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TERE TULEMAST VAPORETTO 
MAAILMA! 

KÕIK-ÜHES PUHASTUSSÜSTEEM, MIS IMEB TOLMU JA PUHASTAB KODUSE MAJAPIDAMISE 
PINNAD ÜHE HOOGA, EEMALDADES NII TOLMULESTAD, BAKTERID KUI KA MUUD PISIKUD 

KEEMILISI PUHASTUSAINEID KASUTAMATA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTREERIGE OMA TOODE 
Toote registreerimiseks minge meie veebilehele www.polti.com või helistage meie 
klienditeenindusosakonda. Meie veebilehel saate osa erilisest tervituspakkumisest ning viia 
end kurssi värskeimate Polti uudistega, samuti saate osta lisavarustust ja muid tarvikuid. 
Toote registreerimiseks peate peale isikliku teabe sisestama ka toote seerianumbri (SN), 
selle leiate hõbedaselt märgiselt, mis on nii karbi peal kui ka seadme all. 
Et säästa aega ja hoida seerianumber alati käepärast, kirjutage see siinse kasutusjuhendi 
tagakaanele vastavasse kohta. 

 

Lisa- ja valikulised tarvikud on müügil hästi varustatud kodumasinate kauplustes ja veebilehel www.polti.com. 
Tarvikute sobivuse kontrollimiseks sisestage vastava tarviku kood PAEUxxxx, mille leiate leheküljelt 2. Kui otsitavat 
koodi seal ei ole, siis võtke ühendust meie klienditeenindusega. 
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OHUTUSNÕUDED 
 

 

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS 
 

 

HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE 
HOOLIKALT LÄBI KÕIK SELLES KASUTUSJUHENDIS NING 
SEADMEL OLEVAD JUHISED JA HOIATUSED. 

 

 

Polti S.p.A. loobub kogu vastutusest seadme sobimatust kasutamisest 
tingitud õnnetusjuhtumite eest. 
Toote nõuetekohane kasutamine piirdub üksnes selles kasutusjuhendis 
kirjeldatuga. Igasugune muu kasutus, mis on vastuolus siinsete 
juhistega, tühistab garantii kehtivuse. 

 

 

OHUTUSSÜMBOLID 
 

 

HOIATUS! Kõrge temperatuur. Põletusoht! 
Kui tootel on selline sümbol, siis ei tohi toodet teatud juhtudel 
puudutada, kuna selle osad võivad olla väga kuumad. 

 

HOIATUS! Aur. Põletusoht! 
 

See seade kuumeneb väga kõrge temperatuurini. Seadme 
nõuetevastane kasutamine võib põhjustada põletust. 

 

 

• Ärge kunagi võtke seadet koost lahti ega teostage hooldust muul viisil, 
kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud. Rikke või talitlushäire korral 
ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, 
kahjustumise või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade 
kasutamisel enam ohutu olla. Nõuetevastane kasutamine või siinsete 
juhiste eiramine võib põhjustada raskeid õnnetusi. Pöörduge alati 
volitatud teeninduskeskuse poole. 

• Kui seadme hooldamiseks või puhastamiseks on vaja juurde pääseda 
boilerile, siis veenduge, et seade on olnud välja lülitatud ja 
vooluvõrgust eemaldatud vähemalt kaks tundi. 

• Üle 8-aastased lapsed, pärsitud kehalise võimekusega, nõrgenenud 
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tajuga või piiratud vaimsete võimetega isikud ning isikud, kellel 
puuduvad seadme kasutamise kogemused, tohivad seda kasutada 
ainult siis, kui neile on eelnevalt õpetatud seadme ohutut kasutamist 
ja neid on teavitatud sellega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Seadet ei tohi puhastada ega hooldada lapsed 
ilma täiskasvanu järelevalveta. Kui seade on pandud jahtuma, siis 
hoidke see koos toitejuhtmega alla 8-aastastele lastele kättesaamatus 
kohas. 

• Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas – need ei ole 
mänguasjad. Pange kilekott laste eest ära: lämbumisoht! 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduse majapidamise 
siseruumides. 
Õnnetusjuhtumite (sealhulgas tulekahju, elektrilöök, 
kehavigastus või põletus) ohu vähendamiseks nii seadme 
kasutamise kui ka selle ettevalmistamise, hooldamise ja 
hoiustamise ajal rakendage alati käesolevas kasutusjuhendis 
nimetatud põhilisi ettevaatusabinõusid. 

