sau parfum în boiler.
corpului persoanelor, animalelor, etc.
• Vărsați doar apă, conform indicațiilor de la
• Nu direcționați jetul de aburi pe hainele pe care
capitolul “Ce tip de apă puteți folosi” în boiler.
acestea le poartă.
• Nu aspirați sau direcționați aburii către substanțe
toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe • Haine, cârpe și materiale care au fost supuse
corozive. Manipularea și eliminarea substanțelor acțiunii aburilor la temperaturi foarte ridicate, de
periculoase trebuie să fie efectuate în peste 100 ° C. Așteptați câteva minute și verificați
conformitate cu indicațiile producătorilor dacă s-au răcit înainte de a le atinge, purta. Prin
urmare, evitați contactul cu pielea dacă acestea au
referitoare la aceste substanțe.
• Nu aspirați sau îndreptați jetul de abur pe pulberi intrat în contact cu aburii.
explozive sau lichide, hidrocarburi, flăcări deschise și • Pe parcursul utilizării, păstrați aparatul în poziție
sau obiecte extrem de fierbinți.
orizontală sau pe o suprafață stabilă.
• Păstrați toate componentele departe de sistemul de • Blocarea aburului de pe mâner garantează o mai
aspirare sau de orice piese în mișcare.
mare siguranță, deoarece împiedică activarea
• Nu direcționați jetul de aburi către persoane,
accidentală de distribuire a aburului de către copii
animale, etc.
sau persoane care nu sunt conștiente de această
• Înfășurați cablul dacă aparatul nu este utilizat.
funcție a aparatului. Atunci când nu utilizați
aburii, activați funcția de blocare a acestora.
• Folosiți mânerul pentru transport. Nu trageți de
Pentru a continua distribuirea aburilor, readuceți
comutatorul în poziția inițială.

|
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• Utilizați întotdeuna aparatul cu casca din burete • Verificați periodic starea capacului de siguranță și
din dotare. Utilizarea căștilor de siguranța a garniturii. Dacă aparatul a căzut, acest fapt poate
compromite siguranța capacului. Înlocuiți-l cu
neoriginale Polti poate conduce la accidente.
unul original sau înlocuiți garnitura.
• Când accesați boilerul sub presiune (scoateți
capacul, alimentați), asigurați-vă că aparatul este • În cazul în care capacul se învârte liber, acest
oprit și deconectat electric de cel puțin o oră, lucru indică faptul că boilerul este încă sub
permițându-i acestuia să se răcească. Există riscul presiune și fierbinte. Nu forțați deschiderea
de accidente când boilerul este pornit sau sub capacului, dacă aparatul este pornit sau boilerul
presiune.
este oprit, iar aparatul este deconectat de la rețea.
Întotdeauna
așteptați
răcirea
boilerului;
• Nu conectați aparatul dacă capacul de siguranță
deschideți capacul fără să-l forțați.
este scos.
• Înainte de a porni aparatul, verificați că nu există • Nu folosiți instrumente pentru a deșuruba
nimic care să blocheze gura boilerului (recipientul capacul. Dacă capacul nu poate fi scos, chiar dacă
de umplere, pâlnia, sau alte obiecte) și că capacul aparatul s-a răcit, apelați centrul de service
autorizat.
de siguranță este închis.
• Verificați dacă capacul de siguranță este corect
strâns; dacă aburii se evaporă pe sub capac, opriți
boilerul, deconectați cablul de alimentare, așteptați
timp de o oră pentru ca aparatul să se răcească,
apoi deșurubați. Verificați starea capacului de
siguranță și garnitura. În cazul în care capacul este
în stare bună, înșurubați-l din nou complet. Dacă
aburii continuă să se evapore pe sub capac,
contactați Service-ul autorizat.

