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ATSARGUMO PRIEMONĖS 

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS 

• Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas.

• Bet koks prietaiso naudojimas, neatitinkantis šių instrukcijų, panaikina

garantiją.

• Jei pametėte šį instrukcijų vadovą, jį galite rasti ir/arba  parsisiųsti iš

www.polti.com tinklapio.

• Išpakuokite prietaisą ir įsitikinkite, kad jis yra nepažeistas, taip pat

patikrinkite, ar yra visi priedai. Jeigu dvejojate, nenaudokite prietaiso ir

susisiekite su autorizuotu paslaugų centru.

• Šis prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose.

• Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

turintiems psichinę, jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei žinių

trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį

prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

• Vaikai negali žaisti su prietaisu.

• Šio prietaiso ir jo baterijos valyti ir prižiūrėti negali vaikai, nebent jie

yra prižiūrimi suaugusiojo.

• Visas įpakavimui skirtas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje:

tai nėra žaislai. Plastikinius maišus laikykite vaikams nepasiekiamoje

vietoje.

• Jeigu prietaisas arba baterijos įkroviklis netyčia nukristų ir/arba yra

matomų pažeidimo žymių, nenaudokite prietaiso, nuneškite jį patikrinti į

autorizuotą paslaugų centrą, ar nebuvo paveiktos vidaus saugumo

funkcijos.

• Gedimo ar sutrikimo atveju, neardykite prietaiso patys, kreipkitės į

autorizuotą „Polti“ paslaugų centrą.

• Nenorėdami pakenkti prietaiso saugumui, taisydami ar tvarkydami

naudokite tik originalias atsargines dalis.
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Elektros šoko ir/arba trumpo sujungimo galimybė: 

- Baterijos įkroviklis skirtas įkrauti baterijas esančias prietaise.

Nenaudokite prietaiso prijungto prie baterijos įkroviklio.

- Elektros sistema, prie kurios prijungtas baterijos įkroviklis, turi atitikti

galiojančius įstatymus.

- Prieš įjungdami baterijos įkroviklį įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa

atitinka ant lentelės užrašytą įtampą.

- Jeigu baterijos įkroviklio nenaudojate, ištraukite iš elektros lizdo.

- Visada išjunkite prietaisą prieš atlikdami bet kokius taisymo veiksmus.

- Norėdami ištraukti baterijos įkroviklį iš elektros lizdo, netraukite laido,

ištraukite laikydami už kištuko, taip išvengsite elektros lizdo pažeidimo.

- Prižiūrėkite, kad baterijos įkroviklio laidas nebūtų susuktas, suspaustas ir

subraižytas, bei neliestų aštrių ir karštų paviršių.

- Nenaudokite baterijos įkroviklio, jeigu laidas arba kitos svarbios

prietaiso dalys yra pažeistos. Tokiu atveju susisiekite su autorizuotu

priežiūros centru.

- Jeigu baterijos įkroviklis su jam paskirtu laidu yra aiškiai pažeistas,

nedelsiant pakeiskite jį „Polti“ originalia atsargine dalimi. Jokiais būdais

netaisykite patys.

- Nenaudokite ilgintuvų, kurie nėra patvirtinti gamintojo, nes tai gali

sugadinti prietaisą arba sukelti gaisrą.

- Nelieskite baterijos įkroviklio šlapiomis rankomis ar kojomis, ypač kai

laidas įjungtas į elektros lizdą.

- Nenaudokite baterijos įkroviklio basomis kojomis.

- Nenaudokite baterijos įkroviklio šalia praustuvės, vonios, dušo ar

talpyklų, pilnų vandens.

- Neįmerkite prietaiso, maitinimo laido ir kištuko į vandenį ar kitą skystį.
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Traumų rizika ir kaip tinkamai naudoti prietaisą: 

- Šis prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose.

- Griežtai draudžiama naudoti prietaisą tose vietose, kur yra sprogimų ir

gaisro pavojai.

- Prietaisą naudokite valyti ir sausinti lygius paviršius, tokius kaip stiklas,

plytelės ir veidrodis.

- Naudokite tik su vandeniu ir neputojančiu stiklų plovikliu, esančiu

parduotuvėse.

- Nenaudokite dideliam kiekiui vandens siurbti.

- Nenaudokite kaip dulkių siurblio.