 
ELEKTRIGA SEOTUD OHUD – ELEKTRILÖÖK 

 

 

 Koduse majapidamise elektrisüsteemi ühendatud elektriseadmete 
ohutu kasutamise tagavad maandussüsteem ning suure tundlikkusega 
residuaalvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise katkestuslülitiga. 
Seetõttu tuleb iseenda ohutuse tagamiseks alati kontrollida, et 
elektrisüsteem, millega seade ühendatakse, vastaks kehtivatele 
eeskirjadele. 
 Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui seadme voolupinge ei vasta 

kodus kasutatava elektrisüsteemi pingele. 
 Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ega transfor-

maatoritega. Ühendage toode eraldi pistikupesasse, mille 
voolutugevus ühildub komplekti kuuluva pistiku jaoks lubatud 
voolutugevusega. 
 Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mis ei vasta nimivõimsusele või mis 

ei ole kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Need võivad üle kuumeneda 
ning tekitada lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme 
kahjustuse. Kasutage ainult ametlikult heaks kiidetud 
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pikendusjuhtmeid, mis sobivad nimipingele, võimaldavad 
voolutugevust 16 A või võimsust vähemalt 2220 W ning on maandatud. 
 Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid 

võtke kinni pistikust endast, et vältida pistiku ja juhtme kahjustamist. 
 Eemaldage alati seadme toitepistik vooluvõrgust, kui seadet ei 

kasutata ning enne igasuguste ettevalmistus-, hooldus- ja 
puhastustööde tegemist. 
 Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi jätta järelevalveta. 
 Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige 

toitejuhe täies ulatuses lahti. Seadme kasutamise ajal peab toitejuhe 
olema alati täielikult lahti keritud. 
 Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ning ärge avaldage sellel 

survet (painutades, kokku surudes või venitades). Hoidke toitejuhet 
eemal kuumadest ja/või teravaservalistest pindadest ja esemetest. 
Ärge jätke juhet uste ega akende vahele. Ärge tõmmake juhet nurkade 
ümber pingule. Hoiduge juhtme peale astumast. Ärge liikuge 
seadmega üle toitejuhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, 
eelkõige siis, kui seade on kuum. 
 Ärge vahetage välja toitejuhtmel olevat pistikut. 
 Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta välja vahetada tootjal 

endal, selle hooldusteeninduse esindajal või mõnel teisel sarnase 
kvalifikatsiooniga isikul, et vältida kõiki võimalikke ohte. Kui toitejuhe 
on kahjustunud, siis ärge toodet kasutage. 
 Ärge puudutage ega kasutage seadet sel ajal, kui olete paljajalu või 

teie keha või jalad on märjad. 
 Ärge kasutage seadet veega täidetud mahutite, näiteks 

kraanikausside, vannide ja basseinide läheduses. 
 Ärge pange seadet, selle toitejuhet ega pistikut vette ega muude 

vedelike sisse. 
 Aurujuga ei tohi suunata elektrilisi või elektroonilisi osi sisaldavate 

seadmete poole. 
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TOOTE KASUTAMISEGA KAASNEVAD OHUD – KEHAVIGASTUSED 
JA PÕLETUSED 

 

 

• Toodet ei tohi kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega mürgiste 
ainete läheduses. 

• Ärge kallake boilerisse mürgiseid aineid, happeid, lahusteid, 
puhastusvahendeid, söövitavaid või plahvatusohtlikke aineid ega 
õhuvärskendajaid. 

• Kallake boilerisse ainult vett või veesegu, mida on kirjeldatud peatükis 
• “MILLIST VETT KASUTADA?”. 
• Ärge suunake aurujuga mürgistele ainetele, hapetele, lahustitele, 

puhastusvahenditele ega söövitavatele ainetele. Ohtlikke aineid tuleb 
käsitseda ja kasutusest kõrvaldada kooskõlas nende ainete tootjate 
juhistega. 

• Ärge suunake aurujuga plahvatusohtlikele pulbritele ega vedelikele, 
süsivesinikele, lahtisele leegile ega väga kuumadele esemetele. 

• Ärge asetage toodet küttekehade, näiteks kaminate, pliitide või ahjude 
lähedusse. 

