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TERE TULEMAST FORSASPIRA MAAILMA! 
 

TOLMUKOTITA TOLMUIMEJA 
TOLMUIMEJA 4-ASTMELINE HEPA FILTRIGA FILTREERIMISSÜSTEEM TAGAB, ET SEADMEST 

VÄLJUV ÕHK ON TÄIUSLIKULT PUHAS. TÄNU SEADME ÖKOLOOGILISELE FILTRILE EI OLE ENAM 
VAJA TEGELEDA TOLMUKOTTIDE OSTMISE JA NENDE VAHETAMISEGA 

 
 

 
 

 
 

 
 

LISATARVIKUD IGAKS  
PUHASTUSÜLESANDEKS 

 
 

Meie veebilehelt www.polti.com 
ning hästivarustatud 

kodumasinate kauplustest leiate 
laia valiku lisatarvikuid, et 

suurendada seadme jõudlust ja 
laiendada selle kasutusala, et 
muuta kodu koristamine veelgi 

hõlpsamaks. 
 

Lisatarviku ja seadme 
ühilduvuse kontrollimiseks 

kasutage leheküljel 4 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 

 
 

Toote registreerimiseks 
külastage meie veebilehte 

www.polti.com või helistage 
meie klienditeenindusosakonda. 

Teid ootab eriline 
tervituspakkumine (vaid 

kampaanias osalevates riikides), 
samuti saate kursis olla kõigi 

uuemate uudistega Poltilt, osta 
seadmetele lisatarvikuid ja 

kulumaterjale. 
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. 

AMETLIK YOUTUBE’i KANAL 

 
 

Soovid meie kohta rohkem 
teada? Külastage meie 

ametlikku kanalit aadressil:  
www.youtube.com/poltispa. 
Näitame teile loodusliku ja 

ökonoomse aurujõu tõhusust 
puhastamisel ja triikimisel. 

 
Registreerige end meie 

ametlikus kanalis, et olla kursis 
uusimate videotega! 
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HOIATUSED 

 

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 ja 

põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, 
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ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati 

käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid. 

 

TOITEGA SEOTUD OHUD — ELEKTRILÖÖGI OHT 

 

• 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. 

• Ärge asendage toitejuhtme pistikut. 
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• 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 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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LEGEND 
1) Pealüliti 
2) Juhtme tagasikerimise nupp 
3) Kandesang 
4) Konteineri sang 
5) Tagarattad 
6) Ökoloogilise EcoActive filtri veekonteiner 
7) Maksimaalne täitetase (MAX) (joonis 3) 
8) Õhu väljapuhkevõre 
9) Filtrikate (joonis 13) 
9a) Filtrikatte avamise hoovad (joonis 13) 
10) HEPA filter (joonis 15) 
10a) HEPA filtri fiksaator (joonis 14) 
11) Lisatarvikute hoidiku korpus 
12) Rullikud 
13) Toitejuhe 
14) Märgutuled 
15) Ühendus 
16) Filtri EcoActive veeüksus 
17) Filtrikoostu kate 
17a) Peenest võrgust filtrikorpus 
17b) Vahtkummist filter 
17c) Filtriotsik 
18) Sisse- ja väljalülitamise ning suurenenud 

imemisvõimsuse nupp 
19) Vähenenud imemisvõimsuse nupp 

 

SEADME EESMÄRGIPÄRANE 
KASUTAMINE 
Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks 
koduse veefiltriga 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.

