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VALIKULINE

Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinate kaplustes ja veebilehel www.polti.ee.

PAEU0096 ALUSLAUD

FPAS0001  VAPORELLA TRIIKIMISLAUD 

FPAS0030 STIRA E ASPIRA TRIIKIMISLAUD 

FPAS0032 STIRA E ASPIRA TOP  TRIIKIMISLAUD 

PAEU0202  UNIVERSAALNE RIIE

PAEU0094
NATURAALNE KATLAKIVIVASTANE 
VAHEND

PAEU0339 XL KATE VAPORELLA TOP TRIIKIMISLAUALE

FPAS0044 VAPORELLA ESSENTIAL TRIIKIMISLAUD

FPAS0045  VAPORELLA TOP TRIIKIMISLAUD

PAEU0347 LA VAPORELLA KAABLIHOIDJA



TERE TULEMAST 
LA VAPORELLA

 MAAILMA

AASTAST 1978 TULEVIKU SUUNAS

| 4 |
EE

ST
I K

EE
L

LISATARVIKUD IGAKS VAJADUSEKS

Meie veebilehelt www.polti.ee 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 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

 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, 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

Soovite rohkem teada? Külastage meie 
ametlikku Youtube kanalit aadressil   

www.youtube.com/poltispa.

Vaadake videoid aurutriikrauast Vaporella ja 
teistest Polti toodetest, et näha auru 

looduslikku jõudu ja ökoloogilist tõhusust nii 
triikimisel kui ka puhastamisel.

Registreerige end ja olge alati kursis meie 
uusimate videotega!

TÄHELEPANU: hoiatused on kajastatud 
ainult selles manuaalis. 
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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. 

OHUTUSSÜMBOLID:

HOIATUS! Kõrge temperatuur. Põletuste 
oht!
Kui see sümbol on näidatud seadme 
peal, ärge seadme vastavat osa 
puudutage, kuna see võib olla väga 
tuline.
HOIATUS! Aur.
Põletuste oht!

Käesolev seade võib töötamisel väga tuliseks 
minna. Seadme ebaõige kasutamine võib 
põhjustada põletusi.

• 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 ei tohi kasutada, kui see on maha
kukkunud, sellel on nähtavaid kahjustusi või kui
see lekib.

• Enne paagi/boileri täitmist tuleb seade
toitevõrgust eemaldada.

• Paaki/boilerit ei tohi avada seadme kasutamise
ajal.

• Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi jätta
järelevalveta.

• Seadet tuleb kasutada ja vahepeal asetada
stabiilsele alusele.

• Seadet aluse peale asetades veenduge, et alus
asetseb stabiilsel pinnal. 

• Seadet tuleb kasutada kaasas oleva matiga.
• 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.
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• Kui seade on sisse lülitatud või jahtumas,
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, ettevalmistamise, hoolduse
kui ka 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.

• Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mis ei
vasta voolupingele või mis ei ole kehtivate
õigusaktidega kooskõlas. Sellised
pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ning
kaasa tuua lühise, tulekahju,
voolukatkestuse või seadme kahjustumise.
Kasutage ainult sertifitseeritud
pikendusjuhtmeid, mis on sobiva võimsuse
(16A) ning maandusega.

• Enne seadme toitejuhtme eemaldamist
vooluvõrgust, lülitage seade alati välja.

• 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.

• Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja
selle kasutamist kerige seadme toitejuhe ja
auruvoolik alati täielikult lahti. Kasutage
seadet alati nii, et selle toitejuhe ja
auruvoolik on täielikult lahti keritud.

• Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ja
auruvoolikut ega laske neil pinge alla sattuda
(väändumine, lömastamine või venitamine).
Hoidke juhe ja auruvoolik eemal kuumadest
ja/või teravatest pindadest ja esemetest.
Vältige juhtme muljumist uste ja akende
vahel. Ärge tõmmake juhet ega auruvoolikut
ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele
peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle
juhtme ega auruvooliku. Ärge kerige
toitejuhet ega aurutoru ümber seadme,  eriti
siis, kui seade on veel tuline.
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• Ärge asendage toitejuhtme pistikut.
• Kui toitejuhe või auruvoolik on kahjustunud,

tuleb need tootja, volitatud hooldaja või
sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt
ohtude vältimiseks asendada. Ärge kasutage
seadet, kui toitejuhe või auruvoolik 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.

