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ROMÂNĂ
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BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA FORZASPIRA
LECOLOGICO
ASPIRATORUL FĂRĂ SAC
SISTEMUL DVS. DE FILTRARE ÎN 4 ETAPE CU FILTRU HEPA GARANTEAZĂ
CURĂȚAREA ADECVATĂ A AERULUI EVACUAT.
DEALTFEL, FILTRUL DE APĂ ELIMINĂ SACII DE PRAF ȘI TOATE PROBLEMELE
CONEXE.

ACCESORII PENTRU
TOATE NEVOILE
Pe site-ul w ww.polti.co m 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.
|5|

CANA L OFICIAL
YOUTUBE
Vreți să aflați mai multe? Vizitați
canalul nostru oficial:
www.youtube.com/poltispa.
Îți vom arăta eficiența forței naturale și
ecologice a aburului în operațiile de
călcare și curățare.
Înscrieți-vă la acest canal pentru a
rămâne mereu conectați la
postările noastre video!
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AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ
SFATURI IMPORTANTE DE 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.
• 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 incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din
manual poate conduce la grave accidente. Contactați întotdeauna Service-ul de
Asistență Tehnică.
• 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 copiii 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.
|6 |
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• 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.
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
aparatul 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 instalației. Utilizați numai prelungitoare
certificate, adecvate pentru puterea nominală, de 10A și cu împământare.
• Deconectați electric aparatul de la întrerupător înainte de a-l deconecta de
la rețeaua electrică.
• Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru
a evita deteriorarea prizei și a cablului.
|7|
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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 cablului de alimentare.
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de service-ul
autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol. Nu folosiți aparatul
dacă cablul acestuia este deteriorat.
• Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind
conectat la rețea.
• Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, a pișcinelor, a
cabinelor de duș sau a recipientelor pline cu apă.
• Utilizați mânerul de transport corespunzător. Nu trageți de cablul de
alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare ca mâner. Nu ridicați aparatul
de cablul de alimentare sau conductele de aspirație. Nu ridicați aparatul de
mânerul sacului de colectare.
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• Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA APARATULUI – LEZIUNI/
OPĂRIRE
• Nu utilizați aparatul în spații în care există pericolul de explozii sau sunt
prezente substanțe toxice.
• Nu aspirați substanțe lichide, nici murdărie umedă.
• Nu vărsați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive și/
sau explozive sau parfum în rezervor.
• Nu aspirați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive.
Manipularea și eliminarea substanțelor periculoase trebuie să fie efectuate în
conformitate cu indicațiile producătorilor referitoare la aceste substanțe.
• Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a
oricăror surse de căldură.
• Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
• Nu aspirați pulberi și lichide explozive, hidrocarburi, obiecte cuprinse de
flăcări și/sau incandeșcente.
• Este necesar să se păstreze aparatul în poziție orizontală pe durata funcționării
sau sprijiniți-l întotdeauna pe o suprafață stabilă.
• Rulați cablul atunci când nu utilizați aparatul.
• Nu efectuați operații de aspirare pe persoane și/sau animale.
• Păstrați o distanță corespunzătoare față de orificiile de aspirare și de oricare
dintre părțile în mișcare.
|9 |
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UTILIZAREA BATERIEI
• Folosiți baterii de dimensiunea și tipul specificate în secțiunea
"Înlocuirea bateriei telecomenzii".
• Instalați bateriile respectând polaritatea indicată pe produs.
• Nu scurtcircuitați bateria.
• Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
• Nu aruncați bateriile în foc.
• Dacă produsul trebuie să rămână neutilizat pentru o perioadă lungă de
timp, bateriile trebuie scoase.
• Scoateți bateriile uzate și reciclați-le în conformitate cu reglementările
locale. Bateriile nu trebuie aruncate în deșeurile municipale.
• Nu utilizați diferite tipuri de baterii. Bateriile noi și folosite nu trebuie
amestecate.
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LEGENDA
1) Întrerupător general
2) Buton pentru rulare cablu
3) Mâner pentru transport
4) Mâner pentru recipient
5) Roți spate
6) Sac de apă "EcoActive-Filter"
7) Nivel MAX (Fig.3)
8) Grătar de evacuare a aerului
9) Capacul locașului filtrului (Fig.13)
9a) Pârghie de deschidere a capacului filtrului (Fig.13)
10) Filtru Hepa (Fig.15)
10a) Opritor filtru Hepa (figura 14)
11) Orificiu pentru accesorii
12) Roți pivotante
13) Ștecher cablu de alimentare
14) Indicatoare luminoase
15) Evacuare
16) Unitatea filtrului de apă "Eco Active Filter"
17)Capacul ansamblului filtrant
17a) Corpul ansamblului cu plasă
microperforată
17b) Filtru de burete
17c) Filtru de legătură
18) Buton On / Off și creșterea aspirației

