
 VAPORETTO DIFFUSION 

  VAPORETTO FIRST 

*

NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA

* 

* 

UŽREGISTRUOKITE 

SAVO PRODUKTĄ 

www.polti.com 

Modelis: 
PTEU0257 
PGEU0011



VAPORETTO VAPORETTO FIRST * 

APVALUS ŽALVARINIS ŠEPETYS 

* 

APVALUS NAILONINIS ŠEPETYS 

** 

 PAEU0285 

 TIK VT DIFFUSION 

* 

LENKTAS ANTGALIO 

GALIUKAS 

* 

ANTGALIS 

„FRESCOVAPOR“ BUTELIUKAS 

MAŽO ŠEPEČIO ŠLUOSTAS

MENTELĖ 

* 

* 

LANKSTUS VAMZDIS 

PRIEDAS SIŪLĖMS 

* 

LANGŲ VALYMO ĮRANKIS 

INDAS 

* 

1 

2 3 4 5 6 

VT DIFFUSION VT DIFFUSION VT DIFFUSION 

7 8 9 10 11 

VT DIFFUSION 

12 13 14 15 16 



L
IE

T
U

V
IŠ

K
A

I 
SAUGUMO PERSPĖJIMAI 

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS 

DĖMESIO! PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI 

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR PERSPĖJIMUS 

ŠIAME INSTRUKCIJŲ VADOVE IR ANT PATIES PRIETAISO. 

„Polti S.p.A“ neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl bet 

kokio netinkamo šio prietaiso naudojimo. 

Teisingas prietaiso naudojimas yra tik toks, koks aprašytas instrukcijoje. 

Bet koks prietaiso naudojimas, neatitinkantis šių instrukcijų, panaikina 

garantiją. 

SAUGUMO SIMBOLIAI: 

DĖMESIO: Aukšta temperatūra. Galimas nusideginimas! 
Nelieskite dalių, kurios parodytos ant prietaiso, jos gali būti karštos. 

DĖMESIO: Garai. 

Galimas nusideginimas! 

Šis prietaisas pasiekia labai aukštą temperatūrą. Neteisingai naudojant 

prietaisą galima nusideginti. 

• Niekada neardykite ar neremontuokite prietaiso, nebent tai parodyta šiame

vadove. Gedimo ar sutrikimo atveju nebandykite prietaiso remontuoti patys.

Gali nutikti nelaimingų atsitikimų, jeigu naudosite neteisingai ir

nesilaikysite instrukcijų. Visada susisiekite su autorizuotu priežiūros centru.

• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo iškritęs, jei yra matomų pažeidimų arba

jei jis yra nesandarus.

• Atlikdami priežiūros ir valymo darbus, kurie reikalauja patekimo į vandens

baką, įsitikinkite, kad prietaisas buvo išjungtas ir ištrauktas iš elektros lizdo
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bent dviem valandom. 

• Prietaisą galima naudoti 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 turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

• Kai prietaisas yra kraunamas arba vėsta, laikykite vaikams nepasiekiamoje

vietoje.

• Visas įpakavimui skirtas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: tai

nėra žaislai. Plastikinius maišus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.        Siekiant sumažinti

nelaimingų atsitikimų, tokių kaip ugnis, elektros šokas, asmens sužalojimai

ar nusideginimas, pavojų, naudojimo ir pasiruošimo metu, sandėliuojant ir

taisant laikykitės nurodytų saugumo instrukcijų.

PAVOJUS SUSIJĘS SU ELEKTROS - ELEKTROS SROVĖS TIEKIMU 

• Įžeminimo sistema ir liekamosios srovės grandinės jungiklis, užbaigtas

magnetotermine išpjova, užtikrina saugumą naudojant elektros prietaisus.

Dėl jūsų pačiu saugumo, patikrinkite, ar elektros sistema, į kurią įjungtas

prietaisas, atitinka galiojančius įstatymus.

• Nejunkite prietaiso į elektros tinklą, jei jo įtampa neatitinka vidinės jūsų

naudojamos elektros įtampos.

