FORZASPIRA C 130_PLUS

KASUTUSJUHEND
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D’INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTREERIGE OMA TOODE
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com

VOOLIK
HOSE
TUYAU FLEXIBLE
MANGUERA FLEXSIBLE
SCHLAUCH
TUBO FLEXĶVEL
UNIVERSAALHARI
UNIVERSAL BRUSH
BROSSE UNIVERSELLE
BOQUILLA UNIVERSAL
UNIVERSALBÜRSTE
ESCOVA UNIVERSAL
PARKETIHARI
PARQUET BRUSH
BROSSE PARQUET
CEPILLO DE PARQUET
PARKETTBÜRSTE
ESCOVA PARA PARQUET

HARJASTEGA IMEMISOTSIK
SUCTION NOZZLE WITH BRISTLES
EMBOUT D’ASPIRATION AVEC BROSSE Ą SOIES
BOCA DE ASPIRACIÓN CON CERDAS
SAUGDÜSE MIT BÜRSTE
BOCA DE ASPIRAĒĆO COM CERDAS
MINI-TURBOHARI
MINI TURBOBRUSH
MINI TURBOBROSSE
MINI CEPILLOTURBO
MINI TURBOBÜRSTE
MINI TURBO ESCOVA
LISATARVIKUTE HOIDIK
ACCESSORIES HOLDER
SUPPORT ACCESSOIRES
SOPORTE DE ACCESORIOS
ZUBEHÖRHALTERUNG
SUPORTE ACESSÓRIOS

PRAGUDE PUHASTAMISE OTSIK
LANCE
LANCE
LANZA
DAMPFDÜSE
LANĒA

TELESKOOPTORU
TELESCOPIC TUBE
TUBE TÉLESCOPIQUE
TUBO TELESCÓPICO
TELESKOPROHR
TUBO TELESCÓPICO

VALIKULINE

PAEU0337

HEPA FILTER + KONTEINERFILTRI KOMPLEKT
HEPA FILTER + CONTAINER FILTER KIT
KIT FILTRES HEPA + FILTRE BAC
KIT FILTROS HEPA + FILTRO DEPÓSITO
SET HEPA- UND BEHÄLTERFILTER
KIT FILTROS HEPA + FILTRO BALDE

Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes, Polti volitatud
teeninduskeskuses ja veebilehel www.polti.com.
The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service
Centre or online at www.polti.com.
Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d’appareils électroménagers, un SAV
agréé ou sur le site www.polti.com.
Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia
Autorizadoo en la página web www.polti.com.
Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften , bei den Autorisierten
Kundendienstcenter oder auf www.polti.com erhältlich.
Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos
Centros de Assistência Autorizados ou no site www.polti.com.
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C130_PLUS ON HEPA FILTRI JA VÕIMSUSE REGULEERIMISVÕIMALUSEGA TOLMUKOTITA POLTI
TOLMUIMEJA, MILLES ON ÜHENDATUD KVALITEET JA EFEKTIIVSUS.

LISATARVIKUD IGAKS
PUHASTUSÜLESANDEKS
Meie veebilehelt www.polti.com
ning kõigist hästivarustatud
kodumasinate kauplustest leiate
laia valiku lisatarvikuid, et
suurendada seadme jõudlust ja
kasutusmugavust ning muuta
kodu koristamine veelgi
hõlpsamaks.
Lisatarviku ja seadme
ühilduvuse kontrollimiseks
kasutage leheküljel 3 märgitud
iga lisatarviku kõrval olevat koodi
PAEUXXXX/.
Kui soovite osta lisatarvikut,
mille kood ei ole käesolevas
kasutusjuhendis märgitud, võtke
palun täiendava info saamiseks
ühendust meie
klienditeenindusega.

REGISTREERIGE OMA
TOODE
www.polti.com
Toote registreerimiseks
külastage meie veebilehte
www.polti.com või helistage
meie klienditeenindusosakonda.
Sealt saate
kasulikke soovitusi toodete
kasutamiseks ja uusimaid
uudiseid toodete täiustamise
osas ning sealt leiate ka kõik
lisatarvikud, mis muudavad Polti
tooted teie kodu jaoks veelgi
väärtuslikumaks.
Polti toote registreerimiseks
peate lisaks oma personaalsele
infole sisestama ka seadme
seerianumbri (SN), mille leiate
hõbedaselt sildilt nii toote karbil
kui ka toote alt. Selleks, et
seerianumber oleks teil alati
mugavalt käepärast, kirjutage
see kasutusjuhendi tagakaanele.
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AMETLIK YOUTUBE’i KANAL

Soovite rohkem teada?
Külastage meie ametlikku kanalit
aadressil :
www.youtube.com/poltispa.
Näitame teile loodusliku ja
ökonoomse aurujõu tõhusust
puhastamisel ja triikimisel.
Registreerige end ja olge alati
kursis meie uusimate videotega!

