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Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes ja veebilehel www.polti.ee.
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TERE TULEMAST MOPPY MAAILMA
PUHTUSE MASKOTT: VIIVITAMATU, PRAKTILINE JA KIIRE.

KUUMA AURUGA LAPP DESINFITSEERIB PINNAD KÕIGEST ÜHE 
TÕMBEGA JA KEMIKAALIDE ABITA. 

EMALDAB 99,9% PISIKUTEST JA BAKTERITEST.

SUUR VALIK TARVIKUID

Meie veebipoest www.polti.ee ja 
kõigist hästivarustatud 

kodumasinate kauplustest leiate laia 
valiku lisatarvikuid, et suurendada 

seadme jõudlust ja 
kasutusmugavust ning muuta kodu 

koristamine veelgi hõlpsamaks.

isatarviku ja seadme hilduvuse 
kontrollimiseks kasutage lehek ljel  
märgitud iga lisatarviku kõrval olevat 

koodi .
ui soovite osta lisatarvikut, mille 

kood ei ole käesolevas 
kasutusjuhendis märgitud, võtke 
palun täiendava in o saamiseks 

hendust meie klienditeenindusega.

REGISTREERIGE OMA TOODE 

oote registreerimiseks k lastage 
meie veebilehte www.polti. om või 

helistage meie 
klienditeenindusosakonda.

 ealt saate kasulikke soovitusi 
toodete kasutamiseks ja uusimaid 
uudiseid toodete täiustamise osas 

ning sealt leiate ka kõik lisatarvikud, 
mis muudavad olti tooted teie kodu 

jaoks veelgi väärtuslikumaks. 

olti toote registreerimiseks peate
lisaks oma personaalsele in ole

sisestama ka seadme seerianumbri 
, mille leiate hõbedaselt sildilt 

nii toote karbil kui ka toote alt. 
elleks, et seerianumber oleks teil 

alati mugavalt käepärast, kirjutage 
see kasutusjuhendi tagakaanele.

|        |

AMETLIK YOUTUBE'I KANAL

oovite rohkem teada  lastage 
meie ametlikku kanalit aadressil  

www. outube. om poltispa. äitame 
teile loodusliku ja konoomse 

aurujõu tõhusust puhastamisel ja 
triikimisel.

egistreerige end ja olge alati kursis 
meie uusimate videotega

 hoiatused on 
kajastatud ainult selles manuaalis. 
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olti .p.  ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, 
mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.

uhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas 
kasutusjuhendis.

eadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis 
kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.

 M :

: õrge temperatuur. õletusoht  
ootel kuvamise korral toodet mitte katsuda. sad võivad olla 

väga kuumad.

: ur.
õletusoht! 

eade t tab väga kõrgetel temperatuuridel. ale kasutamise korral võib 
seade põhjustada põletusi.
• rge kunagi võtke masinat koost ega teostage selle hooldustoiminguid

ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. eadme rikke
või tõrke korral ärge p dke seadet ise parandada. eadme ebaõige
kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib
kaasa tuua rasked õnnetused. õtke hendust seadme volitatud
teeninduskeskusega.

• ugeva l gi, kukkumise, kahjustuste või lekkimise korral ei ole seade
enam kasutamiseks ohutu.

• eadet võivad kasutada  piiratud siliste, 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. apsed ei tohi seadmega
mängida.

• oidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus kohas kui see on
vooluvõrgus või kuni see pole täielikult maha jahtunud.
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• oidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas  pakend ei ole
mänguasi. oidke kilekott lastele kättesaamatus kohas  lämbumisoht.

• äesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste
siseruumides. et te t le e ele t il i e i t te
p let te o e i e ii e e t i e
ette l i t i e ool e i oi t i e l i e l ti
e ole t e i too o t i i .

     

• 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 16A) 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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• Seadme lükkamisel üle toitejuhtme või tekkida oht.
• Ärge asendage toitejuhtme pistikut või toitekaablit.
• 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 kunagi 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.
• Valage veepaaki ainult puhast vett või veesegu, mis on näidatud

lahtris "MILLIST VETT KASUTADA"
• Ärge suunake auru plahvatusohtlike pulbrite või vedelike, süsivesinike,

avatud tule või äärmiselt kuumade objektide poole.
• Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminate, ahjude ja

pliitide lähedusse.
• Ärge katke seadme avasid ja võresid.
• Riided, vaibad ja kangad, mida on kuuma auruga töödeldud, saavutavad

väga kõrge temperatuuri (üle 100 °C). Peale töötlemist ja enne eseme
katsumist oodake paar minutit kuni ese on maha jahtunud. Vältige äsja
aurutatud esemete kontakti nahaga.

