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VALIKULISED TARVIKUD 
 

 
 
 

PAEU0325 

 
18,5 V AKU  

 
 
 

 

 
 
 

 
PAEU0326 

 
 

 

25,9 V AKU  

 
 

 

 
 
 

PAEU0327 

 
 

AKULAADIJA, 18,5 V 
 
 

 

 
 
 
 
PAEU0328 

 
 
AKULAADIJA, 25,9 V 
 
 
 
 

 

 
 

PAEU0329 
 
FILTER 
 
 

 

 
 
 

PAEU0330 

 
KÄSITOLMUIMEJA HARI + SISESTATAV PÖÖRDHARI 

 
 

 
 
Valikulised tarvikud on müügil kõigis hästivarustatud kodumasinate kauplustes, Polti volitatud teeninduskeskustes ja 
veebilehel www.polti.com. 
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TERE TULEMAST FORZASPIRA MAAILMA! 
POLTI TOLMUIMEJATE PEREKOND 

SR valikusse kuuluvad kaks laetavat juhtmeühenduseta püstmudelit: 25,9 V ja 18,5 V. 
Kerged, lihtsasti kasutatavad, ilma tolmukotita. Lihtsuses peitub jõud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARVIKUD KÕIGIKS 
PUHKUDEKS 

 
Meie veebilehelt www.polti.com ja 

hästivarustatud kodumasinate 
kauplustest leiate laias valikus 

lisatarvikuid, et suurendada oma 
seadmete jõudlust ja praktilisi 

kasutusvõimalusi ning muuta kodu 
puhastamist veelgi lihtsamaks. 

 
Et kontrollida, kas lisatarvik sobib 
teie seadmega, otsige üles kood 
PAEUXXXX/PFEUXXXX, mis on 
näidatud vastava tarviku järel 3. 

leheküljel. Kui selle tarviku koodi, 
mida te osta soovite, selles 

kasutusjuhendis ei ole, siis pöörduge 
täiendava teabe saamiseks meie 

klienditeenindusse. 

REGISTREERIGE OMA 
TOODE 

www.polti.com 
 

Oma toote registreerimiseks 
külastage meie veebilehte 

www.polti.com või pöörduge meie 
klienditeenindusosakonda. 

Veebilehelt leiate kasulikke soovitusi 
meie toodete kasutamise kohta ja 
saate viia end kurssi uuendustega. 

Peale selle leiate sealt kõik tarvikud, 
mis muudavad Polti tooteperekonna 

majapidamise eest hoolitsemisel 
veelgi väärtuslikumaks. 

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 seerianumbrit alati 
käepärast, kirjutage see siinse 
kasutusjuhendi tagakaanele 

vastavasse kohta. 

AMETLIK YOUTUBE’I 
KANAL 

 
Kas tahate teada rohkem? Vaadake 

meie ametlikku kanalit 
www.youtube.com/poltispa. 

Me näitame teile, kuivõrd tõhus on 
looduslik ja ökoloogiline aur 
puhastamisel ja triikimisel. 

 
Registreeruge meie ametliku 

kanali kasutajaks, et hoida end 
kursis uute videotega! 
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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 kasutus-
juhendis kirjeldatuga. Igasugune muu kasutus, mis on vastuolus 
siinsete juhistega, tühistab garantii kehtivuse. 

 
 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. 
 Üle 8-aastased lapsed, pärsitud kehalise võimekusega, nõrgenenud 

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, elektri-
löök, kehavigastus või põletus) ohu vähendamiseks nii seadme 
kasutamise kui ka selle ettevalmistamise, hooldamise ja 
hoiustamise ajal rakendage alati käesolevas kasutusjuhendis 
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nimetatud põhilisi ettevaatusabinõusid. 
 Enne seadme kasutusest kõrvaldamist tuleb akud sellest välja võtta. 
 Akude väljavõtmise ajaks tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. 
 Akud tuleb kasutusest kõrvaldada ohutult (vt lõiku “Aku kasutusest 

kõrvaldamine”). 
 

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. 
 Komplekti kuuluvat akulaadijat kasutatakse seadme sees olevate 

akude laadimiseks. Ärge kasutage seadet siis, kui akulaadija on 
ühendatud. 
 Ärge ühendage akulaadijat vooluvõrku, kui seadme voolupinge ei 

vasta kodus kasutatava elektrisüsteemi voolupingele. 
 Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ega transformaatoritega. 