• Avertisment!
Nu umpleți boilerul imediat ce
ați deschis capacul de siguranță când boilerul este
fierbinte, chiar dacă aparatul este deconectat de la
rețeaua electrică. La contactul cu boilerul fierbinte,
gol, apa rece se va evapora, producând o
pulverizare cu aburi ce poate provoca arsuri.
Umpleți boilerul când acesta s-a răcit si îndepărtați
fața de gura boilerului când alimentați.
• Utilizarea capacelor neoriginale Polti și
nerespectarea instrucțiunilor din acest manual
constituie o utilizare necorespunzătoare. Polti
SpA își declină orice responsabilitate pentru orice
accident
ce
derivă
din
utilizarea
necorespunzătoare a acestui aparat.
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UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest aparat este proiectat pentru uzul 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 numai murdărie din interior și/sau apă.
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 15. Aspiră doar cantități mici de apă
răspândite pe suprafețe, cu respectarea cantității maxime specificate
în aceste instrucțiuni de utilizare.
Verificați periodic nivelul murdăriei colectate și a apei colectate,
asigurându-vă că nivelurile maxime nu sunt depășite (0,8 L max pe
găleată).
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.
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.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU, referitoare la
aparatele electrice și electronice, astfel încât acesta trebuie colectat separat de
celelate deșeuri obișnuite și predat unui centru specific de colectare deșeuri.
Acest produs este conform Directivei 2011/65/EU.

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

TIPURI DE APĂ CE POT FI FOLOSITE

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

1. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE (a se vedea pag. 3)

1.1 Introduceți tubul de aspirare în corpul aparatului.
1.2 Coborâți ușa dispozitivului de aburi și introduceți furtunul de

aburi, fixându-l în poziție până când auziți un clic de prindere.
1.3 Blocați tubul telescopic de mâner și reglați înălțimea dorită
1.4 Conectați peria multifuncțională la tubul telescopic.

Sfaturi: Pentru a facilita operațiunile următoare, blocați peria în
poziția de parcare.
1.5 Deșurubați capacul și vărsați în boiler 1 lt de apă (dacă este

complet gol). Înșurubați cu grijă capacul, verificând închiderea
corespunzătoare a acestuia.
Această operație trebuie efectuată când boilerul s-a răcit complet,
iar aparatul este deconectat electric.
1.6 Derulați complet cablul de alimentare și conectați-l la o priză
corespunzătoare. Utilizați întotdeauna aparatul cu cablul complet
derulat.
1.7 Aparatul este gata de utilizare. Pentru aspirare, apăsați butonul
ON/ aspirare de pe panoul de control. Pentru a utiliza funcția aburi,
activați boilerul, apăsând butonul ON/aburi.
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1.8 În funcție de suprafața de curățat (carpete/covoare, podelele din

lemn și delicate sau podele dure) și funcția pe care doriți s-o utilizați
(aspirare, abur, aspirare solide/lichide, aspirare cu aburi, cu sau fără
cârpă), alegeți pozitia (A-B-C) a periei multifuncționale inovatoare,
apăsând pedala aferentă, marcată conform etichetei de pe aparat,
prezentată mai jos și detaliat în capitolele următoare.

A A A

C A A

C B B A

Folosiți doar cârpa și suportul special cu perie în poziția A.

Dacă doriți să utilizați numai aspirare, puteți îndepărta furtunul de
aburi prin deblocarea butoanelor automate prezente pe tubul de
aspirare și cei doi conectori de la capete, fără a fi necesară umplerea
rezervorului cu apă. În absența furtunului de aburi este imposibil să
activați aburii, chiar dacă boilerul este pornit.
Vă recomandăm să utilizați mânerul de prindere pentru transport
pentru facilitarea manevrării. Mânerul de prindere poate fi
achiziționat de la magazinele de electrocasnice sau online, accesând

site-ul www.polti.com.
AVERTISMENT: Dacă se evaporă aburi pe sub capacul de siguranță, opriți
aparatul și deconectați-l electric. Așteptați o oră pentru a permite
aparatului să se răcească înainte de a deșuruba capacul, după care
reînșurubați-l.
Do
not use the transport
grip pentru
to lift the
appliance.
AVERTISMENT:
Când folosiți
prima
dată aburii, se poate

observa un amestec de picături de apă cu aburi, provenit din
dezechilibrele de temperatură.
Îndreptați primul jet de aburi pe o cârpă.
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 lichidă. Dacă se
atinge nivelul maxim, urmăriți indicațiile de la capitolul 13.