• Ärge tõkestage tootel olevaid avasid ega võresid. 
• Ärge suunake aurujuga inimestele ega loomadele. 
• Ärge suunake aurujuga rõivastele, kui need on seljas. 
• Kangad, mille puhul on lubatud sügavale kiudude vahele tungiv 

aurutus, kuumenevad väga kõrge temperatuurini, üle 100 °C. Oodake 
mõni minut ja kontrollige, kas kangas on jahtunud, enne kui seda 
käsitsete. Vältige äsja aurutatud kangaste kokkupuudet nahaga. 

• Käepidemel olev aurulukk tagab suurema ohutuse, sest see takistab 
aurujoa juhuslikku aktiveerimist laste või seadme funktsioonist 
mitteteadlike isikute poolt. Kui auru ei kasutata, siis lülitage aurulukk 
sisse. Et jätkata aurutamist, lükake lüliti algsesse asendisse tagasi. 

• Kasutage üksnes sellist seadet, millel on olemas tarnekomplekti 
kuuluv ohutuskork või millel see on asendatud originaalvaruosaga. 
Teiste tootjate ohutuskorkide kasutamine võib põhjustada õnnetusi. 

• Kui asute käsitsema rõhu all olevat boilerit (ohutuskorgi eemaldamine, 
boileri täitmine), siis veenduge, et toitejuhtme pistik on vooluvõrgust 
eemaldatud vähemalt kaks tundi varem ja seade on jõudnud maha 
jahtuda. Kui boiler on sisse lülitatud, kuumenenud ja rõhu all, siis 
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esineb õnnetuseoht. 
• Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui selle ohutuskork on 

eemaldatud. Enne vooluvõrku ühendamist ja seadme sisselülitamist 
keerake kork hoolikalt kinni. 

• Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et mitte miski ei tõkestaks 
boileri ava (täiteaine pudel, lehter ega muu ese) ning et ohutuskork 
oleks suletud. 

• Kontrollige, et ohutuskork oleks nõuetekohaselt kinni keeratud; kui aur 
pääseb korgi vahelt välja, siis lülitage boiler välja, eemaldage toitejuhe 
vooluvõrgust, laske seadmel kaks tundi jahtuda ning seejärel keerake 
ohutuskork lahti. Kontrollige ohutuskorgi ja tihendi seisukorda. Kui kork 
on heas seisukorras, siis keerake see tugevasti kinni tagasi. Kui aur 
pääseb endiselt korgi vahelt välja, siis viige seade lähimasse volitatud 
teeninduskeskusesse. 

• Kontrollige regulaarselt ohutuskorgi ja selle tihendi seisukorda. Löögid 
ja mahakukkumine võivad korgi ohutust vähendada. Vahetage 
ohutuskork originaalvaruosa vastu või vahetage tihend välja. 

• Vabalt ringi pöörlev ohutuskork näitab, et boiler on ikka veel rõhu all ja 
seega kuum. Ärge kunagi avage korki jõuga, ükskõik kas seade on 
sisse lülitatud või boiler välja lülitatud ja seade vooluvõrgust 
eemaldatud. Alati laske boileril maha jahtuda ja avage kork jõudu 
kasutamata. 

• Ärge kasutage ohutuskorgi lahti keeramiseks tööriistu. Kui korki ei saa 
eemaldada isegi siis mitte, kui seade on maha jahtunud, pöörduge 
lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. 

 

• • HOIATUS    ! Ärge kunagi täitke boilerit kohe, kui ohutuskork on pealt 
keeratud ja boiler on endiselt kuum, isegi siis mitte, kui seade on 
vooluvõrgust eemaldatud. Külm vesi hakkab kokkupuutel kuuma tühja 
boileriga aurustuma, tekitades aurupahvaka, mis võib põhjustada 
põletuse. Täitke boiler alles siis, kui see on jahtunud, ning täitmise ajal 
hoidke oma nägu boileri avast eemal. 

• Teiste tootjate valmistatud ohutuskorkide kasutamist ja selles 
kasutusjuhendis sisalduvate juhiste eiramist peetakse sobimatuks 
kasutuseks. Polti S.p.A. loobub igasugusest vastutusest seadme 
sobimatust kasutamisest tingitud mis tahes õnnetusjuhtumi eest. 

• Seade võib auru välja paisata isegi siis, kui see on vooluvõrgust 
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eemaldatud. Enne kui seadme ära panete, vajutage hooba seni, kuni 
auru enam ei pihustu. 