EESTI KEEL

TERE TULEMAST FORSASPIRA MAAILMA!

HOIATUSED

EESTI KEEL

OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS
HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE
KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING
SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA
HOIATUSED HOOLEGA LÄBI.
Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad
seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.
Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas
kasutusjuhendis.
Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud,
muudab seadme garantii kehtetuks.

• Ärge kunagi võtke seadet koost ega teostage selle hooldustoiminguid
ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme
rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi,
kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade
enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme
kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked
õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.

• Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste,
aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega
isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama
ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega
hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. hoidke seade ja selle toitejuhe
alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

• Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole
mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.

• Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste
siseruumides. Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöökide, vigastuste
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ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise,
ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati
käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid.

• Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja
äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga.
Seega soovitame teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas
elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele.
• Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele
kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele.
• Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage
seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel
märgitule.
• Voolupingele
või
kehtivatele
õigusaktidele
mitte
vastavad
pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ja suure tõenäosusega
põhjustada lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise.
Kasutage vaid sertifitseeritud, sobiva võimsusega (vähemalt 10A)
pikendusjuhtmeid.
• Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid
hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet.
• Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-,
hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust.
• Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.
• Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme
toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on
täielikult lahti keritud.
• Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinge alla sattuda
(väändumine, lömastamine või venitamine). Hoidke juhe eemal
kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme
muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade
pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle
juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel
tuline.
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TOITEGA SEOTUD OHUD — ELEKTRILÖÖGI OHT

EESTI KEEL

• Ärge asendage toitejuhtme pistikut.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja või tootja poolt volitatud
hooldaja poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge lülitage seadet sisse
ega kasutage seda, kui toitejuhe on kahjustunud.
• Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha
või jalad on märjad.
• Ärge kasutage seadet vett täis anumate, nt kraanikausside, vannide ja
ujumisbasseinide läheduses.
• Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse
vedelikku.

OHUD SEADME KASUTAMISEL – VIGASTUSED/PÕLETUSED
• Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste
ainete lähedal.
• Ärge imege seadmesse vedelikke ega niisket mustust.
• Ärge imege seadmesse toksilisi aineid, happeid, lahusteid,
puhastusvahendeid ega söövitavaid aineid. Ohtlike ainete käitlemine ja
kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele.
• Ärge imege tolmu kohtadest, kus leidub plahvatusohtlikke pulbreid ja
vedelikke, süsivesinikke, lahtist tuld ja väga tuliseid esemeid.
• Hoidke kõik kehaosad tolmuimeja imemisotsikust ja mistahes liikuvatest
osadest eemal.
• Ärge kasutage tolmuimemisfunktsiooni inimeste ja/või loomade peal.
• Kui seade ei ole kasutusel, kerige selle toitejuhe kokku.
• Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminate, ahjude ja pliitide
lähedusse.
• Ärge katke seadme avasid ja võresid.
• Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses
asendis.
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kaasa kehtivates
sanktsioonid.

SEADME
EESMÄRGIPÄRANE
KASUTAMINE
Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks
koduse kuivtolmuimejana vastavalt käesolevas
kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele.
Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja
hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui
kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis
või alla laadida leheküljelt www.polti.com. Ainult
kodumajapidamistes leiduva tolmu imemiseks.
Ärge imege seadmesse ehitusplatsidel või
telliskiviseintel leiduvat prahti või kriiti, tsementi
või muid jääke.
Ärge imege seadmesse pinnast ja liiva/mulda
vms.
Ärge imege seadmesse tuhka, tahma ega
põlemisjääke (kaminatest, grillidest jne).
Ärge kasutage seadet printeri, koopiamasina või
faksi tooneri ja tindipulbri puhastamiseks.
Ärge puhastage seadmega teravaid ega jäiku
esemeid. Seade töötab korralikult vaid siis, kui
tolmukonteiner on seadmesse sisestatud ja kõik
selle osad on olemas.
Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud
käesolevas
kasutusjuhendis.
Seadme
kasutamine mistahes muul viisil kahjustab
seadet ja muudab selle garantii kehtetuks. Polti
S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta
seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone.