2. CURĂȚAREA PODELELOR DURE
(gresie, suprafețe ceramice, etc.)

2.1 Doar pentru aspirare, fixați peria multifuncțională pe poziția C
(inserție perie), apăsând pedala (asigurați-vă că suportul cu cârpă
nu este atașat la perie).
Din motive de siguranță, activați sistemul de blocare a aburilor
de pe mâner pe durata aspirării.
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Activați boilerul, accesând butonul ON/aburi. Așteptați ca indicatorul de
aburi (verde) să se stingă înainte de a distribui aburii. Reglați puterea
aburilor, rotind selectorul de reglare (pentru a opri boilerul, apăsați
butonul ON/aburi din nou). Pentru acest tip de suprafață, vă
recomandăm utilizarea nivelului maxim de aburi.
2.3 Dezactivați blocarea aburilor și continuați distribuirea aburilor și
aspirarea, apăsând trăgaciul de aburi de pe mâner, și, de asemenea
butonul ON/aspirare.
Cele două funcții pot fi utilizate simultan sau individual. Pentru podele
dure vă recomandăm curățarea cu aburi, urmată de uscarea prin
aspirare. Utilizarea combinată de aburi și aspirație permite obținerea
celei mai eficiente dezinfectări a suprafeței, dizolvând murdăria,
eliminând grasimile, germenii și acarienii, și, mai presus de toate
permite uscarea suprafețelor.
Cu peria în poziția B (inserții de cauciuc) puteți aspira mici cantități de
lichide sau puteți usca podele.

2.4 Pentru a curăța doar cu aburi, puteți folosi acțiunea abrazivă a cărpei din
dotare, atașată la mânerul respectiv. Poziționați mânerul pe podea și
introduuceți peria multifuncțională deasupra poziției A (fără inserții), aplicați
o presiune ușoară până auziți un clic, blocând-o în locașul corespunzător.

Dezactivați blocajul aburilor și continuați distribuirea aburilor și
aspirarea, apăsând trăgaciul de pe mâner și butonul ON/aspirare.

Înainte de îndepărtarea suportului cu cârpă, așteptați câteva
minute pentru a permite răcirea cârpei. Nu utilizați niciodată
suportul fără cârpă.
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 după fiecare utilizare în
conformitate cu metodele descrise în capitolul 13.

3. CURĂȚAREA PODELELOR DELICATE
(lemn, piatră, suprafețe cerate, etc.)
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.
3.1 Doar pentru aspirare, fixați peria multifuncțională pe poziția C

(inserție perie), apăsând pedala (asigurați-vă că suportul cu cârpă nu
este atașat la perie).
Din motive de siguranță, activați sistemul de blocare a aburilor
de pe mâner pe durata aspirării.

3.2 Apăsați butonul ON/aspirare al aparatului și inițiați curățarea prin
aspirare. Puteți regla puterea aspirării, accesând cursorul de pe mâner.
3.3 Pentru curățarea cu aburi și aspirare, fixați peria multifuncțională în

Apăsați butonul ON/ aspirare al aparatului și inițiați curățarea.
poziția A (nicio inserție) și asigurați-vă că punctele 1.5 și 1.6 au fost
Puteți regla puterea aspirării, accesând cursorul de pe mâner.
respectate. Fixați cârpa din dotare pe suportul aferent; introduceți
2.2 Pentru curățarea cu aburi și aspirare, fixați peria multifuncțională suportul cu cârpă și poziționați peria deasupra, aplicând o presiune
în poziția B (inserții de cauciuc); asigurați-vă că suportul cu cârpă nu
ușoară până când se aude un clic și se blochează în poziție. Activați
este atașat la perie. Asigurați-vă că punctele 1.5 și 1.6 au fost
boilerul, apăsând butonul ON/aburi. Așteptați stingerea
respectate.
indicatorului verde înainte de a distribui aburii.
29 |