10.41
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LEGENDĂ TELECOMANDĂ
numai pentru modelul Forzaspira Lecologico Aqua
_Turbo
21) Tasta Pauză
22) Tasta +
23) Tasta24) Capacul bateriei telecomenzii
ACCESORII
A) Tub telescopic
A1) Buton cu arc tub telescopic
B) Perie aspirare lichide
C) Perie universală
C1) Selector perie
D) Furtun flexibil
D1) Orificiu de aspirație
E) Duza multifuncțională
F) Tub de curățare colțuri
G) Perie rotundă pentru praf
H) Bioecologico
I) Perie mini turbo *
J) Perie de parchet
K) Perie turbo *
L) Lance flexibilă de aspirare *
M) Peria de curățare a recipientului pentru apă
* numai pentru modelul Forzaspira Lecologico Aqua
Allergy _Turbo Care

19) Butonul de reducere a aspirației
20) Plutitor

UTILIZAREA CORECTĂ A
PRODUSULUI

22/07/2016

Acest aparat este proiectat pentru uzul casnic
(interior) în calitate de aparat de curățare, conform
descrierii și în concordanță cu instrucțiunile 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. Nu utilizați
aparatul pe resturile de cretă, ciment sau reziduuri
provenite de la șantierele de construcții sau zidărie. Nul utilizați pe pământ și nisip / sol, etc.
Nu-l utilizați pe cenușă, funingine și reziduuri de
combustie (seminee, barbeque, etc.).
Nu-l utilizați pe imprimantă, copiator și fax, toner și
pulbere de cerneală.
Nu aspirați obiecte ascuțite, tăioase sau rigide. Aparatul
funcționează corect cu recipientul introdus, și având
asamblate toate componentele sale.
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.
POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce
modificări tehnice și constructive pe care le consideră
necesare, fără o notificare prealabilă.
| 11 |