õigusaktides

sätestatud

1.1 Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et
seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud
osad oleksid olemas.
1.2 Sisestage vooliku imemisava konnektorisse
(1). Vooliku eemaldamiseks seadme küljest
vajutage voolikuotsa külgedel asuvaid nuppe ja
tõmmake voolik välja (2).
1.3 Tõmmake toitejuhe välja ja sisestage pistik
sobivasse pistikupesasse (3).
Tõmmake toitejuhe täiesti välja, tõmmates
seda õrnalt nii kaua, kuni näete juhtmel
kollast märki. Ärge kerige juhet punasest
märgist kaugemale sisse.

2. LISATARVIKUTE ÜHENDAMINE
Lisatarvikud võib ühendada kas otse vooliku või
ka teleskooptoru külge. Lihtsalt suruge
ühendused kokku.

3. KÕVADE PÕRANDAPINDADE
PUHASTAMINE
3.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on
täidetud.
3.2 Ühendage teleskooptoru vooliku külge ja
põrandahari teleskooptoru külge. Teleskooptoru
pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja
pikendage või lühendage toru vastavalt soovile.
3.3 Vajutage jalaga harjal olevat nuppu, et tuua
harjased harjapeast välja (4).
3.4 Vajutage toitelülitit
(5). Seade käivitub.
Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori
abil (6).
3.5 Masina peatamiseks vajutage uuesti
toitelülitit
(5).

TEAVE KASUTAJATELE
Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest
tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile
2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet
kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia
vastavasse kogumispunkti. Käesolev toode
vastab EL direktiivile 2011/65/EL.
Läbikriipsutatud prügikasti sümbol
seadmel tähendab, et selle kasutusea
lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada
tavalise olmeprügina. Seega tuleb
seade
selle
kasutusea
lõppedes
viia
nõuetekohasesse
elektrija
elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete
õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist
taaskasutust ja käitlemist ning seadme
keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste
tervisele ning propageerib toote valmistamiseks
kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme
kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga

4. TUNDLIKE PÕRANDAPINDADE
PUHASTAMINE
4.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on
täidetud.
4.2 Ühendage teleskooptoru vooliku külge ja
parketihari teleskooptoru külge.
Teleskooptoru pikkust saab reguleerida.
Vajutage nuppu ja pikendage või lühendage toru
vastavalt soovile (4).
4.3 Vajutage toitelülitit
(5). Seade käivitub.
Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori
abil (6).
|9|

EESTI KEEL

1. SEADME ETTEVALMISTUS

4.4 Masina peatamiseks
toitelülitit
(5).

EESTI KEEL

5.
VAIPADE
PUHASTAMINE

JA

vajutage

uuesti

7.
TOLMUKONTEINERI
TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE
7.1 Lülitage seade toitelülitist
(5) välja.
Eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust.
7.2 Tolmukonteineri eemaldamiseks seadmest
vajutage konteineri vabastamise nuppu (9).
7.3
Eemaldage
tolmukonteiner
seda
käepidemest tõstes.
7.4 Konteineri avamiseks vajutage konteineril
asuvat nuppu ja eemaldage konteinerisse
kogutud tolm (10).
TÄHELEPANU! Nupule vajutades avaneb
konteineri alumine osa, seega tuleks
konteinerit tühjendada prügikasti kohal.
7.5 Eemaldage käepide, tõmmates seda
konteineri suhtes vastupäeva, ja jälgides, et kaks
noolt oleksid kohakuti (11).
7.6 Eemaldage konteinerfilter, tõmmake
filtriüksus välja ja eemaldage järelejäänud
mustus.
7.7 Paigaldage filtriüksus ja konteiner tagasi.
7.8 Paigaldage tagasi konteineri käepide,
keerates seda päripäeva ja joondades kaks
noolt (11).
7.9 Paigaldage tagasi tolmukonteiner, teostades
selleks konteineri eemaldamiseks tehtud
sammud vastupidises järjekorras (13).
Soovitame
tolmukonteinerit
puhastada
pärast iga kasutuskorda.

MATTIDE

5.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on
täidetud.
5.2 Ühendage teleskooptoru vooliku külge ja
põrandahari teleskooptoru külge. Teleskooptoru
pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja
pikendage või lühendage toru vastavalt soovile.
5.3 Vajutage jalaga harjal olevat nuppu, et viia
harjased harjapea sisse (4).
5.4 Vajutage toitelülitit
(5). Seade käivitub.
Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori
abil (6).
5.5 Masina peatamiseks vajutage uuesti
toitelülitit
(5).