Manuale UNICO MCV20 VERSIONE 05-09-14_vers7:UNICO

22/09/2014

15.51

Pagina 30

Reglați puterea aburului, rotind selectorul de reglare (pentru a opri boilerul,
apăsați din nou butonul ON/aburi).
Pentru acest tip de suprafață, vă recomandăm utilizarea nivelului minim de
aburi.
AVERTISMENT: Din motive de siguranță, testați distribuirea aburilor
pe o parte ascunsă; lăsați respectiva suprafață să se usuce pentru a
verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.
3.4 Dezactivați blocarea aburilor și continuați distribuirea aburilor și
aspirarea, apăsând trăgaciul de aburi de pe mâner, și, de asemenea
aspirarea, apăsând butonul ON/aspirare. Cârpa va elimina murdăria grație
acțiunii abrazive și va igieniza suprafața.
Înainte de îndepărtarea suportului cu cârpă de pe perie, așteptați câteva
minute pentru a permite cârpei să se răcească. Nu folosiți niciodată
suportul fără cârpă.
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
13.
4. CURĂȚAREA COVOARELOR ȘI A CARPETELOR
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.
4.1 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 pe durata aspirării.
4.2 Apăsați butonul ON/aspirare al aparatului și inițiați curățarea prin
aspirare. Puteți regla puterea aspirării, acționând cursorul de pe mâner.
4.3 Pentru curățarea cu aburi și aspirare, fixați peria multifuncțională în
poziția A (nicio inserție) și asigurați-vă că punctele 1.5 și 1.6 au fost
respectate. Activați boilerul, apăsând butonul ON/aburi. Așteptați ca
indicatorul de culoare verde al aburilor să se stingă înainte de a distribui
aburii. Reglați puterea aburilor, rotind selectorul de reglare (pentru a opri
boilerul, țineți apăsat butonul ON/aburi din nou); pentru aceste suprafețe,
folosiți nivelul mediu de aburi.
4.4 Dezactivați blocarea aburilor și continuați distribuirea aburilor și
aspirarea, apăsând trăgaciul de aburi de pe mâner, și, de asemenea butonul
ON/aspirare.
Utilizarea combinată de aburi și aspirație permite obținerea celei mai
eficiente dezinfectări ale suprafeței, dizolvând murdăria, eliminând
grasimile, germenii și acarienii, și, mai presus de toate permite uscarea
suprafețelor; permite obținerea unei culori strălucitoare a fibrelor .
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
13.

5. Curățarea sticlei, a ferestrelor și a 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.
5.1 Asigurați-vă ca puntele 1.5 și 1.6 au fost îndeplinite, după care activați
boilerul, apăsând butonul ON/aburi. Așteptați ca indicatorul de culoare
verde al aburilor să se stingă înainte de a distribui aburii. Reglați puterea
aburilor, rotind selectorul de reglare (pentru a opri boilerul, țineți apăsat
butonul ON/aburi din nou); pentru aceste suprafețe, folosiți nivelul
mediu de aburi. Asigurați-vă că blocajul aburilor de pe mâner este
dezactivat.
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5.2 Țineți apăsat trăgaciul de aburi de pe mâner și aspirați suprafața
abundent pentru a dizolva murdăria. Folosiți o cârpă uscată pentru a
îndepărta murdăria dizolvată de aburi.
5.3 Puteți folosi aburi și aspirare simultan, grație periei 2-în-1
(OPȚIONAL). Accesoriile opționale sunt în vânzare în magazinele de
electrocasnice și pe site-ul www.polti.com.
5.4 Fixați peria 2-în-1 pe mâner sau pe tubul telescopic.
Apăsați cursorul și glisați înainte pe accesoriu pentru a îndepărta
cadrul de cauciuc. Asigurați-vă că blocajul aburilor este dezactivat.
5.5 Țineți apăsat trăgaciul de aburi de pe mâner și pulverizați cu
aburi suprafața abundent pentru dizolvarea murdăriei.
5.6 Activați aspirarea și rulați peria pe suprafață, după care începeți
uscarea.
Peria 2-în-1 vă permite să curățați în întregime, rapid și simplu fără a
lăsa urme.

6. CURĂȚAREA TAPIȚERIEI
(saltele, canapele, interiorul mașinilor, etc.)
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.