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 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. Colectarea diferită de cea în vigoare
implică aplicarea sancțiunilor de ordin administrativ
prevăzute în acest sens.
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PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE
• Scoateți rezervorul de apă din aparat
(6), accesând mânerul (4) (Fig.1).
• Scoateți ansamblul filtrant (16) (Fig.2). Umpleți
recipientul (6) cu apă curentă până la indicatorul
MAX H2O (7), conform figurii 3. Cantitatea
necesară de apă este de 800 ml.
• Apoi, reintroduceți ansamblul filtrant (16) în
recipientul de apă (6) , asigurându-vă că aderă
perfect.
• Repoziționați recipientul de apă (6) în aparat în
mod opus modului în care a fost operat anterior.
• Introduceți orificiul de aspirație (D1) al tubului
flexibil (D) în cuplaj (15) (figura 4).
• Pentru modelul Forzaspira Lecologico Aqua
Allergy _Turbo Care, introduceți bateriile
telecomenzii conform indicațiilor din capitolul
"Înlocuirea bateriilor telecomenzii" de pe mânerul
telecomenzii.
PRODUSUL ESTE FURNIZAT FĂRĂ BATERII.
FUNCȚIONARE
• Derulați cablul (13) până când acesta este
îndepărtat complet din locaș prin tragerea acestuia
către dvs. (Fig.5).
• Conectați ștecherul la o priză adecvată.
• Prin apăsarea întrerupătorului principal (1)
(fig.6), se aprinde intermitent prima treaptă a
indicatorului.
(14). Forzaspira Lecologico se află acum în poziția
de pauză. Țineți apăsat butonul (18) mai mult de o
secundă, apoi eliberați-l. Forzaspira Lecologico va
începe să funcționeze la o viteză minimă, iar
primul led indicator (14) va lumina fix.
• Există patru niveluri de putere. Recomandăm
utilizarea minimului pentru perdele, mediu
pentru canapele, fotolii și perne, mediu spre
ridicat pentru covoare și ridicat pentru pardoseli
și suprafețe dure (ceramică, marmură etc.). La
fiecare apăsare a butonului (18) , nivelul de putere
al motorului va crește cu un nivel.
• Pentru a mări viteza, apăsați butonul (18).
Fiecărui nivel îi corespunde aprinderea unuia
dintre indicatoarele luminoase.
• Apăsând butonul (19) , aparatul va face
contrariul, cu fiecare apăsare efectuată, puterea
| 12 |
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motorului va scădea și un indicator luminos
se va stinge.
• Pentru a comuta aparatul în poziția de pauză,
țineți apăsat butonul (18) timp de mai mult de
o secundă, apoi eliberați-l.
FUNCȚIONAREA PRIN CONTROLUL
TELECOMENZII
numai pentru modelul Forzaspira Lecologico
Aqua _Turbo Care
• Lecologico Forzaspira vă oferă avantajul de a
funcționa indiferent dacă folosiți butoanele de
pe corpul aparatului sau de pe mânerul
telecomenzii. În acest caz, veți avea toate
funcțiile la îndemână, fără a fi nevoie să vă
aplecați.
• Apăsați butonul (21). Forzaspira Lecologico
va începe să funcționeze la o viteză minimă,
iar primul led indicator (14) va lumina fix.
• Pentru a mări viteza, apăsați butonul (22).
Fiecare apăsare a butonului (22) va crește
puterea motorului cu un singur nivel.
Creșterea fiecărui nivel este însoțită de o
iluminare a unei trepte de leduri indicatoare.

• Apăsând butonul (23), aparatul va face

opusul, fiecare apăsare va conduce la diminuarea
puterii motorului și stingerea unui led.
• Pentru a comuta aparatul pe poziția de pauză,
apăsați butonul (21).
FUNCȚIA TURBO
numai pentru modelul Forzaspira
Lecologico Aqua _Turbo Care
Funcția Turbo permite obținerea unei puteri
de aspirație mai mare pentru o perioadă
limitată de timp. Funcționare:
• Setați puterea de aspirație la cea de-a patra
viteză (toate cele patru indicatoare luminoase
(14) aprinse) ).
• Apăsați butonul (18) sau (22). În acest
moment, puterea de aspirare a Forzaspira
Lecologico va crește pe o durată de aproximativ
10 ", ulterior va reveni la cea de-a patra viteză.
Funcția Turbo este semnalizată prin
aprinderea progresivă a ledurilor de control
(14).

NOTĂ: În următoarele 20 de secunde de la
oprirea acestei funcții, nu o puteți reactiva.
Aspirare suprafețe uscate - Lichide
În timpul utilizării produsului, pot fi aspirate fie
praf cât și lichide.
În orice caz, dacă apa este foarte murdară,
înlocuiți-o așa cum este descris în capitolul
"Goliți și curățați recipientul de apă". Când
mizeria aspirată atinge maximul nivelului
permis în recipientul de apă (6), aspirația este
automat blocată de flotorul de siguranță (20).
În acest caz se va simți o creștere a turației
motorului.
După 10 secunde, aparatul se va comuta
automat pe pauză, iar cele patru indicatoare (14)
vor lumina intermitent. Pentru a relua
operațiunile de curățare, procedați după cum
este ilustrat în capitolul de golire și curățare a
recipientului de apă, restabilind apoi nivelul
apei.
NOTĂ: În următoarele 20 de secunde după
oprirea acestei funcții, aceasta nu poate fi
reactivată.
BIOECOLOGIC (H)
Bioecologico este un produs anti-spumare și
deodorant care conține substanțe naturale care
previn formarea de spumă în filtrul de apă,
asigurând funcționarea corectă a aparatului.
Bioecologico, acționează de asemenea ca un
deodorant eficient, deoarece, diluat în
recipientul de colectare înainte de utilizarea
aparatului și datorită prezenței substanțelor
naturale în compoziția sa, previne formarea
mirosurilor neplăcute în interiorul
recipientului însuși și eliberează în mediu un
miros plăcut de curățenie.
Conținutul flaconului: 5 ml
Bioecologico se află la vânzare în cele mai bune
magazine de electrocasnice și pe site-ul
www.polti.com.
CUM SĂ UTILIZAȚI BIOECOLOGIC
- Adăugați apă în recipientul filtrului de apă
conform instrucțiunilor din acest manual.
- Înainte de utilizare, agitați flaconul.
- Îndoiți și rupeți capacul flaconului.
- Vărsați conținutul flaconului în recipientul
filtrului de apă al aparatului.
Notă: utilizați 1 flacon la fiecare utilizare.
Orice modificare a culorii lichidului nu
modifică funcționalitatea și eficacitatea
produsului.