KAUGJUHTIMISFUNKTSIOONI NUPUD * 
20) Pausinupp 

21) Nupp + 

22) Nupp – 

23) Käepideme patareipesa kate 

LISATARVIKUD 

A) Teleskooptoru 

A1) Teleskooptoru vabastamise nupp 

B) Hari vedelike imemiseks 

C) Universaalhari C1) Harja valiku nupp 

D) Voolik 

D1) Imemisava 

E) Väike imemisotsik 

F) Nurkade/liistude puhastamise otsik 

G) Ümmargune tolmuhari 

I) Vahutamisvastane lõhnaneutraliseerija 

Bioecologico 

N) Mini-turbohari* 

O) Parketihari** 

P) Rattakatted lehtpuupuidust põrandate 

kaitsmiseks** 

P1) Rattakatete kinnitid 

W) Ujuk 

Z) Veepaagi puhastamise hari 

* Ainult mudelil Allergy Turbo 

** Ainult mudelitel Allergy Turbo/Allergy Parquet 

 

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 seade 

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 elektri- ja 

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 

kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud 

sanktsioonid. 

Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata 

muuta seadme või selle lisatarvikute 

spetsifikatsioone. 
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SEADME ETTEVALMISTUS 
• Eemaldage veepaak (6) seadme küljest, 

hoides seda käepidemest (4) (joonis1). 

• Eemaldage filtrikoost (16) (joonis 2). 

Täitke veepaak (6) tavalise kraaniveega kuni 

maksimaalse taseme jooneni (MAX) (7) nagu 

näidatud joonisel 3. Konteinerisse mahub 800 

ml vett. 

• Asetage filtrikoost (16) veepaaki (6), jälgides, 

et need nõuetekohaselt joonduksid. 

• Asetage veepaak (6) tagasi seadmesse, 

teostades eespool kirjeldatud toimingud 

vastupidises järjekorras. 

• Sisestage vooliku imemisava (D1) (D) 

seadmel olevasse ühendusavasse (15) (joonis 

4). 

• Ainult mudelil Allergy Turbo: sisestage 

patareid käepidemesse nii, nagu on näidatud 

osas „Patareide vahetamine käepidemes“. 

PATAREID EI OLE TOOTEGA KAASAS. 

 

TOIMIMINE 
• Tõmmake toitejuhe (13) seda enda poole 

tõmmates (joonis 5) täielikult seadme 

korpusest välja. 

• Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse. 

• Vajutage pealülitit (1) (joonis 6) ning 

märgutulede (14) esimene tase hakkab 

vilkuma. See tähendab, et tolmuimeja 

Lecologico on pausirežiimil. Hoidke nuppu 

(18) all kauem kui üks sekund ja seejärel 

vabastage nupp. Tolmuimeja hakkab 

minimaalse võimsusega tööle ja esimene 

märgutuli (14) jääb põlema. 

• Seadmel on neli võimsusastet. Soovitame 

kasutada minimaalset võimsust kardinate 

puhastamiseks, keskmist/madalat võimsust 

diivanite, tugitoolide ja patjade puhastamiseks, 

keskmist/suurt võimsust vaipade 

puhastamiseks ja suurt võimsust põrandate ja 

kõvade pindade (keraamilised plaadid, 

marmor jms) puhastamiseks. 

• Imemisvõimsuse suurendamiseks vajutage 

nuppu (18) — nupu igakordsel vajutamisel 

suureneb mootori võimsus ühe astme võrra. 

Võimsuse suurenedes süttivad järjest ka 

märgutuled. 

• Võimsuse vähendamiseks vajutage nuppu 

(19) — nupu igakordsel vajutamisel väheneb 

mootori võimsus ühe astme võrra ja 

märgutuled kustuvad. 

• Seadme töö peatamiseks hoidke nuppu (18) 

all kauem kui üks sekund ja seejärel 

vabastage nupp. 

FUNKTSIOONIDE VALIMINE 

KÄEPIDEMELT 
Ainult mudelil Allergy Turbo 

• Tolmuimejal Lecologico on võimalus lisaks 

seadme korpusel asuvate juhtnuppude abil 

juhtida seadet ka käepidemel asuvate 

nuppude abil. Viimane võimalus on väga 

mugav, kuna te ei pea masinani kummarduma. 

• Vajutage nuppu (20). Tolmuimeja hakkab 

minimaalse võimsusega tööle ja esimene 

märgutuli (14) jääb põlema. 