• Neperkraukite lizdo adapteriais ir / arba transformatoriais.  Junkite produktą

prie vieno lizdo, kur elektros srovė atitinka pateikto kištuko srovę.

• Nenaudokite ilgintuvų, kurie neatitinka elektros įtampos arba neatitinka

galiojančių įstatymų.  Jie gali perkaisti ir trumpinti elektros tiekimą, sukelti

gaisrą, elektros dingimą arba sugadinti prietaisą. Naudokite tik tuos

ilgintuvus, kurie yra patikrinti, atitinka 16A elektros srovę ir yra įžeminti.

• Norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo, netraukite už laido,
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o laikykite už kištuko, kad nebūtų sugadintas kištukas ir laidas.

• Visada išjunkite prietaisą, kai nenaudojate, prieš pasiruošimą naudojimui,

valydami ar tvarkydami.

• Prietaiso negalima palikti be priežiūros, jei jis yra įjungtas į elektros lizdą.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą ir prieš naudojimą, visiškai

išvyniokite laidą nuo laido susukimo ratelio.  Visada naudokite prietaisą su

visiškai išvyniotu elektros laidu.

• Netraukite staigiai laido iš elektros lizdo ir nesugadinkite jo (nesukite,

nespauskite ir nebraižykite). Laikykite laidą atokiai nuo karštų ir/arba aštrių

paviršių ir daiktų.  Venkite spausti laidus tarp durų ar langų. Nespauskite

laido į kampus. Nevaikščiokite ant laido. Nenaudokite prietaiso ant laido.

Nesukite elektros laido aplink prietaisą, ypač jei prietaisas karštas.

• Nekeiskite maitinimo laido kištuko.

• Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, dėl saugumo jį turi pakeisti

gamintojas, aptarnaujantysis specialistas arba panašios kvalifikacijos

žmogus. Nenaudokite prietaiso, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas.

• Nenaudokite ir nelieskite prietaiso basomis ir/arba drėgnomis pėdomis ar

kūnu.

• Nenaudokite prietaiso šalia talpyklos, pilnos vandens, pvz., plautuvės,

vonios ar baseino.

• Neįmerkite prietaiso, maitinimo laido ir kištuko į vandenį ar kitą skystį.

• Jeigu prietaisas pažeis laidą, gali kilti pavojus.

• Garai negali būti nukreipti tiesiogiai į įrangą, kuri turi elektrinių dalių, tokių

kaip orkaitės vidus.

PAVOJAI NAUDOJANT PRIETAISĄ - 

SUŽALOJIMAS/NUSIDEGINIMAS 

• Prietaisas neturėtų būti naudojamas ten, kur yra sprogstamų ar nuodingų

medžiagų pavojus.

• Nepilkite toksinių medžiagų, rūgščių, tirpiklių, ploviklių, ėsdinančių

medžiagų ir/arba sprogstamųjų medžiagų bei kvapų į vandens baką.
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• Į vandens baką pilkite tik tokį vandenį arba tirpalą, kurie nurodyti skyriuje

„KOKĮ VANDENĮ NAUDOTI“.

• Nenukreipkite garo srovės ant toksinių medžiagų, rūgščių, tirpiklių,

ploviklių ar ėsdinančios medžiagos. Šių pavojingų medžiagų tvarkymas ir

šalinimas turi būti atliekamas vadovaujantis ant jų pakuočių pateiktais

nurodymais.

• Nenukreipkite garo srovės ant sprogstamųjų miltelių arba skysčių,

angliavandenilių, atviros liepsnos ar labai karštų objektų.

• Nelaikykite prietaiso prie karščio šaltinių, tokių kaip židiniai, krosnelės ir

orkaitės.

• Neuždenkite gaminio angų ir grotelių.

• Nenukreipkite garų srovės į žmones arba gyvūnus.

• Nenaudokite garų srovės ant drabužių, kol juos vilkite.

• Šluostės, skudurai ir audiniai, kurie buvo paveikti gilaus garo, gali pasiekti

labai aukštą temperatūrą, net iki 100°C laipsnių. Prieš kabindami medžiagą,

palaukite kelias minutes ir patikrinkite ar atvėso. Taip pat, jei jie buvo ką

tik garinti, venkite jų sąlyčio su oda.