• Ülekuumenemise vältimiseks ärge kallutage seadet kasutamise ajal 
rohkem kui 45° nurga all. Vajaduse korral kasutage voolikut, mis 
võimaldab toote puhastamise ajal horisontaalsena hoida. 
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TOOTE NÕUETEKOHANE KASUTAMINE 

Seade on ette nähtud kasutamiseks koduses 
majapidamises aurupuhastina kooskõlas käesolevas 
kasutusjuhendis esitatud kirjelduste ja juhistega. 
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see 
alles. Kui kasutusjuhend ära kaob, saate selle alla 
laadida veebilehelt www.polti.com. 

 
Toote nõuetekohane kasutamine piirdub üksnes 
selles kasutusjuhendis kirjeldatuga. Igasugune muu 
kasutamine võib seadet kahjustada ja garantii 
tühistada. 
 
 
 
TEAVE KASUTAJATELE 
Vastavalt EL-i direktiivile 2012/19/EL (elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta) ei 
tohi seadet panna tavaliste olmejäätmete hulka, vaid 
see tuleb viia ametlikku jäätmekogumispunkti. Seade 
vastab EL-i direktiivi 2011/65/EL nõuetele. 
 

Seadmel kujutatud läbikriipsutatud 
prügikasti sümbol tähendab, et toodet 
tuleb oma kasuliku eluea lõpus käidelda 
eraldi muudest jäätmetest.  

Seetõttu peab kasutaja viima kasutusea lõppu 
jõudnud seadme vastavasse elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. 
Nõuetekohane jäätmete lahuskogumine hõlbustab 
seadme järgnevat töötlemist, käitlemist ja 
keskkonnanõuetele vastavat utiliseerimist ning aitab 
vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimese 
tervisele ning edendab toote valmistamiseks 
kasutatud materjalide taaskasutamist. Ebaseaduslik 
kasutusest kõrvaldamine seadme omaniku poolt toob 
endaga kaasa kehtivates õigusaktides ettenähtud 
haldussanktsioonide rakendamise. 

 
Enne tehasest väljumist on kõik meie tooted läbinud 
range katsetamise. Seetõttu võib teie VAPORETTO 
boiler sisaldada veidi vett. 

 
MILLIST VETT KASUTADA? 
See seade on ette nähtud kasutamiseks tavalise 
keskmise karedusega kraaniveega temperatuuri-
vahemikus 8 °F kuni 20 °F. Kui kraanivesi sisaldab 
rohkesti kaltsiumkarbonaati, siis ärge kasutage mitte 
demineraliseeritud puhast vett, vaid segu, mis 
koosneb 50% kraaniveest ja 50% demineraliseeritud 
veest, mis on kaubanduses saadaval. 

 

 

Hoiatus! Kontrollige vee karedust kohaliku 
omavalitsuse tehnikaosakonnas või kohalikus 
veevarustusettevõttes. 
Kui kasutate ainult kraanivett, siis saate katlakivi teket 
vähendada spetsiaalse katlakivivastase toote 
Kalstop FP2003 abil, mida turustab Polti ning mis on 
saadaval kõigis suuremates kodumasinate 
kauplustes ja veebilehel www.polti.com. 
Ärge kunagi kasutage destilleeritud vett, vihmavett 
ega lisandeid (nt tärklis, lõhnaained) sisaldavat vett 
ega teiste majapidamisseadmetega töödeldud vett. 
Ärge kasutage keemilisi aineid ega puhastus-
vahendeid. 
 

 
1. KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE 
1.1 Keerake ohutuskork pealt (1). 

Enne boileri täitmist tuleb veenduda, et boiler on 
tühi. 
 

1.2 Täitke boiler kuni 200 ml ulatuses veega, 
kasutades kannu (2). 

HOIATUS! Ärge kunagi pange boilerisse vett 
rohkem kui 200 ml; kasutage alati komplekti 
kuuluvat kannu. 
 

1.3 Keerake ohutuskork ettevaatlikult peale tagasi ja 
veenduge, et see on täielikult kinni keeratud (3). 
Seda toimingut tohib teha üksnes siis, kui boiler on 
maha jahtunud ja toitejuhe on vooluvõrgust 
eemaldatud. 
1.4 Ainult Vaporetto Diffusioni puhul on võimalik 
auru hulka lisada FrescoVaporit, looduslikku 
õhuvärskendajat, mis annab meeldiva lõhna ja ühtlasi 
eemaldab ebameeldiva. FrescoVapori toodete 
kasutamise kohta lugege 7. peatükis esitatud 
juhiseid. 
1.5 Ühendage toitejuhtme pistik maandatud ja sobiva 
pingega vooluvõrku (8). 
1.6 “Steam Ready” (“Aur valmis”) märgulamp süttib 
põlema. Oodake, kuni see kustub (umbes 5 minutit). 
Nüüd on seade kasutamiseks valmis. 
 