Ühendage toode eraldi pistikupesasse, mille voolutugevus ühildub 
kaasasoleva 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 
pikendusjuhtmeid, mis sobivad nimipingele ja vastavad 
voolutugevusele vähemalt 10 A. 
 Akulaadija eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake toitejuhtmest, 

vaid võtke kinni pistikust endast, et vältida pistiku ja juhtme 
kahjustamist. 
 Eemaldage kindlasti akulaadija vooluvõrgust, kui seda ei kasutata. 
 Ärge tõmmake ega jõnksutage akulaadija juhet ega avaldage sellele 

survet (painutades, kokku surudes või venitades). Hoidke juhe eemal 
kuumadest ja/või teravaservalistest pindadest ja esemetest. Ärge jätke 
juhet uste ega akende vahele. Ärge tõmmake juhet nurkade ümber 
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pingule. Hoiduge juhtme peale astumast. Ärge liikuge seadmega üle 
juhtme. 
 Kui akulaadija ja toitejuhe on kahjustunud, tuleb need lasta välja 

vahetada tootjal endal, selle hooldusteeninduse esindajal või mõnel 
teisel sarnase kvalifikatsiooniga isikul, et vältida kõiki võimalikke ohte. 
 Ärge puudutage ega kasutage akulaadijat sel ajal, kui olete paljajalu 

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

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

vedelike sisse. 
 Ärge sisestage esemeid aku kontaktidesse. 

 
 
TOOTE KASUTAMISEGA KAASNEVAD OHUD – KEHAVIGASTUSED 
JA PÕLETUSED 

 
 

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

• Ärge imege seadmega vedelikke ega niisket mustust. 
• Ärge imege seadmega mürgiseid aineid, happeid, lahusteid, puhastus- 

vahendeid ega söövitavaid aineid. Ohtlikke aineid tuleb käsitseda ja 
kasutusest kõrvaldada kooskõlas nende ainete tootjate juhistega. 

• Ärge imege seadmega plahvatusohtlikke pulbreid ega vedelikke, 
süsivesinikke, lahtist leeki ega väga kuumi esemeid. 

• Hoidke kõik kehaosad tolmuimeja sissetõmbeavast ja seadme 
liikuvatest osadest eemal. 

• Ärge kasutage tolmuimeja imemisfunktsiooni inimeste ega loomade 
peal. 

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

• Ärge tõkestage seadmel olevaid avasid ega võresid. 
• Ärge hoidke seadet, akulaadijat ega akut keskkonnas, kus 

temperatuur langeb alla 0 °C või tõuseb üle 40 °C. 
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TOOTE NÕUETEKOHANE KASUTAMINE 

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

Toode on ette nähtud ainult majapidamises esineva 
tolmu imemiseks. 
Ärge imege seadmesse vedelikke. 
Ärge kasutage seadet purdmaterjali, kriidi, tsemendi 
ega ehitusprügi imemiseks. 
Ärge kasutage seadet maapinnal ega liivasel, 
mullasel vms pinnal. 
Ärge kasutage seadet tuha, tahma ega 
põlemisjääkide imemiseks (kaminad, grillimisrestid 
jms). 
Ärge kasutage seadet printerite, paljundusmasinate 
ega faksimasinate värvi ja tahma imemiseks. 
Ärge imege teravaotsalisi, teravaservalisi ega jäike 
esemeid. 
Seade töötab nõuetekohaselt ainult siis, kui kollektor 
on oma kohale asetatud ja ükski seadme osa ei ole 
puudu. 
 
Toote nõuetekohane kasutamine piirdub üksnes 
selles kasutusjuhendis kirjeldatuga. Igasugune muu 
kasutamine võib seadet kahjustada ja garantii 
tühistada. 
POLTI S.p.A. jätab endale õiguse muuta seadme või 
selle tarvikute sptsifikatsioone ilma ette teatamata. 

 
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 

AKU KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 
Komplekti kuuluvad akud sisaldavad aineid, mis 
võivad ohustada keskkonda. Enne kui seadme 
kasutusest kõrvaldate, eemaldage akud. Ärge 
pange neid tavaliste olmejäätmete hulka, vaid viige 
need ametlikku jäätmekogumispunkti. 
Liitiumioonakud võivad plahvatada, kui need on jäetud 
liiga kõrge temperatuuri kätte või visatud tulle. 
Enne aku kasutusest kõrvaldamist veenduge, et see 
pole laetud. Selle tagamiseks laske seadmel töötada 
seni, kuni aku on täielikult tühjenenud ja seade välja 
lülitub. 
Aku eemaldamiseks vajutage aku kahel küljel 
olevaid nuppe ja tõmmake akut ülespoole (21). 
 
TÄHTIS! 
Forzaspira SR on praktiline tolmuimeja, mida saab 
kasutada nii elektrilise püstkerega kui ka kaasas-
kantava, juhtmeühenduseta käsitolmuimejana, mis 
võimaldab maksimaalset liikumisvabadust. See on 
kerge ja hõlpsasti lasutatav ning tänu kokku-
pandavale käepidemele ulatub igale poole. 
 