• Garo užraktas ant rankenos užtikrina saugumą nuo vaikų ar žmonių, kurie

nežino prietaiso funkcijų, nes apsaugo nuo netyčinio prietaiso įjungimo.

Kai nenaudojate garintuvo, įjunkite garo užraktą. Norėdami toliau naudoti

garus, grąžinkite jungtuką į pradinę padėtį. 

• Visada naudokite prietaisą su apsaugos dangteliu arba originalia pakaitine

dalimi. Naudodami neoriginalius „Polti“ apsauginius dangtelius galite

sukelti nelaimingus atsitikimus.

• Prieš norėdami patekti į vandens baką (nuimti apsauginį dangtelį, pripildyti

baką), įsitikinkite, kad prietaisas buvo atjungtas nuo elektros lizdo bent dvi

valandas, ir kad yra atvėsęs. Nelaimingų atsitikimų rizika yra tuomet, kai

vandens bakas yra įjungtas, karštas ir jame yra didelis slėgis.

• Kai apsauginis dangtelis nuimtas, nejunkite prietaiso į elektros lizdą.

Atidžiai užsukite apsauginį dangtelį prieš įkišdami į elektros lizdą ir

įjungdami prietaisą.
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• Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar niekas neblokuoja vandens bako

atvirų dalių (įpylimo angos, piltuvo, ar kitų dalių) ir ar apsauginis dangtelis

tinkamai uždarytas.

• Patikrinkite, ar apsauginis dangtelis yra teisingai užsuktas, jei garai veržiasi

per dangtelį, išjunkite vandens baką, ištraukite iš elektros lizdo, palaukite dvi

valandas kol prietaisas atvės ir atsukite dangtelį. Patikrinkite apsauginio

dangtelio ir tarpiklio būklę. Jei dangtelis yra geros būklės, užsukite jį atgal iki

galo. Jei garai ir toliau veržiasi per dangtelį, nuneškite prietaisą į artimiausią

autorizuotą paslaugų centrą.

• Periodiškai patikrinkite apsauginio dangtelio ir tarpiklio būklę. Smūgis ar

išmetimas gali pakenkti dangtelio saugumui. Pakeiskite originalia atsargine

dalimi arba pakeiskite tarpiklį.

• Jei dangtelis sukasi laisvai, tai rodo, kad vandens bake vis dar didelis slėgis,

ir bakas yra karštas.  Niekada per prievartą nenuimkite dangtelio, nesvarbu ar

prietaisas įjungtas ar išjungtas, ir ar ištrauktas iš elektros lizdo. Visada 
palaukite kol vandens bakas atvės, be jėgos atidarykite apsauginį dangtelį.

• Nenaudokite įrankių dangteliui atsukti. Jeigu dangtelio neįmanoma nuimti,

net kai prietaisas atvėsta, nuneškite jį į artimiausią paslaugų centrą.

• DĖMESIO Niekada nepildykite vandens bako iš karto nuėmus apsauginį dangtelį,

kai vandens bakas dar karštas, net jei prietaisas atjungtas nuo elektros tiekimo.

Karštas, tuščias vandens bakas nuo sąlyčio su šaltu vandeniu gali išleisti šiek

tiek garų, kurie gali sukelti nudegimus. Vandens baką pildykite tik jam

atvėsus ir, pildant vandenį į vandens baką, veidą visada laikykite atokiai.

• Neoriginalių „Polti“ dangtelių naudojimas ir pateiktų instrukcijų

nepaisymas, reiškia netinkamą naudojimą.

• „Polti S.p.A“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kylančią dėl bet kokio

netinkamo šio prietaiso naudojimo.

• Garai gali eiti iš prietaiso, net jei prietaisas yra išjungtas iš pagrindinio

elektros šaltinio.  Prieš sandėliuodami prietaisą, paspauskite svirtį ir išleiskite

visus garus.

• Naudodami nepakreipkite prietaiso daugiau nei 45° kampu, taip išvengsite

perkaitimo. Jeigu reikia, naudokite lankstų vamzdį laikydami prietaisą

horizontaliai.