Conținutul de flacon: 5 ml
Bioecologico se află în vânzare în cele mai bune

GOLIREA ȘI CURĂȚAREA RECIPIENTULUI
DE APĂ (6)
Opriți aparatul, utilizând comutatorul principal
(1) și deconectați cablul de alimentare de la rețea.
Această măsură de precauție permite, de
asemenea, reluarea funcționării aparatului de la
dispozitivul de siguranță.
Scoateți recipientul de apă (6) din aparat,
accesând mânerul (4) (Fig.1).
Scoateți ansamblul filtrant (16) (figura 2), goliți
recipientul prin înclinarea acestuia (Fig.7) și
clătiți-l.
Dacă doriți să continuați să-l utilizați, restabiliți
nivelul apei.
Reintroduceți ansamblul filtrant și repoziționați
unitatea în aparat. Aparatul este gata de stocare.
Notă: permanența apei în recipient nu dăunează
aparatului, dar este întotdeauna recomandat să
goliți recipientul înainte de a depozita Forzaspira
Lecologico. Unul dintre marile avantaje ale
Forzaspira Lecologico este posibilitatea de a fi
depozitat curat, spre deosebire de aspiratoarele cu
saci care sunt depozitate impreună cu murdăria.
UTILIZAREA ACCESORIILOR
Accesoriile pot fi conectate direct la tubul flexibil
(D) sau la tubul telescopic (A).
Utilizarea tubului telescopic (A)
Pentru a mări sau micșora lungimea tubului
telescopic, apăsați butonul (A1) conform Fig.8 și
extindeți sau reduceți după cum doriți.
Utilizarea periei de aspirare lichide (B)
Cu această perie puteți aspira toate tipurile de
murdărie solidă sau lichidă și este adecvată pentru
toate tipurile de suprafețe.
Utilizarea periei universale (C)
Conectați peria la tubul telescopic. Prin
deplasarea selectorului plasat pe perie (C1),
apăsând cu un picior, suprafața de aspirație poate
fi schimbată fără a fi necesar să vă înclinați.
Poziția cu perii extrași este potrivită pentru toate
suprafețele.
Poziția fără peri este potrivită pentru covoare și
mochete.
Notă: Nu aspirați lichide cu această perie.
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Duză de aspirație mică (E)
Duza de aspirație mică este potrivită pentru
curățarea suprafețelor textile cum ar fi
îmbinările canapelelor, fotolilor, saltelelor,
scaunelor pentru mașini, etc.

operațiilor de aspirare ale suprafețelor textile.
Pentru a curăța peria Turbo, scoateți clapa (fig.17)
și curățați interiorul periei. Închideți peria,
urmând procedura inversă.

Lance de curățare colțuri / flanșă (F)
Lancea (F) este potrivită pentru aspirarea
profundă în zone dificile, cum ar fi plinte,
pliuri de canapele, fotolii, mobilier tapițat,
scaune auto.
Perie rotundă pentru praf (G)
Peria rotundă pentru praf este potrivită
pentru pulverizarea suprafețelor delicate
datorită părului moale cu care este echipat,
cum ar fi cadre, cărți etc.