1. SEADME ETTEVALMISTAMINE 
Võtke seade pakendist välja ning veenduge, et see 
on kahjustusteta ja kõik osad on olemas. 

 
1.1 SEADME KOKKUPANEMINE 
- Ühendage käepide tolmuimeja keskmise korpuse 
külge (1) ja kinnitage see komplekti kuuluva kruviga 
(2). 
- Kinnitage hari (3). Harja eemaldamiseks vajutage 
lukustusnuppu (4). 

- Vajutage käsitolmuimeja vabastamisnuppu , et 
see seadme põhikorpuse küljest eemaldada (11). 
- Paigaldage aku käsitolmuimejasse (22). 
- Paigaldage käsitolmuimeja põhikorpuse külge 
tagasi. 
 
1.2 SEADME LAADIMINE 
Akut tuleb laadida enne toote esmakordset 
kasutamist. 
- Veenduge, et seade on välja lülitatud, ja ühendage 
akulaadija konnektor seadmel oleva liitmikuga (5). 
- Ühendage akulaadija pistik vooluvõrgu kergesti 
ligipääsetavasse pistikupesasse. 
Akulaadija kuumenemine laadimise ajal on 
normaalne. 
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- Indikaatortuli  (B) hakkab vilkuma. Kui mõlemad 
indikaatortuled (  C  B) põlevad, on aku laetud 
(6). 
Täielikult tühjenenud aku laadimiseks kulub umbes 
5 tundi. 
- Enne kui akulaadija vooluvõrgust eemaldate, 
eemaldage laadija konnektor seadme küljest. 

 
AKU VASTUPIDAVUS 
Aku vastupidavus oleneb seadme kasutamisest. 
Allpool on esitatud aku kestvused vastavalt seadme 
erinevatele kasutustele. 

 
ELEKTRILISE PÜSTKEREGA TOLMUIMEJA 

 

FUNKTSIOON SR 25.9_PLUS SR 18.5 

PÕRAND kuni 56 min kuni 45 min 

VAIP kuni 40 min kuni 30 min 

TURBO kuni 20 min kuni 20 min 

 
KÄSITOLMUIMEJA 

 

SR 25.9_PLUS kuni 20 min 

SR 18.5 kuni 20 min 

 
Kui indikaatortuli  (B) vilgub, lülitage seade välja 
ja laadige akut (vt punkt 1.2). 
HOIATUS! Pärast seadme kasutamist laske akul 
maha jahtuda, enne kui selle laadima panete. 

 
2. ELEKTRILISE PÜSTKERE 
KASUTAMINE 
2.1 Veenduge, et 1. peatükis esitatud nõuded on 
täidetud. 
2.2 Seadme sisselülitamiseks lükake näidikuava 
asendisse Floor (Põrand) või Carpet (Vaip), 
olenevalt pinnast, mida tahate puhastada (7). 

 

Põrand: igat tüüpi põrandad (keraamiline plaat, 
parkett, terrakota). 
Vaip: põrandakatted ja vaibad. 
Vaibapuhastusrežiimis käivitub pöördhari. 
Harjassilinder hakkab pöörlema, et pinnalt tolmu 
paremini imeda. 

 

2.3 Parema imemisvõimsuse saavutamiseks võib 
aktiveerida Turbo-funktsiooni, vajutades 

turbonuppu  (8). Indikaatortuli A hakkab põlema 
(6). Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti 

turbonuppu  (8) ning indikaatortuli A kustub (6). 

2.4 Vajutades käepidemel olevat nuppu , on 
tolmuimeja vart võimalik kallutada ühele ja teisele 
poole, et ulatuda mööbli ja voodite alla ning 

puhastada sealset pinda ilma, et peaksite end 
painutamisega väsitama (9). 

2.5 Seadme väljalülitamiseks liigutage näidikuava 
tagasi asendisse OFF (VÄLJAS). 
2.6 Mudelil SR 25.9_Plus on harjaosa küljes LED-
lambid, mis hakkavad seadme käivitamisel põlema 
(10). Need aitavad teil pinnal olevat mustust 
paremini näha. 
 
3. KÄSITOLMUIMEJA KASUTAMINE 
3.1 Veenduge, et 1. peatükis esitatud nõuded on 
täidetud. 

3.2 Vajutage käsitolmuimeja vabastamisnuppu , 
et käsitolmuimeja käepideme küljest eemaldada (11). 
3.3 Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu 
ON/OFF (SEES/VÄLJAS) (12). 
3.4 Kõige raskemate kohtade puhastamiseks lükake 
imiotsak väljapoole (13). Imiotsaku külge saab 
kinnitada väikese harja, mis asetseb käsitolmuimeja 
all (14). 
3.5 Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti 
nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (12). 
 
Imemist ei saa reguleerida. 
 