6.1 Pentru aspirare, conectați tubul de aspirare 2-în-1(în poziția 2)
la mâner sau tubul telescopic.
6.2 Apăsați butonul ON/aspirare al aparatului și inițiați curățarea.
Puteți regla puterea de aspirare, acționând cursorul de pe mâner.
6.3 Pentru o aspirare mai eficientă, puteți folosi peria mini turbo
(OPȚIONAL). Aceasta este adecvată curățării fotoliilor, canapelelor,
interioarelor mașinilor, etc. Pentru instrucțiunile aferente, a se vedea
secțiunea 6.2.
6.4 Pentru a curăța și aspira, puteți folosi Opțional accesoriile: peria 2în-1 și casca de burete.
Asigurați-vă că cadrul din cauciuc se află în interiorul accesoriului.
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Utilizarea combinată de aburi și aspirație permite obținerea celei mai
eficiente dezinfectări ale suprafeței, dizolvând murdăria, eliminând
grasimile, germenii și acarienii, și, mai presus de toate permite
uscarea rapidă.
Accesoriile opționale sunt în vânzare în magazinele de electrocasnice
și pe site-ul www.polti.com.

7. CURĂȚAREA BĂII. CHITURI ȘI BLATUL DE
BUCĂTĂRIE

7. 1 Doar pentru aspirare, conectați tubul de aspirare 2 în 1 la mâner
sau la tubul telescopic.
7.2 Apăsați butonul ON/aspirare al aparatului și inițiați curățarea.
Puteți regla puterea aburilor, acționând cursorul de pe mâner.
7.3 Pentru curățarea cu aburi, asigurați-vă că punctele 1.5 și 1.6 au fost
respectate, după care activați boilerul, apăsând butonul ON/aburi.
Așteptați ca indicatorul de culoare verde să se stingă înainte de a
distribui aburii. Reglați puterea aburilor, rotind selectorul de reglare
(pentru a opri boilerul, apăsați butonul ON/aburi din nou) . Pentru acest
tip de suprafețe, folosiți nivelul maxim de aburi. Asigurați-vă că blocajul
aburilor este dezactivat.
7.4 Țineți apăsat trăgaciul de aburi de pe mâner și pulverizați cu aburi
suprafața, abundent pentru a dizolva murdăria. Folosiți o cârpă uscată
pentru a îndepărta murdăria dizolvată de aburi.
7.5 Puteți utiliza aburi și aspirare împreună cu accesoriile Opționale:
accesoriul concentrator echipat cu perie rotundă și știuț de aspirare.
Conectați știuțul la accesoriul concentrator și activați funcția de aspirare
pentru a iniția aspirarea imediat, îndepărtând murdăria, grație jetului
concentrat de aburi și urmați instrucțiunile de la secțiunea 7.3.
Periile de diferite culori sunt concepute pentru toate suprafețele.

8. CURĂȚAREA MOBILEI ȘI A SUPRAFEȚELOR
DELICATE

8. 1 Conectați tubul de aspirare 2-în-1 la mâner în poziția 1 și apăsați
butonul ON/aspirare al aparatului.
Puteți regla puterea de aspirare, acționând cursorul de pe mâner.
8. 2 Pentru curățarea cu aburi, asigurați-vă că punctele 1.5 și 1.6 au
fost îndeplinite. Activați boilerul, apăsând butonul ON/aburi.
Așteptați ca indicatorul de culoare verde să se stingă înainte de a
distribui aburii. Reglați puterea aburilor, rotind selectorul de reglare
(pentru a opri boilerul, apăsați butonul ON/aburi din nou). Pentru
acest tip de suprafețe, folosiți nivelul minim de aburi. Asigurați-vă că
blocajul aburilor este dezactivat. Țineți apăsat trăgaciul de aburi de pe
mâner și direcționați jetul pe o cârpă.