• Võimsuse suurendamiseks vajutage nuppu 

(21). Nupu (21) igakordsel vajutamisel 

suureneb mootori võimsus ühe astme võrra. 

Mootori võimsuse suurenedes süttivad 

vastavalt ka märgutuled. 

• Nupu (22) vajutamisel toimub vastupidine: 

mootori võimsus järjest väheneb ja märgutuled 

kustuvad. 

• Seadme pausirežiimi taastamiseks hoidke all 

nuppu (20). 

 

TURBOFUNKTSIOON 
Ainult mudelil Allergy Turbo 

Turbofunktsiooni abil on võimalik mootori 

suuremat võimsust kasutada ka piiratud perioodi 

vältel. 

 

Toimimine: 

• Suurendage imemisvõimsus neljanda astmeni 

(kõik märgutuled (14) põlevad). 

• Vajutage nuppu (18) või (21). Tolmuimeja 

imemisvõimsus suureneb umbes 10 

sekundiks ja naaseb seejärel tagasi neljanda 

astme võimsusele. Turbofunktsiooni 

tähistavad järjest süttivad märgutuled (14). 

 

MÄRKUS. Turbofunktsiooni ei ole võimalik 

aktiveerida 20 sekundi jooksul pärast seda, kui 

te turbofunktsiooni kasutasite. 

 

KUIVA MUSTUSE JA VEDELIKE 

IMEMINE 
Seadet saab kasutada nii tolmu kui ka 

väiksemate vedelikukoguste imemiseks. Kui 

vesi on väga must, eemaldage see vastavalt 

osas „Veepaagi tühjendamine ja puhastamine“ 

toodud juhistele. Kui veekonteinerisse (6) 

kogutud musta vee tase jõuab maksimaalse 

lubatud piirini, peatab ohutusujuk (W) 

automaatselt seadme imemisfunktsiooni. 

Seadme mootor hakkab kuuldavalt kiiremini 

tööle. Pärast 10 sekundit peatub seade 

automaatselt ja neli märgutuld (14) hakkavad 
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vilkuma. Koristamise jätkamiseks teostage 

punktis „Veepaagi tühjendamine ja 

puhastamine“ kirjeldatud toimingud, seejärel 

täitke paak veega. 

 

BIOECOLOGICO (I) 
Bioecologico on looduslikke komponente 

sisaldav vahutamisvastane lõhnade 

neutraliseerija. See takistab vahu tekkimist 

veefiltris, tagades nii seadme nõuetekohase töö. 

Musta vee kogumispaagis lahustatuna toimib 

Bioecoligico ebameeldivate lõhnade tõhusa 

neutraliseerijana ning tänu selle looduslikele 

koostisosadele ennetab see ebameeldivate 

lõhnade teket kogumispaagis ning eritab 

ümbritsevasse keskkonda meeldivat lõhna. 

 

HOIATUS! 

- Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

- ALLA NEELAMISEL: Loputada suu, MITTE 

kutsuda esile oksendamist. 

Võtke kohe ühendust 

MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. 

- Vältida kokkupuudet silmade, naha või 

rõivastega. 

- Vältida kemikaali sattumist keskkonda. 

- Kõrvaldada vastavalt kohalikele 

eeskirjadele. 

 

KOOSTISOSAD: eugenool, tsitraal, 

kaneelaldehüüd. Võib põhjustada allergilist 

reaktsiooni. 

Ampulli suurus: 5 ml e 

 

Vahutamisvastane lõhnaneutraliseerija 

Bioecologico on müügil kõigis suuremates 

kodumasinate kauplustes ja veebilehel 

www.polti.com. 

 

BIOECOLOGICO KASUTAMINE 

- Lisage veefilter vastavalt käesolevas 

kasutusjuhendis toodud juhistele. 

- Raputage ampulli enne selle kasutamist. 

- Murdke ära ampulli ülemine ots. 