4. TOLMUMAHUTI TÜHJENDAMINE JA 
PUHASTAMINE 
HOIATUS! Ärge kunagi ületage tolmumahuti peale 
märgitud taset FULL (TÄIS), vastasel juhul filtrid 
ummistuvad ja seadme imemisvõimsus väheneb. 
 

 

HOIATUS! Tolmumahuti tühjendamiseks peab 
seade olema alati käepideme küljest eemaldatud. 
 
4.1 Kui tolmumahuti on täis, siis lülitage seade välja. 

4.2 Vajutage nuppu PUSH (VAJUTA) (15), et avada 
mahuti ja eemaldada kogunenud mustus (15). 
HOIATUS! Nupu PUSH (VAJUTA) vajutamine avab 
mahuti aluse, seetõttu on soovitatav seda toimingut 
teha prügikasti kohal. 
 

4.3 Sulgege uuesti tolmumahuti luuk. 
 Puhastage mahutit pärast igat kasutuskorda. 
 
5. ÜLDINE HOOLDUS 
Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust 
eemaldatud. 

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage ainult 
niisket lappi ja kraanivett. 

Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid. 
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Aku kaitsmiseks hoidke seadet jahedas ja kuivas 
kohas, vältides liiga madalaid ja liiga kõrgeid 
temperatuure. 

 
5.1 FILTRITE PUHASTAMINE 
Filtrite puhastamisel toimige alljärgnevalt. 
- Tühjendage tolmumahuti vastavalt 4. peatükis 
antud kirjeldusele. 
- Vajutage tolmumahuti vabastamisnuppu (16). 
- Eemaldage filter (17). 
- Eraldage kaitsevõrk filtri küljest (18). 
- Loputage kõiki komponente voolava vee all ja jätke 
need vähemalt 24 tunniks õhu kätte kuivama, eemal 
igasugustest soojusallikatest. 
- Paigaldage kõik osad oma kohale tagasi, korrates 
eespool kirjeldatud samme vastupidises järjekorras. 

HOIATUS! Veenduge, et kõik tolmumahuti 
komponendid on kuivad, enne kui need tagasi panete. 

 

HOIATUS! Kontrollige puhastamise ajal filtreid. 
Nähtava kahjustuse korral vahetage need välja. 

 
HOIATUS! Ärge puhastage filtrit harjaga, sest see 
võib filtrit kahjustada ja filtreerimisvõimsust 
vähendada. Ärge kasutage puhastusaineid, ärge 
hõõruge filtrit ja ärge peske seda nõudepesumasinas. 
 

Filter tuleks välja vahetada iga 6 kuu järel. Filtreid 
müüakse kodumasinate kauplustes, Polti volitatud 
teeninduskeskustes ja veebilehel www.polti.com. 

 
5.2 HARJA PUHASTAMINE 
Harja puhastamisel toimige alljärgnevalt. 
- Eemaldage hari tolmuimeja küljest, vajutades 
vabastamisnuppu (4). 
- Keerake hari ümber ja tõstke harjassilindri 
lukustuskonks üles (19). 
- Eemaldage harjassilinder (19). 
- Puhastage harja harjassilinder (20). 
- Paigaldage kõik komponendid oma kohale tagasi 
ja sulgege hari uuesti, korrates eespool kirjeldatud 
samme vastupidises järjekorras. 

 

6. HOIUSTAMINE 
6.1 Veenduge, et seade on välja lülitatud ja seda ei 
laeta. 
6.2 Tühjendage tolmumahuti. 
6.3 Asetage seade vertikaalsesse asendisse. 
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7. RIKETE KÕRVALDAMINE 
 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

Tolmuimeja ei lülitu sisse. Aku on tühi. 

Seade on välja lülitatud. 

Laadige akut. 

Lülitage seade sisse. 

Hari ei tööta. Hari ei ole nõuetekohaselt 
kinnitatud. 

 
Miski takistab harja harjaste 
pöörlemist. 

Kontrollige ja kinnitage hari nõuete-
kohaselt. 

 
Puhastage harja sisemust, nagu on 
kirjeldatud hooldust käsitlevas osas. 

Seadme võimsus väheneb 
tolmuimemise ajal. 

Tolmumahuti on täis. Tühjendage tolmumahuti. 

Akulaadija on laadimise ajal 
kuum. 

See on aku laadimise ajal 
normaalne. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
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 teenindus-
keskused. 

• Kliendi enda tekitatud kahjustused. 

• Osade (filter, hari, voolik, aku jms) kahjustused, 
mis tulenevad seadme kasutamisest (kulu-
tarvikud) 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 aja-
kohastatud nimekirja vaatamiseks külastage 
veebilehte www.polti.com. 
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 REGISTREERIGE OMA TOODE   
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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: 