• Aurujuga ei tohi suunata seadmete poole,
mis sisaldavad elektrilisi või elektroonilisi
komponente.

OHUD SEADME KASUTAMISEL – 
VIGASTUSED/PÕLETUSED
• Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes

kohtades ega toksiliste ainete lähedal.
• Ärge valage seadme veepaaki toksilisi

aineid, happeid, lahusteid,
puhastusvahendeid, söövitavaid ja/või
plahvatusohtlikke aineid ega parfüüme.

• Valage paaki ainult vett või veesegu, mida
on kirjeldatud punktis "Millist vett paagis
kasutada".

• Ärge suunake aurujuga toksiliste ainete,
hapete, lahustite, puhastusvahendite ega
söövitavate ainete peale.

Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine 
peab toimuva vastavalt nimetatud ainete 
tootjate juhistele.

• Ärge suunake aurujuga ega triikrauda
plahvatusohtlikele pulbritele ega vedelikele,
süsivesinikele, lahtisele tulele ega väga
tulistele esemetele.

• Ärge suunake aurujuga triikimismatile ja/või
seadme enda poole.

• Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks
kaminate, ahjude ja pliitide lähedusse.

• Ärge katke seadme avasid ja võresid.
• Ärge suunake aurujuga ega triikrauda

inimeste ega loomade kehaosade poole.
• Ärge suunake aurujuga ega triikrauda

inimeste seljas olevatele riietele.
• Riided, vaibad ja kangad, mida on auruga

sügavpuhastatud,
• saavutavad väga kõrge temperatuuri (üle

100 °C). Olge seadme käsitsemisel
ettevaatlikud.

• Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel
pindadel horisontaalses asendis.

• ITriikige vaid alusel, mis on kuumuskindel
ning laseb auru läbi.

• Triikraua asetamisel alusele veenduge, et
alus asub stabiilsel pinnal.

• Asendage triikraua toetusalus ainult
originaalvaruosadega.

• Ärge asetade seadet alusele ilma alusmatita.
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• Ärge asetage kuuma seadet
kuumustundlikele pindadele.

• Kui triigite istudes, veenduge, et aurujuga ei
oleks suunatud teie jalgade poole. Kuum aur
võib tekitada põletusi.

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku
veenduge, et te ei hoiaks all pideva aurujoa
nuppu (selle olemasolul).

• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud triikrauda
kunagi järelevalveta.

• Enne seadme hoiustamist veenduge, et
seade on täielikult maha jahtunud.

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE
See aurutriikraud koos eraldiseisva boileriga on vastavalt käesolevas 
kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele ette nähtud 
kasutamiseks vaid kodumajapidamistes. 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.
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 seadme boileris 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/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 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 PAAGIS KASUTADA
Käesolev seade on välja töötatud toimimaks tavalise keskmise 
karedusega kraaniveega, mille temperatuur on vahemikus 8 °F kuni 
20 °F. Kui kraanivesi sisaldab palju katlakivi, kasutage seadmes 
veesegu, mis koosneb 50% ulatuses kraaniveest ja 50% ulatuses 
demineraliseeritud veest (saadaval poodides).
Hoiatus! Kontrollige vee karedust kohaliku omavalitsuse või 
veetarnija juures.
Kui kasutate seadmes ainult kraanivett, saate katlakivi tekkimise 
vältimiseks kasutada Polti katlakivieemaldusvahendit Kalstop
(PAEU0094) mis on saadaval kõigis suuremates kodumasinate 
kauplustes või veebilehel www.polti.ee.
Ärge kunagi kasutage seadmes destilleeritud vett, vihmavett ega 
lisandeid sisaldavat vett (nt tärklist, parfüümi) ega teiste seadmete 
(veepehmendajad või filtrikannud) poolt toodetavat vett.
Ärge kasutage keemilisi aineid ega puhastus- vahendeid.
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1. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS
1.1 Asetage La Vaporella stabiilsele, tasapinnalisele ja 
kuumuskindlale 
pinnale. 
. 1.2 Avage luuk, et täita boiler veega. Täitke paak veega kuni 
paagil märgitud maksimaalse tasemeni MAX (1).