6. POLSTRI PUHASTAMINE
(madratsid, diivanid, autosalongid jne)
6.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on
täidetud.
6.2 Ühendage mini-turbohari või imemisotsik
koos harjastega raamiga painduva vooliku külge
ning puhastage pinnad. Mini-turboharja on eriti
hea
kasutada
tugitoolide
ja
diivanite,
autosalongide jms puhastamiseks, kuna tänu
rullharja tehnoloogiale eemaldab see efektiivselt
juuksekarvad ja lemmikloomade karvad. Tänu
harjaste abrasiivsele toimele sobib harjastega
raamiga imemisotsik suurepäraselt tõrksama
mustuse eemaldamiseks.
Kui harjastega raami ei kasutata, võib selle
imemisotsiku küljest eemaldada (7).
Kasutage otsikut raskesti ligipääsetavate
kohtade, näiteks liistude äärte, diivani vahede,
tugitoolide, polsterdatud mööbli ja autosalongide
puhastamiseks.
6.3 Vajutage toitelülitit
(5). Seade käivitub.
Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori
abil (6).
6.4 Masina peatamiseks vajutage uuesti
toitelülitit
(5).
Vooliku peal oleva regulaatori abil on
võimalik imemisvõimsust käsitsi kiiresti
vähendada, juhul kui seadmesse on
kogemata imetud selleks mitte ettenähtud
esemeid (nt kardinaid) (8).

HOIATUS! Ärge kasutage seadet ilma
tolmukonteinerisse paigaldatud filtrita.
HOIATUS! Ärge kunagi ületage konteinerile
märgitud maksimaalset täitetaset (MAX),
vastasel juhul ummistub seadme filter ja
väheneb imemisvõimsus.

8. ÜLDINE HOOLDUS
Veenduge, et seade on välja lülitatud ja
vooluvõrgust eemaldatud.
Masin puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid
kraanivees niisutatud lappi.
Ärge
kasutage
seadme
puhastamiseks
puhastusvahendeid.
8.1 TOLMUKONTEINERI PUHASTAMINE
- Tõmmake tolmukonteiner seadmest välja ning
eemaldage vastavalt peatükis 7 toodud juhistele
konteinerist filtriüksus.
- Eemaldage filter, pöörates seda filtriüksuse
suhtes vastupäeva, ja joondades kaks noolt (12–
13).
- Eemaldage konteineri käsn.
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Soovitame
tolmukonteinerit
pärast iga kasutuskorda.

10.4 Väikese otsiku ja pragude puhastamise
otsiku saab lisatarvikute hoidikut kasutades
kinnitada teleskooptoru külge. Kinnitage
teleskooptoru külge rõngas ja kinnitage tarvikud
kahe rõnga külge (21).

EESTI KEEL

- Keerake lahti filtri alumine pool, keerates seda
ülemise osa suhtes vastupäeva (14–15).
- Loputage kõik komponendid voolava vee all ja
laske neil kuivada.
- Asetage kõik komponendid eemaldamisele
vastupidises järjekorras tagasi.
TÄHELEPANU
Enne
tolmukonteineri
kokkumonteerimist kontrollige, et kõik selle
osad oleksid kuivad.
puhastada

8.2 HEPA FILTRI EEMALDAMINE JA
PUHASTAMINE
- Pöörake katet päripäeva (16) ja eemaldage
filter (17).
- Loputage HEPA filter voolava vee all ja
raputage seda õrnalt, et eemaldada kõik liigne
mustus ja veejäägid. Enne filtri seadmesse
tagasi paigaldamist laske sel 24 tundi ise
kuivada, hoides seda eemal kuumusest ja
otsesest valgusest. Filtreid tuleks hoolikalt
puhastada umbes kaks korda aastas.
HOIATUS! Kontrollige filtreid puhastamise
ajal. Filtri nähtavate kahjustuste korral
asendage filter.
HOIATUS! Ärge puhastage filtreid harjaga,
kuna see võib neid kahjustada ning
filtreerimisvõimet vähendada. Ärge kasutage
filtrite puhastamiseks puhastusvahendeid,
ärge hõõruge filtrit ega peske seda
nõudepesumasinas.

9. MINI-TURBOHARJA
PUHASTAMINE
9.1 Keerake ja tõmmake lukustusmutrit
väljapoole (18).
9.2 Eemaldage ülaosa ja puhastage hari
seestpoolt (19).
9.3 Sulgege luuk.