- Negalima siurbti sprogstamųjų arba korozinių produktų, tų, kurie degina

arba yra pavojingi sveikatai, dirginančių, mirtinų, toksinių ar gaminančių

putas medžiagų.

- Negalima siurbti degančių ar kaitrių objektų, tokių kaip žarijos, pelenai

arba kitos medžiagos, kurios gali sukelti degimą.

- Niekada nepalikite prietaiso neapsaugoto nuo oro sąlygų.

- Nestatykite prietaiso šalia gyvų elementų, elektros viryklių ar bet kokio

kito šilumos šaltinio.

- Nepalikite prietaiso žemesnėje nei 0°C ir aukštesnėje nei 40°C

temperatūroje.

- Mygtukus spauskite tik pirštais, nenaudodami jėgos ir smailių daiktų,

tokių kaip rašiklis.

- Neuždenkite ir nekiškite jokių daiktų į ventiliacijos angas.

- Nepurkškite ploviklio tiesiai į akis.

- Nepurkškite ant prietaisų, kurie turi elektros dalis, tokių kaip orkaitė.

- Prieš naudodami produktą ir šluostę ant jautrių paviršių, pabandykite ant

nematomos vietos.
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Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas. 

Sveikiname įsigijus mūsų prekę ir sveiki atvykę į „Polti“ valymo pasaulį. 

Mes žinome kaip svarbu turėti patikimą prietaisą, kurį galima naudoti kasdieniniam valymui, todėl šis 

prietaisas buvo sukurtas efektyviam ir greitam valymui. Efektyvus siurbimas ir lengvas, intuityvus 

naudojimas leidžia prietaisui būti idealiu asistentu namų ruošos darbuose. 

Prašome apsilankyti mūsų puslapyje www.polti.com, kur rasite visą informaciją ir patarimus, būtinus 

geresniam prietaiso naudojimui, taip pat galite priregistruoti savo naują prietaisą, norėdami gauti 

išskirtinius pasiūlymus. 

DALIŲ PAVADINIMAI IR PRIEDAI 

A) Langų valymo rėmo nuėmimo mygtukai

B) 28 cm langų valymo rėmas

C) Bako nuėmimo mygtukas

D) Veikimo / įkrovimo LED lemputė

E) Įjungimo/išjungimo mygtukas

F) Įkrovimo lizdas

G) Prietaiso stovas

H) Bako ištuštinimo kamštis

I) Bako dalys

I1) Bakas

I2) Bako kamštis su filtru

J) Maitinimo blokas

K) Audinys (*)

L) Purkštuvas

(*) L1)

Purkštukas L2)

Buteliukas

M) Tvirtinimo žiedas  (*)

N) Audinio antgalis (*)

O) 17 cm mažas langų valymo rėmas

(*) Tik „AG130“ modeliui. 

Šis prietaisas atitinka EB direktyvas 2004/108/EB (EMS) ir 2006/95/EB (žema įtampa). 

„Polti S.p.A.“  pasilieka teisę keisti įrangą ar aksesuarų specifikaciją be išankstinio perspėjimo. 
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TEISINGAS PRIETAISO 

NAUDOJIMAS 

Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose, valyti 

drėgnus, lygius paviršius, tokius kaip stiklai, 

veidrodžiai ar plytelės, pagal instrukcijas 

pateiktas šiame vadove. Atidžiai perskaitykite 

instrukcijas ir išsaugokite jas tolimesniam 

naudojimui. 

„Polti“ neprisiima atsakomybės už žalą arba 

nelaimes, įvykusias dėl netinkamo, ne pagal 

instrukcijas, prietaiso naudojimo. 

DĖMESIO 

Direktyva 2002/96 / EB (Elektros ir elektroninės 

įrangos atliekos - EEĮ):  informacija naudotojams 

Šis prietaisas atitinka ES direktyvą 2002/96 / EB. 

Perbrauktas šiukšlių konteinerio 

ženklas rodo, kad pasibaigus 

prietaiso tarnavimo laikui, 
jis turi būti išmetamas atskirai nuo kitų šiukšlių. 

Naudotojas yra atsakingas už prietaiso, kurio 

pasibaigęs tarnavimo laikas, atnešimą į atliekų 

surinkimo vietą. 