Vett tohib lisada ainult siis, kui seadme toitejuhe on vooluvõrgust 
eemaldatud.
Võite täita paaki vastavalt vajadusele ja ei pea ootama, kuni seade 
maha jahtub. 
1.3 Sulgege kork ja asetage veepaak tagasi seadme külge.
1.4 Tõmmake ettevaatlikult toitejuhe seadmest välja ja ü̈ hendage 
toitejuhtme pistik maandatud ja õige pingega pistikupesasse (3). 
Toodet kasutage alati täielikult lahti keritud toitejuhtmega. Võtke välja 
auruvoolik. 
1.5 Pöörake lülitit kellaosuti liikumise suunas.
   Alustage      märgi juurest ja keerake kuni soovitud 
programmini (4-5). Märgutuli triikraual muutub kollaseks näidates, et 
triikraud soojeneb vastava programmi temperatuurini.

Valige sobiv programm vastavalt triigitavale kangale pöörates 
seadmel asuvat lülitit (4-5). 
XT100C mudel:
Silk ( ) kuiv triikimine siidist, atsetaadist, akrüülist, sametist, 
nailonist, viskoosist ja polüestrist rõivastele.
Wool (  ) villast rõivaste ja õrnade kangaste jaoks.
Universal ( ) sobilik  mistahes triigitava kanga triikimiseks. 
Cotton (  ) puuvillased rõivad ja teksad.

Linen ( ) linasest riidest rõivaste triikimiseks
Turbo raskemate kangaste hõlpsaks triikimiseks (vt punkt 6).

XM80R - XM80C mudelid
Silk ( ) kuiv triikimine siidist, atsetaadist, akrüülist, sametist, 
nailonist, viskoosist ja polüestrist rõivastele.
Universal (
Linen ( 

  ) sobilik  mistahes triigitava kanga triikimiseks. ) 
linasest kangast rõivaste triikimiseks.

Turbo raskemate kangaste hõlpsaks triikimiseks (vt punkt 6).
Kui programm on valitud, süttib raua märgutuli kollaseks, et 
näidata seadme soojenemist. Oodake, kuni märgutuli muutub 
püsivalt siniseks.
Vajutage nuppu (7), et alustada auru väljutamist triikraua talla 
aukudest. Alustage rõivaste triikimist. Nupp vabastamisel auru 
väljutamine  peatub.

3. STEAM PULSE FUNKTSIOON
STEAM PULSE funktsiooni (vahelduv aur) kiireks ja lihtsaks 
triikimiseks saab aktiveerida topeltvajutusega auru nupule (7).  
Perioodiliselt väljub aur tungib sügavamale kangasse kiirendades ja 
parandades triikimise tõhusust. Selles režiimis hakkab triikraud 
vaheldumisi ühe sekundi auru väljutama ja ühe sekundi ei väljuta. 
Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu.
Uuesti aktiveerimiseks korrake protseduuri algusest.
Soovitame kasutada Steam Pulse funktsiooni vertikaalseks 
triikimiseks. 

4. VERTIKAALNE TRIIKIMINE
Triikrauda on võimalik kasutada ka vertikaalselt, et eemaldada kortse 
kangastelt ja/või värskendada kiude ning eemaldada ebameeldiv 
lõhn.
Hoidke triikrauda vertikaalselt, vajutage aurunuppu (7) ja puudutage 
kangast kergelt triikraua tallaga, kui kanga tüüp seda võimaldab.

5. KUIVTRIIKIMINE VÕI SÜNTEETIKA TRIIKIMINE
Pöörake lüliti Silk programmile.
Oodake kuni märgutuli muutub püsivalt siniseks. 
Jätkake triikimist. 

Seadme sisselülitamisel ja aeg-ajalt ka kasutamisel kostuvat 
häält tekitab vee täitesüsteem ja see on tavapärane.

2. TRIIKRAUA PROGRAMMI VALIMINE
La Vaporella on varustatud intelligentse triikrauaga, mille 
temperatuur ja aur on eelseadistatud vastavalt programmile ja 
triigitavale kangale. Enne rõivaeseme triikima hakkamist kontrollige 
alati selle etiketti, kus on toodud tootja hooldusjuhised. 