• Kad prietaisas tarnautų ilgiau, naudokite tik distiliuotą vandenį.
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TEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS 
Šis prietaisas skirtas naudoti namuose kaip garintuvas, 

vadovaujantis aprašymais ir instrukcijomis pateiktomis 

šiame vadove. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir 

išsaugokite jas. Jei pametėte šį instrukcijų vadovą, jį 

galite rasti ir/arba  parsisiųsti iš www.polti.com 

tinklapio. 

Teisingas prietaiso naudojimas yra tik toks, koks 

aprašytas instrukcijoje. Bet koks kitas naudojimas gali 

sugadinti prietaisą ir galite netekti garantijos. 

INFORMACIJA NAUDOTOJAMS 
Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19 / ES, dėl 

elektros ir elektroninių prietaisų, šis įrenginys negali 

būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis, jis turi būti 

siunčiamas į oficialią surinkimo vietą. Šis prietaisas 

atitinka ES direktyvą 2011/65 / ES. 

Perbrauktas šiukšlių konteinerio ženklas 

rodo, kad pasibaigus prietaiso eksploatacijos 

laikui, jis turi būti išmetamas atskirai nuo 

kitų 

šiukšlių. Naudotojas turi išmesti prietaisą tinkamoje 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

vietoje. 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.  Neteisėtas išmetimas 

savininkui užtraukia galiojančiuose teisės aktuose 

numatytų administracinių sankcijų taikymą. 

Prieš patekdami į parduotuves, visi mūsų prietaisai yra 

testuojami. Tai yra priežastis kodėl VAPORETTO 

vandens bake gali būti šiek tiek vandens. 

KOKĮ VANDENĮ NAUDOTI 
Šis įrenginys sukurtas, kad galėtų veikti su normaliu 

vidutinio kietumo vandeniu iš čiaupo nuo 8 ° C iki 20 ° 

C laipsnių. Jeigu vandenyje iš čiaupo yra daug kalcio 

karbonato, nenaudokite gryno demineralizuoto vandens, 

bet naudokite mišinį, sudarytą iš 50% vandens iš čiaupo 

ir 50% demineralizuoto vandens, kurio galima įsigyti 

parduotuvėje. 

Įspėjimas:    Patikrinkite vandens kietumą vietinės 

tarybos techniniame skyriuje arba paprašykite vietinio 

vandens tiekėjo. 

Jeigu naudojate tik vandenį iš čiaupo, kalkių galite 

išvengti naudodami specialų, platinamą „Polti“, 

„Kalstop FP2003“ produktą, kuris sumažina kalkes. Jį 

galite nusipirkti visose 

didesnėse buitinės technikos parduotuvėse arba 

internetu www.polti.com. 

Niekada nenaudokite lietaus vandens ar vandens, 

kuriame yra priedų (pvz., krakmolo, kvepalų) arba 

vandens, atsiradusio iš kitų buitinių prietaisų. 

Nedėkite cheminių, natūralių ploviklių ar kalkių 

šalinimo medžiagų, ir t. t. 

1. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
1.1 Nuimkite apsauginį dangtelį (1). 

Patikrinkite, ar vandens bakas tuščias prieš jį 

užpildant. 

1.2 Naudodami indą į vandens baką įpilkite 200 ml 

vandens (2). 

DĖMESIO!  neviršykite maksimalios 200 ml vandens 

bako talpos, visada naudokite pateiktą indą. 

1.3 Atsargiai užsukite apsauginį dangtelį, patikrinkite ar 

jis pilnai uždarytas (3). 

Ši operacija visada turi būti atliekama, kai vandens 

bakas atvėsta ir maitinimo laidas yra ištrauktas iš 

elektros tinklo. 

1.4 Tik Vaporetto Duffusion įmanoma suderinti garus 

su „FrescoVapor“, natūraliu dezodorantu, kuris, be to 

kad skleidžia malonų kvapą, panaikina blogus kvapus. 

Laikykitės instrukcijų, kaip naudoti „FrescoVapor“ 

produktus, pateiktų 7 dalyje. 