Lance de aspirație flexibilă (L)
numai pentru modelul Forzaspira Lecologico
Aqua _Turbo Care
Pentru a accesa cele mai ascunse puncte, cum ar fi
interioarele auto, radiatoarele, ramele și geamurile
ușii.
CABLUL DE RACORDARE AUTOMAT
Înainte de a depozita aspiratorul, rulați cablul de
alimentare, apăsând butonul (2), conform fig.11,
având grijă să îl ghidați în timpul operației.
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE
PARCARE
Dispozitivul de parcare permite fixarea tubului cu
peria universală sau peria turbo montată pe corpul
aparatului.
Depozitarea pe corpul aparatului: glisați ghidajul
pe spatele periei în canelura aparatului (Fig.11).
CURĂȚAREA GRUPULUI FILTRANT CU
APĂ (16):
• Trageți unitatea de umplere (17c) în sus pentru a
o scoate din grupul filtrant. Separați corpul
ansamblului (17a) de capacul filtrului (17).
• Scoateți filtrul de burete (17b) din ansamblu.
Dacă filtrul este deteriorat, înlocuiți-l. Clătiți toate
componentele sub apă curentă. Permiteți filtrului
de burete să se usuce înainte de a-l depozita în
aparat.
• Reconstituiți unitatea de filtrare, repetând
operațiunile în sens opus celor anterioare.
Notă: Asigurați-vă că duza filtrului (17c) este
poziționată corect, verificând dacă săgeata de pe
duză se potrivește cu crestătura de pe partea
inferioară a ansamblului (17a) (Fig.11).
• În cazul înlocuirii, utilizați piese de schimb
originale Polti.
• Pentru a facilita curățarea recipientului de apă
(6), este furnizată o perie de curățare (M), care
poate fi folosită și pentru curățarea racordurilor
aparatului și a interioarelor accesoriilor.
Notă: Nu utilizați peria pentru curățarea externă a
aparatului.

Perie mini turbo (I)
numai pentru modelul Forzaspira
Lecologico Aqua _Turbo Care
Peria mini turbo este potrivită în special
pentru curățarea fotolilor și a canapelelor, a
interioarelor mașinilor, a pereților acoperiți
cu materiale textile etc. Îndepărtează cu
ușurință praful și resturile textile. Este
folositoare pentru prevenirea alergiilor,
deoarece, prin acțiunea mecanică a periei,
aspiră reziduuri de piele lăsată de animale.
Peria mini turbo este de asemenea echipată
cu un cadru cu perii de cauciuc tare, util
pentru înlăturarea murdăriei cele mai
dificile.
Pentru a scoate cadrul, apăsați cei doi pivoți
de pe partea periei și separați-l de perie
(fig.15).
(nu utilizați cadrul pe suprafețe delicate)
Pentru a curăța peria mini turbo, rotiți
spirala și scoateți partea superioară a periei
mini turbo așa cum se arată în fig.16.
Curățați interiorul periei și închideți-o în
sens opus procedurii anterioare.
Peria de parchet (J)
Peria de parchet este proiectată pentru
curățarea suprafețelor delicate și este
echipată cu perii și roți din material special
proiectat pentru a evita deteriorarea
suprafețelor.
Peria Turbo (K)
numai pentru modelul Forzaspira
Lecologico Aqua _Turbo Care
Turbo-peria, datorită unui sistem de
turbină, mărește eficiența și eficacitatea
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Turbo-peria, datorită unui sistem de
turbină, mărește eficiența și eficiența