HOIATUS! Kui aur pääseb ohtuskorgi vahelt välja, 
siis lülitage seade välja ja eemaldage see 
vooluvõrgust. Laske seadmel kaks tundi jahtuda, 
enne kui korgi pealt ja uuesti tagasi peale keerate. 
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2. TARVIKUTE ÜHENDAMINE 
2.1 VOOLIK (ainult mudelil Vaporetto Diffusion) 
• Vooliku ühendamiseks seadme külge asetage 

voolikul olev nool kohakuti seadmel oleva sälguga 
ning seejärel keerake voolikut noolega näidatud 
suunas, kuni see klõpsatusega oma kohale 
asetub (12). 

• Vooliku eemaldamiseks tõmmake selle peal olevat 
väikest hooba ja pöörake eelnevaga vastupidises 
suunas (13). 

• Voolikuga saab ühendada pihustusotsaku ja seega 
ka kõik muud kaasas olevad tarvikud. 

 
2.2 PIHUSTUSOTSAK 
Pihustusotsaku kinnitamiseks asetage otsakul olev 
nool kohakuti seadmel oleva sälguga ja seejärel 
keerake otsakut noolega näidatud suunas, kuni see 
klõpsatusega oma kohale asetub (14). 

Otsaku külge saab kinnitada alljärgnevad tarvikud: 
• aknapesutarviku, konksutaolise otsaku, ümarad 

harjad, spaatli ja vuukide puhastamise otsaku. 
Asetage need pihustusotsaku külge ja keerake 
seni, kuni need oma kohale lukustuvad (15). 

 
 
3. KLAASI, AKENDE JA PLAATIDE 
PUHASTAMINE 
HOIATUS! Et puhastada klaaspindu külmal 
aastaajal, eelsoojendage aknaid, alustades 
imemist umbes 50 cm kauguselt puhastatavast 
pinnast. 

 
3.1 Veenduge, et 1. peatükis esitatud nõuded on 
täidetud. 
3.2 Mudeli Vaporetto Diffusioni puhul ühendage 
seadmega voolik (voolikuga on võimalik ühendada 
pihustusotsak – nagu on kirjeldatud punktis 2.1 –, et 
puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti) ning see 
omakorda aknapesutarvikuga, nagu on kirjeldatud 
punktis 2.2. 
Mudeli Vaporetto First puhul ühendage seadmega 
voolik. 
3.3 Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on välja 
lülitatud (10). 
3.4 Vajutage käepidemel olevat aurupäästikut ja 
hoidke seda all (11) ning aurutage pinda rohke 
auruga, et mustus lahti tuleks. 
3.5 Mudeli Vaporetto Diffusioni puhul tuleb pind 
aknapesuotsakuga lihtsalt üle pühkida (auru 
seejuures kasutamata), et kogu mustus eemaldada. 

Mudeli Vaporetto First puhul tuleb pind pühkida üle 
kuiva lapiga. 

 
4. POLSTERDATUD PINNA PUHASTAMINE 
(madratsid, diivanid, auto interjöörid jne) 
HOIATUS! Enne naha või kanga auruga 
puhastamist vaadake üle tootja juhised ning 
katsetage alati seadet eelnevalt mõnel 
puhastatava pinna varjatumal kohal või 
materjalinäidisel. Laske aurutatud kohal kuivada 
veendumaks, et pinna värvus ei muutu ja 
deformatsioone ei esine. 

4.1 Veenduge, et 1. peatükis esitatud nõuded on 
täidetud. 
4.2 Mudeli Vaporetto Diffusioni puhul ühendage 
seadmega pihustusotsak (pihustusotsak on võimalik 
ühendada voolikuga – nagu on kirjeldatud punktis 
2.1 –, et puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti) 
ning see omakorda aknapesutarvikuga, nagu on 
kirjeldatud punktis 2.2. 
Tõmmake aknapesutarvikule ümber riidelapp (16). 
4.3 Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on välja 
lülitatud (10). 
4.4 Vajutage seadmel aurunuppu ja puhastage pind 
(11). 
4.5 Mudeli Vaporetto First puhul ühendage 
seadmega pihustusotsak. Veenduge, et käepidemel 
olev aurulukk on välja lülitatud. Vajutage seadmel 
aurunuppu ja puhastage pind. Pühkige pind üle kuiva 
riidelapiga. 
 