1.5 Įjunkite laido kištuką į įžemintą elektros tiekimo 

lizdą, atitinkantį reikiamą įtampą (8). 

1.6 Įsijungs „Garai ruošiami“ lemputė. Palaukite, kol 

garų indikacinė lemputė išsijungs (maždaug 5 minutes).  

Prietaisas paruoštas naudoti. 

DĖMESIO!  Jei garai veržiasi per apsauginį dangtelį, 

išjunkite prietaisą ir ištraukite iš elektros lizdo. 

Palaukite dvi valandas kol prietaisas atvės, tada 

atsukite apsauginį dangtelį ir vėl jį gerai pritvirtinkite. 

2. PRIEDŲ UŽDĖJIMAS

2.1 LANKSTUS VAMZDIS (tik Vaporetto Diffusion 
modelyje) 

• Norėdami prijungti lankstų vamzdį prie prietaiso, 

vamzdžio rodyklę pridėkite prie griovelio esančio ant 

prietaiso, tada pasukite lankstų vamzdį rodyklės

kryptimi kol užsifiksuos (12).

• Norėdami nuimti lankstų vamzdį, patraukite mažą 

svirtį, esančią žemiau ir pasukite į priešingą pusę nei 

anksčiau (13).

• Antgalį galima prijungti prie lankstaus vamzdžio ir 

kitų priedų. 
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2.2 ANTGALIS 

Norėdami prijungti antgalį prie prietaiso, antgalio 

rodyklę pridėkite prie griovelio esančio ant prietaiso, 

tada pasukite antgalį rodyklės kryptimi kol užsifiksuos 

(14).     Toliau įvardinti priedai gali būti tvirtinami prie 

antgalio: 

• langų valymo įrankis, lenktas antgalis, apvalūs

šepečiai, mentelė ir priedas siūlėms.  Tiesiog uždėkite 

juos ant antgalio galiuko ir sukite kol užsifiksuos 

(15). 

3. STIKLO, LANGŲ IR PLYTELIŲ

VALYMAS

DĖMESIO! Valydami stiklinius paviršius, ypač šaltojo 

sezono metu, iš pradžių pašildykite stiklą maždaug 50 

cm atstumu nuo paviršiaus. 

3.1 Įsitikinkite, kad atlikote 1 dalį. 

3.2 Tik Vaporetto Diffusion modelyje. Prijunkite 

lankstų vamzdį prie prietaiso (norint pasiekti sunkiai 

pasiekiamas vietas galima prijungti antgalį prie 

lankstaus vamzdžio, kaip aprašyta 2.1 punkte) ir prie 

langų valymo įrankio, kaip aprašyta 2.2 punkte. 

Tik Vaporetto First modeliui. Prijunkite lankstų 

vamzdelį prie prietaiso. 

3.3 Įsitikinkite, kad garų užraktas ant rankenos yra 

išjungtas (10). 

3.4 Paspauskite ir laikykite garų rankenėlę (11) ir 

garinkite paviršių gausiai, kad nešvarumai ištirptų. 

3.5 Tik Vaporetto Diffusion modeliui. Su langų valymo 

įrankiu nuvalykite paviršių (be garinimo), norėdami 

pašalinti nešvarumus. 

Tik Vaporetto First modeliui. Nuvalykite paviršių sausa 

šluoste. 

4. APMUŠALŲ VALYMAS

(čiužiniai, sofos, mašinų apdaila ir t. t.)

DĖMESIO!   Prieš valydami odą ar medžiagą garais, 

atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus ir visada 

pabandykite ant nematomos audinio dalies arba ant 

medžiagos mėginio.          Leiskite garintai vietai 

išdžiūti, kad įsitikintumėte, jog nepakito spalva ar 

neįvyko kitų deformacijų.  

4.1 Įsitikinkite, kad atlikote 1 dalį. 

4.2 Tik Vaporetto Diffusion modelyje. Prijunkite 

antgalį prie prietaiso (norint pasiekti sunkiai 

pasiekiamas vietas galima prijungti antgalį prie 

lankstaus vamzdžio, kaip aprašyta 2.1 punkte) ir prie 

langų valymo 

įrankio, kaip aprašyta 2.2 punkte. 