6.5 Conectați peria 2-în-1 la mâner sau la tubul telescopic.
6.6 Pentru curățarea cu aburi și aspirare, asigurați-vă că punctele
1.5 și 1.6 au fost îndeplinite, după care activați boilerul, apăsând
butonul ON/aburi. Așteptați ca indicatorul de culoare verde să se
AVERTISMENT: Nu îndreptați jetul de aburi direct pe suprafețe.
stingă înainte de a distribui aburii. Reglați puterea aburilor, rotind
selectorul de reglare (pentru a opri boilerul, apăsați butonul ON/
AVERTISMENT: Înainte de a curăța suprafața, testați
distribuirea aburilor pe o parte ascunsă, și verificați cum
aburi din nou). Pentru acest tip de suprafețe, folosiți nivelul
reacționează la aburi.
minim de aburi.
6.7 Dezactivați blocarea aburilor și continuați distribuirea aburilor
8. 3 Folosiți cârpa, atinsă de aburi pentru curățarea suprafeței, evitând uzul
|31 | prelungit pe aceeași pată.
și aspirarea, apăsând trăgaciul de aburi de pe mâner, și, de
asemenea butonul ON/aspirare.
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9. ALTE UTILIZĂRI GENERALE
AVERTISMENT: Înainte de a curăța suprafața, testați distribuirea
aburilor pe o parte ascunsă și verificați cum reacționează la aburi.
9.1 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.
9. 2 ÎNDEPĂRTAREA PETELOR DE PE CARPETE ȘI TAPIȚERII
AVERTISMENT:
Aburi. Risc de ardere!
Conectați accesoriul concentrator fără peria rotundă (Opțional) ;
îndreptați jetul de aburi direct pe pată din cel mai mare unghi posibil
(niciodată pe verticala suprafeței de curățat) și introduceți 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.
9.3 ÎNGRIJIREA PLANTELOR ȘI UMIDIFICAREA
ÎNCĂPERILOR. Pentru a îngriji plantele, îndepărtați praful de pe
frunze, folosind doar mânerul, aspirând suprafața: reglați aburii pe
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, de asemenea aburul pentru a reîmprospăta spațiile, în
special cele frecventate de fumatori.

11. NU MAI ESTE APĂ. Când rezervorul de apă este gol, ledul

aferent de pe panoul de control se va aprinde.
AVERTISMENT: Nu umpleți boilerul imediat ce capacul de
siguranță a fost deschis, când boilerul este fierbinte, chiar dacă
aparatul este deconectat electric. La contactul cu boilerul fierbinte,
gol, apa rece se va evapora, producând o pulverizare cu aburi ce
poate cauza arsuri. Umpleți-l boilerul când s-a răcit și îndepărtați
fața când efectuați aceas tă operație. Pentru a continua utilizarea,
procedați astfel: opriți de la întrerupător OFF/boiler, deconectați
electric, așteptați 5 min și îndepărtați capacul de siguranță,
deșurubându-l ușor, lăsați aparatul să se răcească minim 10 min,
vărsați 1 lt apă în boiler si înșurubați la loc, cu atenție capacul de
siguranță, verificându-i închiderea. Dacă, pe parcursul deșurubării,
capacul se învârte liber sau aburii se evaporă, întrerupeți imediat
operația, asigurându-vă că boilerul este oprit, iar aparatul
deconectat electric. Întotdeauna așteptați răcirea boilerului (1
oră) și deșurubați capacul înainte de a-l scoate.

12. ÎNTREȚINERE FRECVENTĂ

Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați numai o cârpă
umedă și apă de la robinet.
Toate accesoriile pot fi curățate sub apă curentă, asigurându-vă
că acestea sunt complet uscate înainte de următoarea utilizare.
Nu folosiți detergenți de orice tip.
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13. CURĂȚAREA COLECTORULUI DE MURDĂRIE
(întreținere frecventă)
13.1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat electric.
13.2 Deconectați conectorul de murdărie și scoateți-l.
13.3 Acționați mânerul superior și rotiți orar.
13.4 Scoateți încet ansamblul filtrului, trăgând în sus și goliți

colectorul într-un recipient adecvat.
13.5 Spălați colectorul și ansamblul filtrului, sub apă curentă. Agitați
pentru a îndepărta excesul de apă. Această acțiune este recomandată mai
ales atunci cand sunt aspirate lichide și / sau când se utilizează aburi.
13.6 Remontați toate componentele în conformitate cu procedura
descrisă, în ordine inversă. Ansamblul filtruluil UNICO nu
necesită uscare; 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.
Goliți colectorul de murdărie de fiecare dată când este atins nivelul
MAX și după fiecare utilizare.
Vă recomandăm golirea acestuia după fiecare utilizare, înainte de
depozitarea aparatului pentru evitarea formării mirosurilor neplăcute.
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 filtrele conform detaliilor de la
Capitolele 1 3,și 14.