• Toote auruaktivaatorid on tundlikud magnetväljade suhtes. Ärge tooge
magneteid või neid sisaldavaid esemeid toote lähedusse, et vältida äkilisi
aurujugasi.
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• Ärge asetage toodet elektromagnetväljade lähedusse (näiteks 
induktiivplaadid).

• Ärge asetage toodet õrnadele pindadele, mis ei ole kuuma ega 
niiskuskindlad.

• Kasutamise ajal hoidke alust horisontaalses asendis stabiilsel pinnal.
• Enne seadme hoiustamist veenduge, et see oleks täielikult jahtunud.
• Ärge kunagi tõstke kuuma toodet alusega, vaid kasutage alati käepidet.
• Ärge astuge jalgadega alusele.
• Ärge suunake auru inimeste ega loomade poole.
• Ärge puudutage alust ega mopi plaati kasutamise ajal ega kuni see on 

täielikult jahtunud. 
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SEADME KORREKTNE KASUTAMINE
Moppy on mõeldud koduseks siseruumides 
kasutamiseks, et puhastada ja desinfitseerida 
kõiki põrandapindu ja vertikaalseid pestavaid pindu 
(seinad, põrandad, plaadid). Lugege käesolev 
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku 
tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda 
vaadata veebis või alla laadida leheküljelt 
www.polti.ee.
Ärge kunagi jätke seadet ilmastikuolude 
mõjupiirkonda. 
Polti S.p.A. jätab endale õiguse muuta seadme või 
lisaseadmete spetsifikatsioone ilma 
etteteatamiseta.
Enne meie tehasest lahkumist kontrollitakse kõiki 
meie tooteid rangelt. Seetõttu võib Moppy 
veepaagis olla jääkvett.
Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud 
käesolevas kasutusjuhendis. Seadme 
kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet 
ja muudab selle garantii kehtetuks. 

TEAVE KASUTAJATELE
Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest 
tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 
2012/19/EU, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada 
olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse 
kogumispunkti. Käesolev toode vastab EL 
direktiivile 2011/65/EU.

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.

MILLIST VETT KASUTADA
Moppy on loodud töötama normaalse kuni 
keskmise karedusega kraaniveega vahemikus 8 °
C kuni 20 °C. Kui kraanivees on palju lubjakivi, 
kasutage segu, mis koosneb 50% kraaniveest ja 
50% demineraliseeritud veest, mis on saadaval 
laiatarbekaubana. Ärge kasutage ainult 
demineraliseeritud vett.
Hoiatus: kontrollige vee karedust kohaliku 
omavalitsuse või kohaliku veevarustuse tarnija 
tehnilises büroos.
Ärge kunagi kasutage destilleeritud vett, vihmavett 
või vett, mis sisaldab lisaaineid (nt tärklis, parfüüm) 
või vett, mida toodavad muud kodumajapidamises 
olevad masinad.
Ärge asetage paaki keemilisi, looduslikke 
detergente ega katlakivi eemaldavaid aineid.

MOPPY

Moppy on uudne puhastussüsteem, millega  
saate puhastada igat tüüpi põrandaid (plaadid, 
marmor, parkett) ja vertikaalseid pindu. Sellel on 2 
funktsiooni:

1) Desinfitseeriv ja puhastav funktsioon: kõikide
põrandapindade ja vertikaalsete pindade
puhastamiseks ja desinfitseerimiseks sooja
auruga laetud lapiga.
2) Tolmu püüdmise funktsioon: tolmu
eemaldamiseks elektrostaatilise lapiga.
Aurumoppi Moppy on testitud kolmanda osapoole
poolt. Seadme kasutamisel nõuetekohaselt ja
vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele
eemaldab aurumopp Moppy ühe tõmbega 99,9%
pisikutest ja bakteritest kõikidelt pindadelt ning
lukustab need lappi. Seejärel eemaldab aurumopp
Moppy 99,9% kõikidest lapis olevatest pisikutest ja
bakteritest ajal, mil lappi mopi aluses aurutatakse.