Uždėkite audinį ant langų valymo įrankio (16). 

4.3 Įsitikinkite, kad garų užraktas ant rankenos yra 

išjungtas (10). 

4.4 Paspauskite garų mygtuką ant prietaiso ir garinkite 

paviršius (11). 

4.5 Tik Vaporetto First modeliui. Uždėkite antgalį prie 

prietaiso.  Įsitikinkite, kad garų užraktas ant rankenos 

yra išjungtas. Paspauskite garų mygtuką ant prietaiso ir 

garinkite paviršius. Nuvalykite paviršių sausa šluoste. 

5 . VONIOS ĮRANGOS, PLYTELIŲ 

SIŪLIŲ IR VIRTUVĖS PAVIRŠIŲ 

VALYMAS 
5.1 Įsitikinkite, kad atlikote 1 dalį. 

5.2 Uždėkite antgalį ant prietaiso kaip aprašyta 2.2 

punkte. (norint pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas 

galima prijungti antgalį prie lankstaus vamzdžio, kaip 

aprašyta 2.1 punkte) 

5.3 Prie antgalio prijunkite, kaip paaiškinta 2.2 punkte, 

labiausiai tinkantį priedą: 

• lenktas antgalis skirtas pasiekti dar daugiau 

nepasiekiamų kampų. 

• apvalūs šepečiai rekomenduojami siekiant pašalinti 

purvu padengtus paviršius nuo labai siaurų paviršių.

• mentelė (tik Vaporetto Diffusion) siekiant pašalinti 

sunkiai nuvalomą purvą. 

• Priedas siūlėms (tik Vaporetto Diffusion) valyti.

5.4 Įsitikinkite, kad garų užraktas ant rankenos yra

išjungtas (10). 

5.5 Paspauskite garų mygtuką ant prietaiso ir garinkite 

paviršius (11).

DĖMESIO! Nenaudokite žalvarinio šepečio jautriems 

paviršiams valyti. 

6. BALDŲ IR JAUTRIŲ PAVIRŠIŲ

VALYMAS
6.1 Įsitikinkite, kad atlikote 1 dalį. 

6.2 Uždėkite antgalį ant prietaiso kaip aprašyta 2.2 

punkte. (norint pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas 

galima prijungti antgalį prie lankstaus vamzdžio, kaip 

aprašyta 2.1 punkte) 

6.3 Paspauskite ir laikykite garų rankenėlę, nukreipkite 

srovę ant audinio. 

6.4 Naudokite prieš tai garintą šluostę, kad 

išvengtumėte užsitęsusio naudojimo toje pačioje vietoje. 
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DĖMESIO:  Nenukreipkite garo srovės tiesiai ant 

paviršių. 

DĖMESIO:   Prieš valydami paviršių, visada 

pabandykite ant nematomos vietos ir pažiūrėkite kaip 

paviršius reaguoja į garą. 

7. „FRESCOVAPOR“
(tik Vaporetto Diffusion modeliuose) „FrescoVapor“ - 

oro gaiviklis, sudarytas iš natūralių medžiagų. 

Sumaišius su garais pasklinda gaivus kvapas ir, dėka 

specialios sudėties, pašalina blogus kvapus. 

Norėdami naudoti „FrescoVapor“, sekite žemiau 

esančius nurodymus: 

• Atsukite gaiviklio bako dangtelį (4) ir užpildykite 

„FrescoVapor“ (5).

• Užsukite bako dangtelį, įsitikinkite, kad uždarėte 

teisingai (6). 

• Galite reguliuoti „FrescoVapor“ ir garų susimaišymo 

intensyvumą pasukant rankenėlę, esančią arti garų 

mygtuko (7). 

• Rankenėlei esant OFF pozicijoje, gaiviklis nėra 

maišomas su garais. 

• Rankenėlei esant „min“ pozicijoje, minimalus kiekis 

gaiviklio bus maišomas su garais. 