- Valage ampulli sisu seadme veefiltri 

kollektorisse. 

 

MÄRKUS. Kasutage 1 ampulli kasutuskorra 

kohta. 

Vee värvuse võimalik muutus ei halvenda toote 

toimimist ega tõhusust. 

 

TOLMUKONTEINERI (6) 

TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE 

Lülitage seade pealülitist välja (1) ja tõmmake 

pistik vooluvõrgust välja. See ettevaatusabinõu 

lähtestab ka seadme ohutusfunktsiooni. 

Hoidke veepaaki (6) käepidemest (4) ja 

eemaldage see seadme küljest (joonis1). 

Eemaldage filtri koost (16) (joonis 2), tühjendage 

konteiner, kallutades seda tilaga külje poole 

(joonis 7), ja seejärel loputage konteiner. Kui 

soovite tööd jätkata, täitke konteiner taas veega. 

Monteerige kokku filtrikoost ja paigaldage see 

seadmesse tagasi. Seade on nüüd 

hoiustamisvalmis. 

Märkus. Konteineris olev vesi seadet ei 

kahjusta, kuid enne tolmuimeja hoiustamist on 

soovituslik konteiner tühjendada. Üks 

tolmuimeja Lecologico suuremaid eeliseid on 

see, et saate selle hoiustada puhtana, erinevalt 

tavalistest tolmuimejatest, mis tuleb hoiustada 

koos tolmukotis oleva tolmuga. 

 

LISATARVIKUTE KASUTAMINE 
Lisatarvikud võib ühendada kas otse vooliku (D) 

või ka teleskooptoru (A) külge. 

 

Teleskooptoru (A) kasutamine 

Teleskooptoru pikkuse suurendamiseks või 

vähendamiseks vajutage vabastusnuppu (A1) 

(vt joonist 8) ja pikendage või lühendage toru 

vastavalt vajadusele. 

 

Vedelike imemisharja (B) kasutamine 

Vedelike imemiseks ette nähtud harja saab 

kasutada tahkete osakeste või vedelike 

imemiseks igat tüüpi pindadelt. 

 

Universaalharja (C) kasutamine 

Ühendage universaalhari teleskooptoru külge. 

Vajutage jalaga harjal olevat nuppu (C1), et ilma 

kummardamata kohandada hari vastavalt 

puhastatavale pinnale. Asend, kus harjad on 

väljas, sobib vaipadeta põrandate 

puhastamiseks. Asend, kus harjad on sees, 

sobib vaipade puhastamiseks. 

 

MÄRKUS. Ärge imege universaalharjaga 

vedelikke. 

 

Väike imemisotsik (E) 

Väikese otsikuga on hea puhastada 

polsterdatud pindu, näiteks diivanite 

ühenduskohti, tugitoole, madratseid, autoistmeid 

jms. 

 

Nurkade/liistude puhastamise otsik (F) 
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Otsik (F) on ette nähtud raskesti ligipääsetavate 

kohtade, näiteks liistude ning diivanite, 

tugitoolide, polsterdatud mööbli ja autoistmete 

vahede põhjalikuks puhastamiseks. 

 

Ümmargune tolmuhari (G) 

Ümmargusel tolmuharjal on pehmed harjased 

tundlike pindade, näiteks pildiraamide, 

raamatute jms puhastamiseks. 

 

Mini-turbohari (N) 

Ainult mudelil Allergy Turbo 

Mini-turbohari sobib eriti hästi diivanite ja 

tugitoolide, autoistmete, kangaga kaetud seinte 

jms puhastamiseks. 

See eemaldab hõlpsasti tolmu, kõõma ja 

tekstiilijäägid. Hari aitab ennetada allergiate 

teket, kuna selle rullharjaga tehnoloogia 

eemaldab pindadelt ka lemmikloomade karvad. 