1.SEADME ETTEVALMISTUS

1.1 Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et 
seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud osad 
oleksid olemas.
1.2 Aluse ettevalmistamiseks (joonis B), 
paigaldage voolik koos ergonoomilise 
käepidemega aluse külge (1) lükates seda seni, 
kuni kuuled "klõpsu" ja kuniks lukustusnupp on 
nähtaval (2). Alus on nüüd kasutamiseks valmis.
1.3 Mopi etevalmistamiseks (joonis A) eemaldage 
lukustushaak (3), keerake lahti kinnitus (4) ja 
pange teleskooptorule (5). Seejärel asetage mopp 
tasasele sektsioonile (6), pöörake kuni avad (7) on 
kohakuti. Sisestage lukustuskonks (8) ja pingutage 
uuesti kinnitused (9).
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1.4 Moppi käepide on reguleeritav: haarake 
alumiiniumvarre mõlemast osast ja keerake 
ülemist osa vastupäeva, et käepidet reguleerida. 
Seejärel reguleerige soovitud kõrgusele ja keerake 
käepideme kinnitamiseks ülemist osa päripäeva 
(10).
1.5 Täitke aluse veepaak: vajutage ülemise luugi 
nuppu PUSH (11), et seda avada, täitke paak 
maksimaalsele tasemele 0.7 l veega (12) ja sulgege 
luuk, vajutades taas luugile.

Selle toimingu ajal peab olema alati toitekaabel 
vooluvõrgust lahti ühendatud.
1.6 Kerige toitekaabel täielikult lahti ja ühendage 
see sobivasse pistikupessa (13).
Punane märgutuli sütitb (14)  
         ( ). Mõne sekundi pärast on Moppy 
valmis kasutamiseks. 
2. PÕRANDATE PUHASTAMINE JA 
DESINFITSEERIMINE

Kasutage toodet pinnal, mida on eelnevalt 
pühitud või tolmuimejaga tõmmatud.
Veenduge, et 1. punkt oleks täidetud.
2.1 Kinnitage varustuses olev mikrofiiberlapp 
mopi külge. Mugavamaks kinnitamiseks on lapil 
lihtne kinnitus/vabastus süsteem, et välitda 
vajadust lapi järele kummardamiseks. Lihtsalt 
asetage lapi puhastav pool vastu põrandat ja 
seejärel mopp selle peale (15-16)
2.2 Asetage mopp koos lapiga alusele, 
jälgides, et nooled alusel ja mopil oleksid 
kohakuti (18). Valesti asetsemine takistab 
Moppy toimimist. 
2.3 Mopi õigesti alusele asetamise korral 
hakkab baas lappi auruga töötlema. 
Auru väljutamisest annab märku 
punane vilkuv märgutuli (14)(   )
Roheline märgutuli (19) süttib umbes 20 
sekundi pärast, andes märku, et lapp on 
desinfitseeritud. Auru väljutamisaega saab 
pikendada, et lappi niiskemaks muuta.
Esimesel kasutuskorral soovitame hoida moppi 
alusel mõne sekundi kauem, veendumaks, et 
riie on ühetlaselt auruga töödeldud. 
2.4 Puhastage põrandaid liigutades moppi üle 
puhastatava pinna. Lapi kuivaks muutudes 
asetage see taas aurutamiseks alusele. 

Umbes 20 sekundi pärast 
süttib märgutuli (19)  ( ) andes märku, et lapp 
on desinfitseeritud.
Alati on võimalus hoida lappi alusel kauem, kui 
soovite niiskemat lappi. Eriti poorsete või karedate 
põrandate jaoks on soovitatav pikendada 
aurutamisaega nii, et lapp oleks piisavalt niiske.
2.5 Puhastusprotsessi käigus võib lappi vahetada 
igal ajal.
2.6 Ooterežiim: moppi saab asetada alusele ka nii, 
et auru väljutamine ei käivitu. Selleks astage 
mopp alusele noolega väljapoole (20) ja kinnitage 
teleskooptoru hoidiku külge (23).

3. VERTIKAALSETE PINDADE PUHASTAMINE
Moppyga saab puhastada ja desinfitseerida 
kõiki vertikaalseid pestavaid pindu, näiteks 
plaaditud või marmorkattega seinu, duširuumie, 
kapi uksi jne.
3.1 Kinnitage mopile puhas mikrokiudlapp, 
seejärel aurutage riie, nagu on kirjeldatud 
punktides 2.2-2.3.
3.2 Kui riie on valmis, puhastage töödeldav pind 
ja asetage mopp taas alusele, et vajaduse korral 
uuesti riie uuesti puhastada.
4. TOLMU KOGUMISE FUNKTSIOON 

HOIATUS: Ärge lisage paaki muid aineid ega 
lisandeid.

Enne Moppy kasutamist õrnadel pindadel 
veenduge, et ei oleks võõrkehi, mis võivad riide ja 
pinna vahel kriimustada.