• Rankenėlei esant „max“ pozicijoje, maksimalus kiekis 

gaiviklio bus maišomas su garais.  Paviršius bus šiek 

tiek drėgnesnis, nes „FrescoVapor“ susimaišo su garais 

jų išleidimo metu. 

Talpa: 200 ml 

„FrescoVapor“ yra parduodami buitinių prekių 

parduotuvėse, „Polti“ autorizuotuose aptarnavimo 

centruose arba tinklapyje www.polti.com. 

DĖMESIO: Neprarykite. Laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

DĖMESIO!  Niekada nedėkite „FrescoVapor“ į 

vandens baką. 

Vandens bake naudokite tik vandenį pagal 1 dalyje 

parašytas instrukcijas. 

DĖMESIO! Prieš naudodami „FrescoVapor“ ant 

apmušalų, odos, specialių audinių ir medinių paviršių, 

atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus ir visada 

pabandykite ant nematomos audinio dalies arba ant 

medžiagos mėginio.  Leiskite garintai vietai išdžiūti, 

kad įsitikintumėte, jog nepakito spalva ar neįvyko kitų 

deformacijų.  

8. NĖRA VANDENS
Kai prietaisas nebeleidžia garų, tai reiškia, kad vandens 

bake nėra vandens. 

DĖMESIO:  Niekada nepildykite vandens bako iš 

karto nuėmus apsauginį dangtelį, kai vandens bakas 

dar karštas, net jei prietaisas atjungtas nuo elektros 

tiekimo.   Karštas, tuščias vandens bakas nuo sąlyčio 

su šaltu vandeniu, gali išleisti šiek tiek garų, kurie gali 

sukelti nudegimus.  Vandens baką pildykite tik jam 

atvėsus ir, pildant vandenį į vandens baką, veidą 

visada laikykite atokiai. 

DĖMESIO: Garai. 

Galimas nusideginimas! 

Norėdami toliau naudoti, sekite šias instrukcijas: 

• Atjungti nuo elektros.

• Laikykite garų svirtį tol kol garai eina į išorę.

• Palaukite penkias minutes ir nuimkite apsauginį

dangtelį, atsukite nenaudodami jėgos.

• Palikite prietaisą atvėsti bent 10 minučių.

• Užpildykite vandens baką kaip aprašyta 1 skyriuje.

• Atsargiai užsukite apsauginį dangtelį, patikrinkite ar 

jis pilnai uždarytas.

DĖMESIO!  Jeigu atsukinėjant apsauginis dangtelis 

sukasi laisvai arba veržiasi garai, tuojau pat sustokite 

ir įsitikinkite, kad vandens bakas išjungtas ir laidas 

ištrauktas iš elektros lizdo. Palaukite kol prietaisas 

atvės (2 valandas) ir atsukite apsauginį dangtelį. 

SAUGOKITE SAVO VEIDĄ!!! 

9. PRIEŽIŪRA
Prieš atlikdami bet kokius priežiūros veiksmus, visada 

atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir prieš tęsdami 

įsitikinkite, kad prietaisas atvėso. 

Norėdami nuvalyti prietaiso išorę, naudokite drėgną 

šluostę ir vandenį iš čiaupo. 

Visi priedai gali būti išplaunami naudojant tekantį 

vandenį prieš kitą naudojimą užtikrinant, kad jie yra 

visiškai sausi. 

Nenaudokite jokių valymo priemonių. 

Po šepečių naudojimo, rekomenduojame leisti šeriams 

atvėsti jų natūralioje padėtyje, siekiant išvengti bet 

kokios deformacijos. 

10. LAIKYMAS
10.1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros lizdo. 

10.2 Prieš sandėliuojant, palaukite kol prietaisas atvės. 



L
IE

T
U

V
IŠ

K
A

I 
11. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Prietaisas neįsijungia Nėra elektros Patikrinkite laidą, kištuką ir 

elektros lizdą 

Neišleidžia garo. 

Vandens bake baigėsi 

vanduo. Įjungtas garų 

užraktas 

Įpilkite vandens į vandens baką. 

Išjunkite garų užraktą, esantį ant 

rankenos. 

Neišleidžia garų ir neatsisuka 

apsauginis dangtelis. 
Sugedo garų mygtukas. 