14. CURĂȚAREA FILTRELOR
(întreținere specială)

14.1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat electric.
14.2 Eliberați și scoateți colectorul de murdărie.
14.3 Coborâți mânerul ansamblului filtrului și răsuciți capacul până

când cele două triunghiuri coincid.
14.4 Ridicați capacul, trăgând în sus și scoateți sita filtrului.
14.5 Țineți mânerul unității multi-ciclonice și trageți în sus.
14.6 Spălați sita filtrului și ansamblul multi-ciclonic sub apă curentă.
14.7 Stoarceți filtrul și reasamblați toate componentele, în conformitate
cu procedura descrisă, în ordine inversă, asigurându-vă că partea sitei
filtrului este orientată în sus.
14.8 Scoateți filtrul HEPA de pe corpul aparatului, deconectându-l din
levierul corespunzător.
14.9 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.
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.
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17. DEPOZITARE

17.1Opriți și deconectați electric aparatul.
17.2 Trageți cablul de alimentare ușor spre dvs. pentru a activa
înfășurarea automată, ghidându-l ușor înapoi în aparat.
17.3 Furtunul și furtunul flexibil pot fi înfășurate pe corpul
aparatului, culisând peria multifuncțională în modul de parcare pe
aparat.

Puteți optimiza fluxul aburilor prin acționarea selectorului de
reglare al aburilor. Pentru a mări fluxul, rotiți selectorul în sens
orar. Rotindu-l antiorar, fluxul se va reduce. Mai jos regăsiți câteva
sfaturi pentru a-l regla, astfel:
- nivel maxim: pentru a îndepărta crustele, petele, grăsimile și
pentru a igieniza.
- nivel mediu: pentru carpete, covoare, geamuri și podele.
- nivel minim: pentru pulverizarea cu aburi a plantelor, pentru
curățarea țesăturilor delicate, a canapelelor, etc.

AVERTISMENT: Nu ridicați aparatul cu tubul telescopic și peria
în poziția de parcare.
Înainte de depozitare, vă sfătuim să uscați rapid filtrul si
recipientul de apă cu ajutorul unei cârpe pentru a evita formarea
mirosurilor neplăcute.

15. CURĂȚAREA TUBURILOR DE ASPIRARE
(întreținere specială)

15.1 Porniți aparatul, apăsând butonul de pornire.
15.2 Aspirați 0.5l de apă curată dintr-un recipient și goliți
colectorul de murdărie.
15.3 Repetați operația până când apa din colectorul de murdărie
este curată.

15.4 Colectorul de murdărie, fiind curat și uscat, aspirați timp de cel
puțin 5 minute pentru a se usca complet tuburile.
15.5 Asigurați-vă că colectorul murdărie și filtrele sunt complet
uscate. Se recomandă ca tuburile să fie curățate de fiecare dată când
filtrele sunt curățate și după fiecare utilizare intensivă a produsului.
16. CURĂȚAREA PERIEI MINI TURBO
(întreținere specială)
16.1 Rotiți piulița de blocare și scoateți partea superioară a periei
mini turbo.
16.2 Curățați interiorul periei și reînchideți, urmând procedura în
ordine inversă.
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18. ANOMALII ȘI REMEDII- SFATURI

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

UNICO nu aspiră/aspiră lent

Se colectează apă sub aparat pe parcursul
aspirării de lichide.

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 furtunul
flexibil nu sunt corect introduse.

Introduceți corect rezervorul colectorului de
murdărie și/sau verificați ca furtunul flexibil de
aspirare să fie corect introdus.

Filtrele sunt înfundate.

Efectuați curățarea filtrelor conform indicațiilor de la
Capitolul 14.

Lichidele din colectorul de

Goliți colectorul de murdărie.

murdărie au depășit nivelul
MAX. Spumă în colectorul de
murdărie.

UNICO nu distribuie aburi.

Urmați instrucțiunile de curățare de la Capitolele 12 și
13

Butonul ON/aburi este oprit.

Porniți, acționând butonul ON/aburi.

Boilerul nu mai are apă.

Adăugați apă în rezervor conform Capitolului
11.

Furtunul de aburi nu este introdus.

Conectați furtunul de aburi la tubul flexibil de aspirare,
blocând butoanele automate; conectați furtunul de
aburi al aparatului și mânerul (așa cum este descris în
capitolul 1)

Blocajul de aburi este activat.