Enne lapi eemaldamist oodake, kuni see on 
maha jahtunud. Lapi eemaldamiseks lihtsalt 
asetage jalg lapi sildile ja tõmmake moppi 
ülespoole (17).

HOIATUS: Ärge kasutage moppi ilma lapita.

HOIATUS: mopi eemaldamine aluselt peatab 
auru väljutamise. Ohutuse tagamiseks lülitub 
auru väljutamine välja iseeneselikult 60 sekundi 
pärast: Moppy lülitub automaatlukustusrežiimi. 
Jätkamiseks tuleb eemaldada mopp aluselt ja 
oodata 15 sekundit, et seade lähtestada.  
Seejärel asetage mopp tagasi alusele ja jätkake 
punkiga 2.2.

HOIATUS: Õrnade pindade korral teostada 
puhastustest peidetud piirkonnas, laske kuivada 
ja veenduge, et ei esine deformatsioone ega  
muutuseid värvis.

Enne Moppy kasutamist õrnadel pindadel 
veenduge, et ei oleks võõrkehi, mis võivad riide ja 
pinna vahel kriimustada.
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4.1 Tolmu eemaldamiseks kinnitage kuiv 
mikrokiudlapp mopi külge (punkt 2.1), seejärel 
kinnitage elektrostaatiline riie: asetage riie 
põrandale ja selle peale mopp, kinnitage 
elektrostaatiline riie mopi peal asuvate nuppudega 
(21-22).
4.2 Puhastage põrandad liigutades moppi.
4.3 Pärast puhastamist eemaldage 
elektrostaatiline riie ja visake see sobivasse 
prügikasti.
Moppy sobib kokku laiatarbekaubana levivate XXL 
elektrostaatiliste lappidega.

5. VESI OTSAS
Veetase on alati nähtaval tänu läbipaistvale 
paagile.
Veevarude lõppemise korral peatub auru 
väljutamine. Töö jätkamiseks lihtsalt täitke paak 
uuesti veega (punkt 1).

6.ÜLDINE HOOLDUS
Veenduge, et seade on välja lülitatud ja 
vooluvõrgust eemaldatud. 
Seadme puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid 
kraanivees niisutatud lappi. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks 
puhastusvahendeid. 
Pakendis sisalduvad mikrofiiberlapid on 
masinpestavad vastavalt tootel olevatele 
märgistustele. Elektrostaatilised lapid on 
ühekordselt kasutatavad. 

ɻ荆  �ｖ�

7. HOIUSTAMINE
7.1  Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe 
vooluvõrgust. Oodake kuni Moppy on jahtunud.
7.2 Eemaldage niiske lapp mopi küljest. 
7.3 Asetage mopp alusele nool väljapoole (ooterežiimi 
asendisse) (20) ja kinnitage teleskooptoru aluse 
käepideme küljes oleva hoidiku külge (23). 
7.4 Kerige toitekaabel kaablikonksu ümber (24).

HOIATUS: Selle toimingu ajal peab olema alati 
toitekaabel vooluvõrgust lahti ühendatud.

HOIATUS: Ärge haarake, tõstke, kandke ega 
kallutage toodet kuumal alusel. Oodake, kuni 
see on jahtunud.
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8. VEAOTSING

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS

Seade ei käivitu. Toide puudub. Kontrollige, kas seade on 
vooluvõrku ühendatud (vt punkt 1).

Seade ei väljuta auru Vesi on otsas.

Seade on välja lülitatud

Nooled ei ole kohakuti

Ohutuslukk

Eemaldage Moppy 
vooluvõrgust, täitke paak veega 
ja oodake 10 sekundit. Seejärel 
kasutage taas seadet. 

Kontrollige, kas seade on 
vooluvõrku ühendatud (vt punkt 
1).

Kontrollige, kas aluse ja 
mopi nooled on kohakuti.

Kui mopp on aluse peal olnud üle 
60 sekundi aurutamisrežiimis 
läheb Moppy 
automaatlukustusrežiimi. 
Eemaldage mopp aluselt ja 
oodake 15 sekundit. 

Puhastuslapp tilgub Lappi aurutatud liiga kaua. Vähendage aurutusaega alusel.

Auru / vee väljutamine pärast 
mopi eemaldamist.

Veejääk tsirkulatsioonis. See on normaalne ja peatub mõne 
sekundi pärast.

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/EC 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/EC on rakendatud. Teiste riikide 
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, patareid

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.
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POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83 22070 
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