Tinkamas atliekų rūšiavimas, siekiant palengvinti 

tolimesnį perdirbimą, apdorojimą ir saugant 

aplinką, padeda išvengti neigiamo poveikio 

aplinkai ir žmonių sveikatai ir skatina medžiagų, 

iš kurių prietaisas yra pagamintas, perdirbimą. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie 

rūšiavimo įrenginius, kreipkitės į vietinę atliekų 

surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje 

pirkote šį prietaisą. 

IŠPAKAVIMAS 

◆ Išimkite prietaisą iš įpakavimo, patikrinkite ar

prietaisas nesugadintas ir ar yra visos dalys.

PRIETAISO ĮKROVIMAS 

Prietaisas parduodamas su nepakrauta baterija, 

todėl prieš naudodami įkraukite bateriją. 

Norėdami įkrauti prietaisą, sekite šias instrukcijas: 

◆ Įjunkite maitinimo laidą (J) į specialų įkrovimo

lizdą (F) esantį prietaise.

◆ Įkiškite maitinimo laidą (J) į tinkama elektros

lizdą.

◆ Pradės mirksėti raudona veikimo / įkrovimo

LED lemputė (D) Kai užsidegs žalia LED

lemputė (D) (po 2,5 val.), prietaisas bus pilnai

pakrautas ir paruoštas naudoti.

Pastaba: 

- Kai baterija išsikraus, prietaisas nustos veikti ir

LED (D) lemputė užges.

- Pilnai įkrovus bateriją galima nuvalyti iki 80

m2 paviršiaus.

PURKŠTUVAS (L) (*) 

SURINKIMAS 

◆ Nuimkite purkštuką (L1) nuo buteliuko (L2).

◆ Įstatykite audinio antgalį (N) į purkštuką (L1)

ir užtvirtinkite tvirtinimo žiedu (M) ( 7 - 8 - 9

pav.).

◆ Uždėkite audinį (K) ir užtvirtinkite lipnia

dalimi (10 pav.)

UŽPILDYMAS 

◆ Į buteliuką (L2) įpilkite vandens ir 

neputojančio langų ploviklio, kurį dažniausiai 

galima įsigyti parduotuvėse. 

◆ Purkštuką (L1), kartu su antgaliu ir audiniu,

pritvirtinkite prie buteliuko.

NAUDOJIMAS 

◆ Užpurkškite ant paviršiaus kurį norite nuvalyti

ir nušluostykite audiniu.

◆ Prietaisą naudokite visame plote taip, kaip

parašyta „Naudojimas“ skyriuje.

(*) Tik „AG130“ modeliui. 
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NAUDOJIMAS 

◆ Uždėkite 28 cm langų valymo rėmą (B) arba

mažesnį 17 cm langų valymo rėmą  (O)*,

priklausomai nuo paviršiaus kurį norite valyti,

ant prietaiso kol prisitvirtins (2 pav.).

◆ Valykite langą.

◆ Įjunkite prietaisą į priekį pastumdami įjungimo

mygtuką (E) (3 pav.). Užsidegs veikimo /

įkrovimo

(D) LED lemputė.

◆ Uždėkite langų valymo rėmą ant viršutinės

lango dalies ir, šiek tiek spausdami, slinkite

žemyn (4 pav.)

◆ Kai valymo procedūra bus baigta, išjunkite

prietaisą įjungimo mygtuką pastumdami žemyn

(E).

(*) Tik „AG130“ modeliui. 

PRIETAISE SUSIKAUPUSIŲ 

NEŠVARUMŲ 

 VALYMAS 

Kai bake yra pasiekiamas maksimalus nešvarumų 

lygis (I), jį reikia išvalyti taip, kaip parašyta 

apačioje: 

◆ Išjunkite prietaisą.

◆ Išimkite bako kamštį (H) (5 pav.).

◆ Pakreipkite baką, kad galėtų išbėgti nešvarus

vanduo (6 pav.).

◆ Įdėkite atgal bako kamštį.

◆ Tęskite valymo operaciją.

DĖMESIO: Jeigu pasiektas maksimalus 

vandens lygis bake, mažas vandens kiekis gali 

ištekėti iš ventiliacijos angos.  Visada ištuštinkite 

baką prieš vandeniui pasiekiant maksimalų lygį. 

PRIETAISO PRIEŽIŪRA 

• Prieš atlikdami bet kokią techninę

apžiūrą, įsitikinkite, kad prietaisas yra

išjungtas ir / arba atjungtas nuo

elektros tinklo.
• Norėdami nuvalyti prietaiso stovą, tiesiog

naudokite drėgną šluostę.  Nenaudokite

tirpiklių ir ploviklių, kurie gali pakenkti stovo

medžiagai.