CURĂȚAREA FILTRULUI HEPA (10)
Pentru a curăța filtrele, procedați după cum
urmează:
(14) apăsați cele două pârghii ale capacului
filtrului (9a) și trageți capacul filtrului (9)
(Fig.12);
(15) rotiți dispozitivul de fixare a filtrului (10a)
conform figurii 13 și extrageți filtrul Hepa (10)
(Fig.14);
Clătiți filtrul sub apă rece. După spălare, agitați
ușor pentru a elimina murdăria reziduală și
excesul de apă.
Notă: lăsați filtrul să se usuce în mod natural,
departe de sursele de căldură. Se recomandă să
așteptați 24 de ore înainte de a introduce filtrul
în interiorul aparatului.
Dacă filtrul prezintă scurgeri, înlocuiți-l.
Vă recomandăm să curățați filtrul la fiecare 4
luni.
ATENȚIE: nu curățați filtrele cu peria
deoarece acestea le pot deteriora, reducând
capacitatea de filtrare.
Nu utilizați detergenți, nu frecați filtrul și nu
îl spălați în mașina de spălat vase.
ÎNTREȚINEREA GENERALĂ
Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat
de la sursa de alimentare.
Pentru curățarea exteriorului aparatului,
utilizați numai o cârpă umezită cu apă de la
robinet.
Nu utilizați detergenți de nici un fel.
ÎNLOCUIREA BATERIILOR
TELECOMENZII
numai pentru modelul Forzaspira Lecologico
Aqua _Turbo Care
PRODUSUL ESTE FURNIZAT FĂRĂ
BATERII.
Mânerul telecomenzii trebuie alimentat de două
baterii tip AAA de 1,5V. Durata de viață a
bateriei depinde de frecvența utilizării. Dacă
aspiratorul nu răspunde la comenzile
telecomenzii, înlocuiți bateriile.
Prindeți mânerul telecomenzii, apăsați maneta
capacului bateriei (23), trăgând-o spre butonul
telecomenzii. Scoateți capacul și înlocuiți
bateriile, asigurându-vă că potriviți semnele + și
- cu cele indicate. Repoziționați capacul (23).
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REZOLVAREA INCONVENIENTELOR
PROBLEMĂ

Aparatul nu pornește

Aspiratorul se stinge în
timpul aspirației, iar cele
patru
leduri
luminează
intermitent.

POSIBILĂ CAUZĂ

SOLUȚIE

Lipsă curent.
Bateriile de pe mânerul
telecomenzii sunt descărcate
ădoarpentru modelul pentru
care sunt recomandate).

Verițicați cablul și priza.
Înlocuiți bateriile conform indicațiilor
din cap. Înlocuirea bateriilor
telecomenzii.

Nivelul lichidului din
rezervor este prea mare.

În ambele cazuri, apăsați
întrerupătorul (1) , deconectați
cablul de alimentare din rețea și
mențineți-l deconectat timp de
câteva secunde, pentru a permite
resetarea dispozitivului de siguranță.

Puterea selectată este prea
mare pentru tipul de
suprafață.
Puterea de aspirație este redusă
Scurgerea apei în timpul aspirației
lichidului.

Duza, furtunul sau accesoriile
pot fi înfundate sau filtrul
Hepa este murdar.
Plutitor murdar și blocat.

Curățați filtrul Hepa și îndepărtați
eventualele obstacole din conducte.
Curățați ansamblul filtrant și colectați
apa în rezervor la nivelul indicat.

În cazul în care problemele persistă sau nu se regăsesc în tabel, adresați-vă Centrului Tehnic autorizat sau unui centru
Polti (www.polti.com) sau Service-ului de Clienți.
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GARANȚIE

Acest produs este destinat doar utilizării casnice.
Pentru reparatii, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada
de cumpărare.
Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la
data achiziției, menționată pe documentul de plată
valabil, emis de vânzăator.
Această garanție nu afectează drepturile consumatorului
sub Directiva Europeană 99/44/CE cu privire la anumite
aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de larg
consum; consumatorii ar trebui să abordeze
revendicările în temeiul acestor dispoziții de la
magazinul de la care au achiziționat bunurile. Această
garanție se aplică în toate țările în care Directiva
Europeană 99/44/CE a fost implementată. Legislația
locală de garanție se aplică în toate celelalte țări.
CE 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.
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.

10.42
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CE NU ACOPERĂ GARANȚIA
Garanția nu acoperă orice daună ce nu derivă dintr-un
defect de fabricație; 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 daunele cauzate de client.
Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură
sau supuse uzurii normale (consumabile cum ar fi:
filtre, perii, baterii, etc.). Garanția nu acoperă daunele
posibile provocate de depunerile de calcar. Garanția nu
acoperă daune derivate din lipsa curățeniei/întreținerii
aparatului. De asemenea nu acoperă montajul
accesoriilor neoriginale Polti, modificate sau
necorespunzătoare aparatului.
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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CALL CENTER
Informații Service și Garanție :
SERVICE CALL CENTER
Telefon: 0344 40 30 30
Mobil: 0755 02 37 90; 0755 02 37 91
E-mail: callcenter@pecef.ro
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