 
5. VANNITOAMÖÖBLI, PLAADIVUUKIDE 
JA KÖÖGI TÖÖPINDADE PUHASTAMINE 
5.1 Veenduge, et 1. peatükis esitatud nõuded on 
täidetud. 
5.2 Ühendage seadmega pihustusotsak, nagu on 
kirjeldatud punktis 2.2 (pihustusotsak on võimalik 
ühendada voolikuga – nagu on kirjeldatud punktis 
2.1 –, et puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti). 

5.3 Ühendage pihustusotsakuga vastavalt punktis 
2.2 esitatud kirjeldusele oma töö jaoks kõige 
sobivam tarvik: 
• konksutaoline otsak, et ulatuda veelgi raskemini 
ligipääsetavatesse kohtadesse; 
• ümarad harjad, et eemaldada kinnikuivanud 
mustus väga kitsastelt pindadelt; 
• spaatel (ainult Vaporetto Diffusionil), et eemaldada 
veelgi tõrksam kinnikuivanud mustus; 
• vuukide puhastamise tarvik (ainult Vaporetto 

Diffusionil), et puhastada plaatidevahelisi vuuke. 
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5.4 Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on välja 
lülitatud (10). 
5.5 Vajutage seadmel olevat aurunuppu ja aurutage 
pinda (11). 

HOIATUS! Ärge kasutage messingharja väga 
õrnadel pindadel. 

 
 
6. MÖÖBLI JA TUNDLIKE PINDADE 
PUHASTAMINE 
6.1 Veenduge, et 1. peatükis esitatud nõuded on 
täidetud. 
6.2 Ühendage seadmega pihustusotsak, nagu on 
kirjeldatud punktis 2.2 (pihustusotsak on võimalik 
ühendada voolikuga – nagu on kirjeldatud punktis 
2.1 –, et puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti). 
6.3 Vajutage käepidemel olevat aurupäästikut ja 
hoidke seda all ning suunake aurujuga kangale. 
6.4 Pinna puhastamiseks kasutage riiet, mida on 
eelnevalt aurutatud, vältides seejuures liiga pikalt 
ühe ja sama koha pühkimist. 

HOIATUS! Ärge suunake aurujuga otse 
puhastatavale pinnale. 

 

HOIATUS! Enne pinna puhastamist katsetage 
seadet alati mõnel varjatumal kohal, et näha, 
kuidas materjal aurutamisele reageerib. 

 

 
 
7. FRESCOVAPOR 
(ainult mudelil Vaporetto Diffusion) 

FrescoVapor on õhuvärskendaja, mis sisaldab 
looduslikke aineid. Auruga segunedes kannab see 
värsket hõngu kõikjale ning tänu oma erilisele 
koostisele suudab see eemaldada ka ebameeldiva 
lõhna. 

 
FrescoVapori kasutamisel toimige alljärgnevalt. 
• Keerake õhuvärskendaja paagi kork lahti (4) ja 
täitke paak FrescoVaporiga (5). 
• Keerake kork tagasi peale ja kinnitage see 
korralikult (6). 
• Auru hulka lisatavat FrescoVapori kogust on 
võimalik muuta, keerates aurupäästiku lähedal 
asuvat nuppu (7). 
• Asetuse OFF (VÄLJAS) korral õhuvärskendajat 
auru hulka ei lisata. 

• Asetuses MIN lisatakse auru hulka minimaalne 
kogus õhuvärskendajat. 
• Asetuses MAX lisatakse auru hulka maksimaalne 
kogus õhuvärskendajat. Puhastatav pind jääb 
tavalisest natuke niiskem, sest FrescoVapor 
seguneb pihustatava auruga. 
 

Kogus: 200 ml. 
 

FrescoVapor on müügil kodumasinate kauplustes, 
Polti volitatud teeninduskeskustes ja veebilehel 
www.polti.com. 

HOIATUS! Mitte alla neelata. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 
 

HOIATUS! Ärge kunagi pange FrescoVaporit 
boilerisse. 
Kasutage boileris ainult vett, järgides 1. peatükis 
antud juhiseid. 
 