• Audinys, įtrauktas į komplektą, gali būti

plaunamas pagal ant jo etiketės esančias

instrukcijas.

LANGŲ VALYMO RĖMO VALYMAS (B) 

- (O)*

◆ Atlaisvinkite ir nuimkite langų valymo rėmą

nuo pagrindo (11 pav.).

◆ Nuplaukite rėmą (B)  -  (O)* po tekančiu

vandeniu ir leiskite išdžiūti.

(*) Tik „AG130“ modeliui. 

BAKO DALIŲ VALYMAS (J) 

◆ Nuimkite baką (I) (12 pav.), ištuštinkite jį

(žiūrėti „Prietaise susikaupusių nešvarumų

valymas“ skyrių.). Išimkite bako kamštį ir filtrą

(I2) ir suspauskite (13 pav.), po to visas dali

nuplaukite po tekančiu vandeniu ir leiskite

išdžiūti.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS 

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Prietaisas neįsijungia 

Baterija išsikrovus 

Įjungimo / išjungimo mygtukas (E) 
išjungtas 

Pakraukite bateriją. 

Įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuką 
(E) 
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GARANTIJA 

GARANTINĖS SĄLYGOS 

Remontui prie prietaiso turi būti pridedamas pirkimo įrodymas. 

„Polti“ produktai, kurie buvo pirkti iš originalios parduotuvės, turi dvejų metų garantiją nuo pirkimo datos, 

kuri parodyta pardavėjo išduotame kvite. 

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, užtikrinamoms ES Direktyva 99/44 / EB, dėl kai kurių vartojimo 

prekių pardavimo ir garantijos aspektų, kuriomis  vartotojai gali naudotis. 

Ši garantija galioja šalyse, kurios taikoma ES Direktyva 99/44/EB. Visose kitose šalyse dėl garantijų taikomi 

vietiniai teisės aktai. 

KAM TAIKOMA GARANTIJA 

Garantijos laikotarpiu „Polti“ garantuoja nemokamą produkto gamybos ar gamyklinio broko taisymą, todėl 

klientas neprivalo mokėti už darbą ar medžiagas. 

Nepataisomas detales „Polti S.p.A.“ gali nemokamai pakeisti į naujas. 

Akivaizdūs defektai, dėl kurių buvo neįmanoma arba pernelyg brangu sutaisyti ar pakeisti prietaisą, 

nesuteikia teisės nutraukti sutartį. 

Pagal šią garantiją, norėdami taisymo darbo, vartotojai turi susisiekti su įgaliotu „POLTI“ Techninės 

pagalbos centru. Vartotojas, kaip įsigijimo datos įrodymą, turi pateikti galiojantį pirkimo kvitą, pateiktą 

pardavėjo pirkimo metu, be pirkimo įrodymo ir galiojančios datos, už darbą bus imamas mokestis. Todėl 

prašome išsaugoti pirkimo kvitą visą garantinį laikotarpį. 

KAM GARANTIJA NETAIKOMA 

Garantijai taikomi apribojimai ir ji netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba 

naudojimo ne pagal pateiktas instrukcijas, kuri yra neatskiriama nuo produkto pardavimo sutarties. Garantija 

netaikoma bet kokiam defektui atsiradusiam dėl tam tikrų aplinkybių (gaisrai, trumpi sujungimai) arba 

sukeltų trečiosios šalies (sugadinimo). Garantija netaikoma gedimams, kuriuos sukėlė neoriginalios „Polti“ 

atsarginės dalys ir remontas ar modifikacijos atliktos personalo ar paslaugų centro neįgalioto „Polti“. 

Garantija netaikoma dalims, kurios buvo sugadintos naudojimo metu arba susinaudojo per laiką (vartojimo 

reikmenims, kaip filtrai, šepečiai ir t.t.). Garantija netaikoma bet kokiai kalkių nuosėdų padarytai žalai. 

„Polti“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą asmenims, objektams ar 

gyvūnams sukeltą dėl nurodymų, pateiktų šioje instrukcijoje, įspėjimų naudojant ir prižiūrint produktus, 

nesilaikymo. 

Garantija netaikoma priedams, kurie buvo modifikuoti arba kurie nėra pritaikyti prietaisui. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