Nuneškite į autorizuotą 

aptarnavimo centrą. 

Garinimo metu neišleidžiamas 

„FrescoVapor“ kvapas. 

(tik „Vaporetto Diffusion“) 

„FrescoVapor“ reguliavimo 

rankenėlė yra OFF pozicijoje. 

Patikrinkite 

„FrescoVapor“ likutį. 

Pasukite „FrescoVapor“ 

reguliavimo rankenėlę į norimą 

(„min“ ar „max“) poziciją. 

Užpildykite „FrescoVapor“ baką. 

Įdėjote „FrescoVapor“ į vandens 

baką. 

-------------- Nuneškite į autorizuotą 

aptarnavimo centrą. 

Jei problemos tęsiasi arba nėra įvardintos aukščiau, susisiekite su „Polti“ autorizuotu paslaugų centru 

(www.polti.com atnaujintam sąrašui) arba klientų aptarnavimo centru. 
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DĖMESIO: 
Šis prietaisas yra skirtas tik vidaus naudojimui ir turi 

dviejų metų garantiją nuo pirkimo datos, galiojančią dėl 

bet kokių defektų, atsiradusių tuo metu, kai prekė buvo 

siunčiama ar perkama. Pirkimo data turi būti nurodyta 

galiojančiame pirkimo dokumente, išduotame 

pardavėjo. 

Remontui prie prietaiso turi būti pridedamas pirkimo 

įrodymas. 

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. Kitoms šalims, taikomi vietiniai reglamentai 

dėl garantijų. 

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“ gali nemokamai pakeisti į 

naujas. 

Norėdamas pasinaudoti garantija, klientas turėtų 

aplankyti vieną iš „POLTI“ autorizuotų aptarnavimo 

centrų, su galiojančiu pirkimo įrodymu, gautu iš 

pardavėjo mokesčių tikslais,  ant kurio būtų nurodyta 

gaminio pirkimo data. Be pirkimo įrodymo ir pirkimo 

datos už darbą bus imamas mokestis. Išsaugokite 

pirkimą įrodančius dokumentus per visą garantinį 

laikotarpį. 

KAM GARANTIJA NETAIKOMA 

• Bet kokiam gedimui ar žalai susidariusiai ne dėl

gamyklinės klaidos. 

• Bet koks gedimas, atsiradęs dėl netinkamo arba ne 

pagal instrukcijas naudojimo, yra neatsiejama

produkto pardavimo sutarties dalis.

• Bet kokiam defektui atsiradusiam dėl tam tikrų

aplinkybių (gaisrai, trumpi sujungimai) arba sukeltų

trečiosios šalies (sugadinimo). 

• Gedimams, kuriuos sukėlė neoriginalios „Polti“ 

atsarginės dalys ir remontas ar modifikacijos,

atliktos „Polti“ neįgalioto personalo ar paslaugų 

centro. 

• Gedimams, sukeltiems paties pirkėjo.

• Dalims (filtrui, šepečiams, žarnai, baterijoms ir t. 

t.), sugadintoms naudojant arba kurios jau 

susinaudojo per laiką. 

• Bet kokiai kalkių nuosėdų padarytai žalai.

• Defektai, atsiradę dėl priežiūros / valymo trūkumo 

pagal gamintojo instrukcijas. 

• Naudojant neoriginalias „Polti“ dalis arba tas, 

kurios buvo modifikuotos ar nepritaikytos prietaiso 

naudojimui. 

Netinkamai naudojus ir/arba naudojus ne pagal 

instrukcijas, bei nesilaikius visų perspėjimų pateiktų 

instrukcijoje, garantija netaikoma. 

„Polti“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią 

tiesioginę ar netiesioginę žalą asmenims, objektams ar 

gyvūnams sukeltą dėl nurodymų nesilaikymo pateiktų 

šioje instrukcijoje, dėl pateiktų įspėjimų naudojant ir 

prižiūrint produktus. 

Norėdami pamatyti „Polti“ autorizuotų priežiūros centrų 

sąrašą , apsilankykite puslapyje  www.polti.com. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