Dezactivați blocajul de aburi de pe mâner.

Boilerul nu are încă presiune.

Așteptați ca ledul de aburi să nu mai lumineze
intermitent.

Selectorul periei multifuncționale nu funcționează Suportul cu cârpă pentru curățarea
cu aburi este montat pe perie.

Capacul de siguranță se învârte liber.

Îndepărtați orice blocaje din tuburi și accesorii.

Boilerul este sub presiune.

|
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Scoateți suportul de cârpă de pe perie.

Nu forțați deschiderea capacului, chiar dacă
aparatul este pornit sau boilerul este oprit și
aparatul este deconectat electric. Așteptați răcirea
boilerului, deschizând capacul fără să-l forțați.
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PROBLEMĂ

CAUZĂ

SOLUȚIE

Aparatul are presiune, dar eliberează

Aburii sunt setați pe nivelul minim.

Apăsați selectorul de reglare aburi pentru a
mări puterea aburilor distribuiți.

puțini aburi.
Când inițiați aspirarea se degajă un
miros neplăcut.

Colectorul de murdărie este prea umed.

Curățați colectorul de murdărie conform descrierii
de la Capitolul 13 sau uscați-l. Dacă mirosul persistă,
efectuați o curățare amănunțită conform Capitolelor
13, 14 și 15.

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.

Mânerul cu cârpă pentru curățarea cu aburi nu

Peria se află pe pozițiile B sau C.

Poziționați peria multifuncțională în poziția A.

Garniturile produc frecare.

Ungeți garnitura cu silicon sau vaselină sau, alternativ
utilizați o mică cantitate de ulei vegetal.

se blochează pe perie.
Accesoriile sunt dificil de asamblat.

Aburii se evaporă prin capacul de siguranță

După aspirarea lichidelor, lichidul aspirat se
prelinge pe perie.

Garnitură deteriorată sau lipsă.
Capacul de siguranță nu este bine
înșurubat.

Înlocuiți garnitura capacului de siguranță.
Opriți aparatul, deconectați-l electric și așteptați
să se răcească înainte de a reînșuruba capacul.

Lichidul rămâne în interiorul tuburilor.

Aspirați timp de câteva secunde pentru a permite
transferul lichidului în rezervor.

Podeaua nu este încă uscată.

Repetați aspirarea.

Dacă problema persistă, contactați un Service autorizat Polti (a se vedea www.polti.com).
|3
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CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

1FOUSVSFQBSBUJJ BQBSBUVMUSFCVJFTʅGJFÔOTPʴJUEFEPWBEBEFDVNQʅSBSF
1SPEVTFMF1PMUJCFOFGJDJB[ʅEFPHBSBOʴJFEFEPJBOJEFMBEBUBBDIJ[JʴJFJ 
NFOʴJPOBUʅQFEPDVNFOUVMEFQMBUʅWBMBCJM FNJTEFWBO[BUPS
"DFBTUʅHBSBOʴJFOVBGFDUFB[ʅESFQUVSJMFDPOTVNBUPSVMVJTVC%JSFDUJWB
&VSPQFBOʅ$&DVQSJWJSFMBBOVNJUFBTQFDUFBMFWÉO[ʅSJJʲJHBSBOʴJFJ
CVOVSJMPSEFMBSHDPOTVNDPOTVNBUPSJJBSUSFCVJTʅBCPSEF[FSFWFOEJDʅSJMF
ÔOUFNFJVMBDFTUPSEJTQP[JʴJJEFMBNBHB[JOVMEFMBDBSFBVBDIJ[JʴJPOBU
CVOVSJMF
"DFBTUʅHBSBOʴJFTFBQMJDʅÔOUPBUFʴʅSJMFÔODBSF%JSFDUJWB&VSPQFBOʅ
$&BGPTUJNQMFNFOUBUʅ-FHJTMBʴJBMPDBMʅEFHBSBOʴJFTFBQMJDʅÔOUPBUF
DFMFMBMUFʴʅSJ
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.

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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ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL

SN:
│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│

CALL CENTER

MCV20- MOS11002- 1U09

PENTRU CALL CENTER, VIZITAȚI SITE-UL WWW.POLTI.COM

POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