Mini-turboharjal on ka kummiharjaste 

ühendamise võimalus tõrksama mustuse 

eemaldamiseks. Harjaste eemaldamiseks 

vajutage harja küljel olevat kahte naga ning 

seejärel eemaldage harjased (joonis 16) 

(ärge kasutage harjaseid tundlikel pindadel). 

Mini-turboharja puhastamiseks pöörake mutrit ja 

eemaldage mini-turboharja ülemine osa (vt 

joonist 17). Puhastage harja sisemus ja 

paigaldage see eemaldamisele vastupidises 

järjekorras. 

 

Parketihari (O) 

Ainult mudelil Allergy Turbo/Allergy Parquet 

Parketihari on ette nähtud tundlike pindade 

puhastamiseks: selle harjased ja rattad on 

valmistatud eriti hoolega valitud materjalidest, et 

vältida tundlike pindade kahjustamist. 

 

Rattakatted lehtpuupuidust põrandate 

puhastamiseks (P) 

Ainult mudelil Allergy Turbo/Allergy Parquet 

Lehtpuupuidust põrandate kaitsmiseks peaksite 

seadmel kasutama ka rattakatteid (P). 

Paigaldage katted, ühendades selleks lihtsalt 

kaks kinnitit (P1) seadme korpuses olevatesse 

avadesse (joonis 13). Katte vabastamiseks 

vajutage kinniteid (P1) sissepoole ja eemaldage 

kate. 

 

JUHTME AUTOMAATNE 

TAGASIKERIMINE 
Enne seadme hoiustamist kerige toitejuhe 

seadmesse, vajutades selleks nuppu (2) (vt 

joonis 11), juhtides juhet sissekerimise ajal. 

 

LISATARVIKUTE HOIDIKU 

KASUTAMINE 
Lisatarvikute hoidik võimaldab seadme korpuse 

külge kinnitada imemistoru koos selle külge 

kinnitatud harjaga. 

Libistage harja tagaosas olev soon seadme 

küljes oleva lisatarvikute hoidiku juhikusse 

(joonis 11). 

 

FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE (16) 
• Tõmmake otsikut (17c) kuni see tuleb 

filtrikoostust välja. Eraldage filtrikoostu (17a) 

küljest kate (17). 

• Eemaldage koostu küljest vahtkummist filter 

(17b). Kui filter on kahjustunud, asendage see. 

Loputage kõik komponendid jooksva vee all. 

Enne vahtkummist filtri seadmesse tagasi 

paigutamist laske sel kuivada. 

• Koostage filtrikoost selle lahtivõtmisele 

vastupidises järjekorras. 

 

Märkus. Veenduge, et filtriotsik (17c) oleks 

korralikult paigutatud: kontrollige, et otsikul olev 

nool joonduks sälguga filtrikoostu põhjas (17a) 

(joonis 12). 

 

• Kui filter on vaja asendada, asendage filter 

alati originaalvaruosaga, mis on saadav Polti 

tehnilistest teeninduskeskustest. 

• Veekonteineri (6) puhastamiseks kuulub 

komplekti ka puhastushari (Z). Harja saab 

kasutada ka seadme voolikuühenduste ja 

lisatarvikute sisepindade puhastamiseks. 

 

MÄRKUS. Ärge kasutage harja seadme 

puhastamiseks väljastpoolt. 

 

HEPA FILTRI PUHASTAMINE (10) 
Filtrite puhastamiseks toimige järgmiselt: 

• vajutage filtrikattel (9a) olevat kahte hooba ja 

tõmmake filtrikate (9) pealt (joonis 14). 

• Pöörake filtri fiksaatorit (10a) nagu on näidatud 

joonisel 15 ja eemaldage HEPA filter (10) 

(joonis 15). 

• Loputage filter külma voolava vee all. Pärast 

pesemist raputage seda õrnalt, et eemaldada 

filtrisse jäänud liigne vesi. 

 

MÄRKUS. Laske filtril lihtsalt õhu käes kuivad, 

hoides selle eemal valgus- ja soojusallikatest. 