HOIATUS! Enne kui kasutate FrescoVaporit 
polstritel või nahast, kangast või puidust pindadel, 
vaadake üle tootja juhised ning katsetage alati 
seadet eelnevalt mõnel puhastatava pinna 
varjatumal kohal või materjalinäidisel. Laske 
aurutatud kohal kuivada veendumaks, et pinna 
värvus ei muutu ja deformatsioone ei esine. 
 

 
8. KUI VESI SAAB OTSA 
Kui seadmest enam auru ei tule, on boiler veest 
tühjaks saanud. 

 

HOIATUS! Ärge kunagi täitke boilerit kohe, kui 
ohutuskork on avatud ja kui boiler on ikka veel 
kuum, kuigi seade on vooluvõrgust eemaldatud. 
Kuuma tühja boileriga kokkupuutumisel külm vesi 
aurustub ja tekitab aurupahvaku, mis võib 
põhjustada põletuse. Täitke boiler alles siis, kui see 
on jahtunud, ning täitmise ajal hoidke oma nägu 
boileri avast eemal. 

 
HOIATUS! Aur.  
Põletusoht! 

 
 
Kasutamise jätkamiseks toimige alljärgnevalt. 
• Eemaldage seade vooluvõrgust. 
• Vajutage aurunuppu seni, kuni auru enam ei välju. 
• Oodake viis minutit ja seejärel eemaldage 

ohutuskork, keerates seda ilma survet 
avaldamata.
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• Laske seadmel vähemalt 10 minutit jahtuda. 
• Täitke boiler, nagu on kirjeldatud 1. peatükis. 
• Keerake ohutuskork ettevaatlikult peale tagasi ja 

veenduge, et see on korralikult kinni. 

HOIATUS! Kui kork pöörleb lahtikeeramise ajal 
vabalt ringi või kui aur pääseb selle vahelt välja, 
siis lõpetage kohe seadme kasutamine ning 
veenduge, et boiler on välja lülitatud ja toitejuhe 
vooluvõrgust eemaldatud. Laske seadmel maha 
jahtuda (kaks tundi) ja keerake ohutuskork alles 
siis lahti. KAITSKE OMA NÄGU!!! 

 

 
9. ÜLDINE HOOLDUS 
Enne kui hakkate seadet hooldama, eemaldage see 
kindlasti vooluvõrgust ja veenduge, et toode on 
maha jahtunud. 
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage ainult 
niisket lappi ja kraanivett. 

Kõiki lisatarvikuid tohib puhastada voolava vee all. 
Enne järgmist kasutuskorda peavad need olema 
täiesti kuivad. 
Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid. 
Pärast harjade kasutamist on soovitatav lasta neil 
täiesti maha jahtuda oma tavapärases asendis, et 
vältida igasuguseid deformatsioone. 
 
 
10. HOIUSTAMINE 
10.1 Lülitage seade välja ja eemaldage see 
vooluvõrgust. 
10.2 Laske seadmel täielikult maha jahtuda, enne kui 
selle hoiule panete. 
.

 
 

11. RIKETE KÕRVALDAMINE 
 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

Seade ei lülitu sisse. Toitevool puudub. Kontrollige toitejuhet, pistikut 
ja pistikupesa. 

 
 

Auru ei eraldu. 

 

Boiler on veest tühi. 
 

Aurulukk on sisse lülitatud. 

Lisage paaki vett. 
 

Lülitage käepidemel olev 
aurulukk välja. 

 

Auru ei eraldu ja ohutuskorki ei 
saa lahti keerata. 

 
Aurunupp on katki. 

Viige seade volitatud 
teeninduskeskusesse. 

 
Auru kasutamisel ei eraldu 
FrescoVapori õhuvärskendajat. 

 
(ainult mudelil Vaporetto 
Diffusion) 

 

FrescoVapori nupp on 
asendis OFF (VÄLJAS). 
Kontrollige 
FrescoVapori taset. 

Keerake FrescoVapori 
reguleerimisnupp asendisse MIN 
või MAX. 

 
Täitke FrescoVapori paak. 

 

FrescoVapor on sattunud 
boilerisse. 

 

-------------- Viige seade volitatud 
teeninduskeskusesse. 