Jagage triigitav pesu esemete etikettidel olevate sümbolite või 
kanga tüüpide järgi. Selleks, et vähendada ooteaega ja vältida 
kangaste põletamise ohtu, alustage triikimist alati 
rõivaesemetest, mida tuleb triikida kõige madalama 
temperatuuriga.

Veepaaki saab seadme küljest eemaldada seda alumisest 
käepidemest tõmmates. (2) 

Auru esmasel kasutamisel võib tallast lekkida veetilku 
— termiline stabiliseerimine võtab aega. Seetõttu 
soovitame esimese aurujoa suunata puhtale lapile.

TÄHELEPANU Ärge asetage kuuma triikrauda mistahes 
pindadele. Aurutriikraual Vaporella on kaasas eemaldatav 
libisemisvastane toetusalus (8), mis talub kõrgeid 
temperatuure. Ärge asetage triikrauda baasi ilma matita. 

Universaalse programmiga võite triikida kõiki kangaid ilma 
temperatuuri ja auru seadistamata. 
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6. TURBO PROGRAMM
TURBO programmi abil saate kiiresti ja hõlpsalt triikida isegi kõige 
raskemaid kangaid ja siluda kõige karmimaid kortsusid.

Selle programmi aktiveerimiseks pöörake lüliti TURBO asendisse 
(4-5). TURBO programm kestab maksimaalselt 10 minutit, pärast 
mida La Vaporella lülitub automaatselt UNIVERSAL programmile. 
Selle taasaktiveerimiseks keerake lüliti uuesti TURBO programmile 
(4-5). 

7. 360° FLUID CURVE TEHNOLOOGIA
Uuenduslik mitmesuunaline ümar tald, mis võimaldab 360 °  triikimist 
ja millel on kriimustuskindel kate. Terav ots jõub ka kõige 
raskematesse piirkondadesse ja auru konsentratsioon silub ka kõige 
raskemad kortsud. Aurukanalid jaotavad auru ühtlaselt kiirema 
triikimise saavutamiseks. 

8. AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE
Pärast 10 minutit triikrauda kasutamata (arvutatakse seadme 
viimastest toimingutest) lülituvad boiler ja triikraud 
automaatselt välja. Märgutuli  vilgub       .  
Seadme taasaktiveerimiseks keerake lüliti soovitud programmile (4-5).

9. KUI VESI SAAB PAAGIST OTSA
Veetase on alati paagil nähtaval. 
Vee lõppemist paagist näitab punane märgutuli seadme käepidemel 
(6). 
Töö jätkamiseks:

- Täitke paak uuesti veega, järgides punktis 1 toodud juhiseid.
- Hoidke triikraual asuvat nuppu (7) all vähemalt ühe sekundi.

10. MÄRGUTULED TRIIKRAUAL
Triikraua käepidmel asuvad märgutuled (6) tähistavad triikraua olekut 
ja teevad triikimise lihtsamaks: 

KOLLANE TULI: seade soojeneb.
Seade saavutab temperatuuri kiiremini, kui auru ei väljutata. 
PÜSIV SININE TULI: seade on valmis kasutamiseks ja auru 
väljutamiseks. 
VILKUV SININE TULI: seade jahtub.
Seade jahtub kiiremini, kui väljutatakse auru. 
PUNANE TULI: vesi on paagist otsas.

11. ÜLDINE HOOLDUS
Enne seadme mistahes hooldustoimingute teostamist eemaldage 
seade alati vooluvõrgust ja veenduge, et seade on maha jahtunud. 
Seadme puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid niisket lappi.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid.
Puhastage triikraua tald niiske lapi või mitteabrasiivse švammiga siis, 
kui tald on täiesti külm.

12. KALSTOP
Kalstop on Polti looduslik katkakivieemaldi boileritega triikraudadele 
ja aurupuhastitele. Kalstop on ainus lubatud ja sobilik katlakivivastane 
toode La Vaporellale.
Regulaarne Kalstopi kastutamine iga kord, kui paaki täidetakse:

- Pikendab seadme kasutusiga.
- Võimaldab eraldada kuiva auru.
- Aitab kaasa energia säästmisele.