10. HOIUSTAMINE
10.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme
toitejuhe vooluvõrgust.
10.2 Vajutage juhtme tagasikerimise nuppu
(5), et aktiveerida automaatse tagasikerimise
funktsioon,
juhtides
tagasikerivat
juhet
masinasse.
10.3 Vooliku ja paindliku vooliku saab hoiustada
seadme korpusel, libistades universaalharja
seadmel asuvasse parkimishoidikusse (20).
| 11 |
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PROBLEEM

PÕHJUS

LAHENDUS

Tolmuimeja ei käivitu.

Toide puudub.

Kontrollige, kas seade on vastavalt
peatükis 1 toodud juhistele ühendatud
vooluvõrku.

Imemisfunktsioon
puudub/on väikese
võimsusega.

Voolik/teleskooptoru on
ummistunud.

Eemaldage voolikutest võimalikud
ummistused.

Tolmukonteiner on liiga täis.

Tühjendage tolmukonteiner (vt ptk 7).

Tolmukonteiner ei ole õigesti
sisestatud.

Sisestage tolmukonteiner õigesti
seadmesse (vt ptk 7).

Imemisvõimsus võib olla seatud
miinimumi (MIN) peale.

Suurendage imemisvõimsust.

Filtrid on ummistunud.

Puhastage filtrid (vt ptk 8).

Tolmuimemise ajal tuleb Tolmukonteiner ei ole õigesti
seadmest tolmu välja.
sisestatud.

Paigaldage tolmukonteiner korralikult.

Tolmukonteiner on liiga täis.

Tühjendage tolmukonteiner.

Voolik ei ole õigesti sisestatud.

Sisestage voolik korralikult.

Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja
veebilehelt www.polti.com) või klienditeenindusega.
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11. VEAOTSING

MIDA GARANTII EI KATA
• Rikked või kahjustused, mis ei tulene
tootjapoolsest defektist.
• Vead,
mis
tulenevad
toote
mittenõuetekohasest kasutamisest või toote
kasutamiseks muul otstarbel kui on
kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on
toote müügilepingu lahutamatuks osaks.
• Garantii ei kata seadmele vääramatu jõu
poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud,
lühised) või kolmandate osapoolte poolt
põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine).
• Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad
muude
kui
Polti
originaalvaruosade
kasutamisest ning parandustööde või
muudatuste teostamisest, mis ei ole
teostatud
Polti
poolt
volitatud
teeninduskeskuste poolt.
• Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud.
• Toote kasutamisest (filter, hari, voolik, aku
jms)
või
normaalsest
kulumisest
(tarbekaubad) tulenevad kahjustused.
• Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused.
• Tootja
kirjeldatud
hooldusja
puhastustoimingute
mitteteostamisest
tingitud kahjud.
• Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti
lisatarvikute
paigaldamisest
või
modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest
või seadmele mittesobivate lisatarvikute
paigaldamisest.

EESTI KEEL

GARANTII
Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks
vaid kodumajapidamistes ning seadmel on
ostukuupäevast
alates
kehtima
hakkav
kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele
defektidele, mis seadmel olid selle kliendile
üleandmise
hetkel.
Ostukuupäeva
peab
tõendama
müüja
poolt
väljastatud
ostudokumendiga,
mis
on
kehtiv
ka
maksuarvestuse eesmärkidel.
Parandustööde teostamiseks peab seadmega
kaasas olema seadme ostmist kinnitav
dokument.
Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist
99/44/EL tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad
tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja
õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema.
Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa
direktiiv 99/44/EL on rakendatud. Teste riikude
puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused.
MIDA GARANTII KATAB
Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või
tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis
tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega
materjalide eest.
Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti
S.p.A toote tasuta välja vahetada.
Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte
Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote
ostu
tõendava
maksuarvestuseks
oleva
dokumendiga, millel on märgitud toote
ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja
kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest
ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument
kindlas kohas alles terve garantiiperioodi
jooksul.

Seadme
sobimatu
kasutamine
ja/või
kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis
toodud mistahes hoiatuste või suuniste
mittejärgimine muudab garantii kehtetuks.
Polti ei võta endale vastutust otseste ega
kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud
inimestele, esemetele või loomadele käesolevas
kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust
käsitlevate juhiste mittejärgimise eest.
Ajakohase
nimekirja
Polti
volitatud
teeninduskeskustest
leiate
veebilehelt
www.polti.com.
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