 

Probleemide püsimisel või tabelis mittekirjeldatud tõrgete esinemisel pöörduge Polti volitatud 
teeninduskeskuse poole (vt ajakohastatud nimekirja veebilehel www.polti.com) või võtke ühendust meie
klienditeenindusega. 
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GARANTII 
 

See seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes 
koduses majapidamises. Seadmele antakse alates 
ostukuupäevast kahe aasta pikkune garantii 
kaupade üleandmise ajal olemasolevate defektide 
ilmnemise vastu. Ostukuupäev peab olema 
tõendatav müüja poolt väljastatud ja maksustamise 
otstarbel kehtiva ostudokumendi alusel. 
Seadme remontimiseks peab seadmega kaasas 
olema ostu tõendav dokument. 
See garantii ei mõjuta tarbija õigusi, mis tulenevad 
EL-i direktiivist 99/44/EÜ tarbekaupade müügi ja 
nendega seotud garantiide teatavate aspektide 
kohta. 
See garantii kehtib riikides, mis järgivad EL-i 
direktiivi 99/44/EÜ. Teistes riikides kehtivad 
kohalikud garantiiküsimusi reguleerivad õigusaktid. 

 
MIDA GARANTII KATAB? 
Polti tagab garantiiajal valmistus- ja tehasedefektiga 
toote tasuta remondi ning seetõttu ei pea klient 
tasuma töö ega selleks kasutatud materjalide eest. 
Parandamatute defektide korral võib Polti toote 
tasuta välja vahetada. 

 
Garantii kasutamiseks peab klient külastama üht 
Polti volitatud teeninduskeskust koos müüjalt 
saadud ostu tõendava dokumendiga, mis kehtib 
maksustamise otstarbel ja mis kannab toote 
ostukuupäeva. Kui ostu tõendav dokument ja ostu 
tõendav kuupäev puuduvad, siis nõutakse töö eest 
tasu. Hoidke ostu tõendav dokument terve 
garantiiaja jooksul alles. 

MIDA GARANTII EI KATA? 
• Igasugune viga või kahjustus, mis ei tulene 

valmistusdefektist. 
• Igasugune viga, mis on tingitud sobimatust 

kasutusest või sellisest kasutusest, mis on muu 
kui see, mida on kirjeldatud kasutusjuhendis, mis 
on toote müügilepingu lahutamatu osa. 

• Igasugune defekt, mis on tekkinud vääramatu jõu 
(tulekahjud, lühised) tagajärjel või mille on 
põhjustanud kolmandad isikud (lubamatu 
muutmine). 

• Kahjustus, mille on põhjustanud selliste osade 
kasutamine, mis ei ole Polti originaalosad, ning 
parandustööd või muudatused, mille on teinud 
Polti poolt volitamata isikud või 
teeninduskeskused. 

• Kliendi enda tekitatud kahjustused. 
• Osade (filter, hari, voolik jms) kahjustused, mis 

tulenevad seadme kasutamisest (kulutarvikud) või 
normaalsest kulumisest. 

• Igasugune katlakivist tingitud kahjustus. 
• Defektid, mis tulenevad tootja juhistele vastava 

hoolduse/puhastuse tegemata jätmisest. 
• Selliste tarvikute paigaldamine, mis ei ole Polti 

originaaltarvikud või mida on muudetud või mis 
seadmele ei sobi. 

 
Sobimatu kasutus ja/või selline kasutus, mis ei ole 
kooskõlas kasutusjuhistega ega ühegi selles 
kasutusjuhendis esitatud hoiatuse või märkusega, 
muudab garantii kehtetuks. 

 
Polti ei vastuta siinses kasutusjuhendis esitatud 
toote kasutamis- ja hooldusjuhiste eiramise tõttu 
inimestele, esemetele või loomadele tekitatud 
otseste või kaudsete kahjude eest. 

 
Polti volitatud teeninduskeskuste ajakohastatud 
nimekirja vaatamiseks külastage veebilehte 
www.polti.com. 
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REGISTREERIGE OMA TOODE  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

KÕNEKESKUS 
 

ITALIA SERVIZIO CLIENTI 848 800 806 

FRANCE SERVICE CLIENTS 04 786 642 12 

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE 902 351 227 

PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE 707 780 274 

UK CUSTOMER CARE 0845 177 6584 

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST 03222 109 472 9  
 

TEISTE RIIKIDE KOHTA VAADAKE WWW.POLTI.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLTI S.p.A – Via Ferloni, 83 
22070 Bulgarograsso (CO) – Itaalia 

www.polti.com  
 

Jälgige meid:  