KALSTOPI KASUTAMINE
12.1 Enne paaki panemist lahustage üks ampull 5 liitris vees.
12.2 Täitke paak vastavalt punktis 1 kirjeldatule. 
12.3 Alustage triikimist.

Kalstopi müüakse 20 ampulli kaupa suuremates kodumasinate 
kauplustes ja www.polti.ee. 

13. HOIUSTAMINE
Enne hoiustamist oodake, kuni triikraud on täielikult maha jahtunud.  
13.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe 
vooluvõrgust.
13.2 Veenduge, et eemaldatav matt on pandud tagasi oma kohale. 
13.3 Asetage triikraud matile, asetades see kõigepealt seadme 
tagaosasse (10) ja seejärl kinnitage see lukustussüsteemi abil (11) mis 
asub seadme esiosas. 
13.4 Eemaldage ja tühjendage veepaak.
13.5 Sisestage auruvoolik spetsiaalsesse sektsiooni seadme vasakul 
küljel (12-A). 
13.6 Sisestage toitejuhe spetsiaalsesse sektsiooni seadme paremal 
küljel (12-B). 

Enne La Vaporella hoiustamist veenduge, 
et  lukustussüsteemi kang on märgi       peal (vt punkti 13.3).

Ärge kasutage seda režiimi sünteetiliste, siidist ja villast riiete 
triikimiseks.

La Vaporella boiler ei vaja hooldust. Triikimine toimub 
kõrgsurvel ja kasutab uuendusliku tehnoloogiat (NO CALC
LONGLIFE), mis võitleb lubjakivi osakeste negatiivsete 
mõjudega, et suurendada triikraua eluiga ilma hoolduseta.
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14. VEAOTSING
PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS

Talla aukudest tuleb vett, mitte auru. Õige temperatuur ei ole saavutatud. Veenduge, et auru valmisolekut tähistav sinine 
mmärgutuli põleb, näidates, et La Vaporella on 
saavutanud õige temperatuuri. 

Auru esmakordne vabastamine. Suunake triikraud lapi poole, kuni triikraua talla 
aukudest väljub aur.

Triikraua tallast ei tule auru. Seadme lülilti on märgil      , seade pole 
ühendatud vooluvõrku või on valitud SIIDI 
(SILK) programm.

Veenduge, et seadme toitejuhe on vooluvõrgus ning et on 
valitud mõni programm, mis ei ole SIID (SILK).

Veepaak on tühi. Täitke veepaak.

Triikraua tallast tuleb vähe auru. Aur on nii kuiv, et see on vaevu nähtav, 
kuid on siiski olemas ja toimib.

See on tavapärane, eriti teatud keskkonnatingimustes.

Seade ei lülitu sisse. Lülitil asend Pöörake lüliti soovitud programmile.

Seade ei ole uhendatud vooluvõrku eenduge, et seadme toitejuhe on vooluvõrgus.

Veepaak on täis, kuid ktriikraua 
tallast ei tule auru. 

Triikraud ei ole veetaset kontrollinud. Hoidke aurunuppu all vähemalt ühe sekundi nagu on 
kirjeldatud peatükis 8. 

Veepaak ei ole korralikult paigaldatud. Paigaldage veepaak õigesti. 

Kangal on mõned veepiisad. Triikimislaua kate on veega küllastunud, 
sest see ei sobi kõrgsurveboileriga 
triikrauale.

Kontrollige, kas triikimislaud on sobilik (triikimislaud 
koos võrega, mis takistab kondenseerumist).

Automaatne väljalülitamine ei toimi 
peale 10 minutit seadme mitte 
kasutamist. 

STEAM PULSE funktsioon või TURBO 
funktsioon töötab.

Lülitage funktsioon STEAM PULSE ja TURBO välja.

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. Teiste riikude puhul kehtivad kohalikud 
garantiitingimused.
Vastavalt ülalkirjeldatud reeglitele, kehtib tootele ühe aastane garantii 
ostukuupäevast alates, kui toode on ostetud KMKR numbriga. 

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.
• Vead, mis tulenevad juhises kirjeldatud vee mitte kasutamisest

(vaata peatükki "Millist vett kasutada").  

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.

Soovitame teil vaadata selle mudeli garantii kohta lisasid ja / või 
laiendusi meie veebilehelt www.polti.ee.



www.polti.com
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