Enne filtri tagasi panemist seadmesse oodake 

24 tundi. 

 

• Kui filter on rebenenud, asendage see. 
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• Filtrit tuleks puhastada iga 4 kuu järel. 

 

HOIATUS. Ärge puhastage filtreid harjaga, 

kuna see võib filtreid kahjustada ja 

vähendada nende filtreerimisvõimet. 

Ärge kasutage filtrite puhastamiseks 

puhastusvahendeid, ärge hõõruge filtreid 

ega peske neid nõudepesumasinas. 

 

SEADME HOOLDAMINE 
• Enne hooldustoimingute teostamist veenduge 

alati, et seade oleks vooluvõrgust eemaldatud. 

• Seadme korpuse puhastamiseks kasutage 

niisket lappi. 

 

PATAREIDE VAHETAMINE 

KÄEPIDEMES 
Ainult mudelil Allergy Turbo 

PATAREID EI OLE TOOTEGA KAASAS. 

Töötamiseks peab kaugjuhtimisfunktsiooniga 

käepidemes olema kaks 1,5V AAA-tüüpi 

patareid. Patareide kasutusiga sõltub funktsiooni 

kasutamise tihedusest. Kui tolmuimeja 

käepidemelt antud käskudele ei reageeri, 

asendage patareid. Võtke käepide kätte ja 

vajutage patareipesa katte vabastushoovale 

(23), tõmmates katet nuppude suunas. 

Eemaldage kate ja asendage patareid 

nõuetekohaste patareidega, jälgides nende 

polaarsust (+ ja –). 

 

MÄRKUS. Kõrvaldage patareid keskkonnale 

ohutul viisil. Patareid tuleb viia selleks 

ettenähtud kogumiskastidesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEAOTSING — SOOVITUSED 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

Tolmuimeja ei käivitu. Liiga väike pinge. Kontrollige toitejuhet, pistikupesa ja 

pistikut. 

Tolmuimeja lülitub 

imemise ajal välja ja neli 

märgutuld hakkavad 

vilkuma. 

Vedeliku tase konteineris on liiga 

kõrge. 

 

Valitud võimsus on puhastatava 

pinna tüübi jaoks liiga suur. 

Mõlemal juhul vajutage pealülitit (1), 

tõmmake seadme toitejuhe mõneks 

sekundiks seinast, et ohutusfunktsiooni 

lähtestada. 

Imemisvõimsus 

väheneb 

Otsik, voolik või lisatarvik võivad 

olla ummistunud või HEPA filter 

võib olla must. 

Puhastage HEPA filter ja eemaldage 

voolikust võimalikud ummistused. 

Vedelike imemise ajal 

tilgub seadmest vett. 

Ujuk on ummistunud. Puhastage filtrikoost ja veenduge, et 

veetase paagis on nõuetekohane. 

Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja 

veebilehelt www.polti.com) või klienditeenindusega. 
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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. 

 

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 hooldus- ja 

puhastustoimingute mitteteostamisest 

tingitud kahjud. 

• Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti 

lisatarvikute paigaldamisest või 

modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest 

või seadmele mittesobivate lisatarvikute 

paigaldamisest. 

 

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. 

 



 

  



 

 

 
REGISTREERIGE OMA TOODE 
REGISTER YOUR PRODUCT 
REGISTRA TU PRODUCTO 
REGISTE O SEU PRODUTO 

 

 
 
 

KÕNEKESKUS 
 
 

KLIENDITEENINDUS EESTIS 0845 177 6584 
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE 902 351 227 
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE 707 780 274 
UK CUSTOMER CARE 0845 177 6584 

 
TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT WWW.POLTI.COM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

www.polti.com 
 
 

Jälgige meie tegemisi: 
 

 L
E

C
O

L
O

G
IC

O
 A

L
L

E
R

G
Y

/P
A

R
Q

U
E

T
/T

U
R

B
O

 -
 M

0
S

1
1

2
8

1
 -

 1
Q

0
2
 


