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 tik HANDY_PURE 

TUBO VAPORE CON DISPENSER 

GARŲ ŽARNELĖ SI DOZATORIUMI 

TUBEVAPEURAVECDISTRIBUTEUR 

TUBO VAPOR CON DISPENSER 

DAMPFROHR MIT VERTEILER   

TUBO VAPOR COM DISTRIBUIDOR 

SPAZZOLA PAVIMENTI 

ŠEPETYS GRINDIMS 

BROSSE SOLS  CEPILLO 

DE SUELOS 

INNESTO ACCESSORI 

ADAPTERIS 

RACCORD ACCESSOIRES 

CONEXION ACCESORIOS 

tik HANDY 25_PLUS tik 

HANDY 20 

TUBO FLESSIBILE VAPORE 

LANKSTI GARŲ ŽARNELĖ 

FLESIBILE VAPEUR 

TUBO FLEXIBILE VAPOR 

ANSCHLUSSSCHLAUCH TUBO 

FLEXIBILE DE VAPOR 

TUBI PROLUNGA 

ILGINAMIEJI VAMZDELIAI  

TUBES RALLONGE   TUBOS 

RÍGIDOS 

VERLÄNGERUNGSROHRE 
FUßBODENBÜRSTE 

ESCOVA PAVIMENTOS 
DAMPFDÜSENANSCHLUSS 

ENGATE ACESSORIOS 
TUBOS EXTENSÃO 

SPAZZOLA PICCOLA CON TERGIVETRO 

LANGŲ VALYTUVAS 

ACCESSOIRE KIT LAVA-VITRE 

ACCESSORIO LIMPIACRISTALES 

WASSERABZIEHER ACCESSORIO 

LIMPIA VIDROS 

SPAZZOLINO TONDO PICCOLO CON SETOLE IN NYLON 

MAŽAS APVALUS ŠEPETYS SU NAILONO ŠERIAIS 

PETITE BROSSE RONDE AVEC SOIES EN LAITON   CEPILLO 

REDONDO PEQUEÑO CON CERDAS DE NYLON KLEINE 

RUNDBÜRSTE MIT NYLONBORSTEN 

ESCOVA REDONDA PEQUENA COM CERDAS DE NYLON 

SPAZZOLINO TONDO GRANDE CON SETOLE IN NYLON 

DIDELIS APVALUS ŠEPETYS SU NAILONO ŠERIAIS     

GRANDE BROSSE RONDE AVEC SOIES EN LAITON 

CEPILLO REDONDO GRANDE CON CERDAS DE NYLON 

GROßE RUNDBÜRSTE MIT NYLONBORSTEN 

ESCOVA REDONDA GRANDE COM CERDAS DE NYLON 

CONCENTRATORE VAPORE 

LENKTAS ANTGALIS KOTUI 

BEC COURBE POUR LANCE PUNTA 

CURVA PARA LANZA DAMPFDÜSE 

120° 

BICO CURVO PARA LANÇA 

 tik HANDY_PURE 

tik HANDY_PURE 

FLACONE FRESCOVAPOR 

„FRESCOVAPOR“ BUTELIS 

FLACON FRESCOVAPOR FRASCO 

FRESCOVAPOR FRESCOVAPOR-

FLÄSCHCHEN FRASCO 

FRESCOVAPOR 

tik HANDY_PURE 

tik HANDY 25_PLUS 

ACCESSORIO FUGHE 

PRIEDAS NUOSĖDOMS 

ACCESSOIRE POUR JOINTS 

ACCESORIO PARA JUNTAS 

FUGENZUBEHÖR ACESSÓRIO 

REJUNTES 

 tik HANDY 25_PLUS  

SPATOLA 

MENTELĖ 

SPATULE 

ESPÁTULA 

SPACHTELEINSATZ 

ESCOVA 

GUARNIZIONI DI 

RICAMBIO ATSARGINIAI 

SANDARIKLIAI 

JOINTS DE RECHANGE 

JUNTAS DE RECAMBIO 

ERSATZDICHTUNGEN 

GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO 

PANNO PER PAVIMENTI 

ŠLUOSTĖ DIDELIAM ŠEPEČIUI 

BONNETTE POUR GRANDE BROSSE 

PAÑO PARA CEPILLO GRANDE   

TUCH FÜR GROßE BÜRSTE 

PANO PARA ESCOVA GRANDE 

CUFFIA 

SOCKETTE 

BONNETTE 

PAÑO TUCH 

PANO 

IMBUTO 

PILTUVAS 

ENTONNOIR 

EMBUDO 

TRICHTER 

FUNIL 

TRACOLLA 

PERPETĖ 

BANDOULIERE 

BANDOLERA 

TRAGEGURT 

ALCA 
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PAPILDOMI PRIEDAI 

PAEU0216 

N. 3 SPAZZOLINI TONDI PICCOLI CON SETOLE IN NYLON

3 MAŽI APVALŪS ŠEPEČIAI SU NAILONO ŠERIAIS 

N. 3 PETITE BROSSE RONDE AVEC SOIES EN LAITON

N. 3 CEPILLO REDONDO PEQUEÑO CON CERDAS DE NYLON

N. 3 KLEINE RUNDBÜRSTE MIT NYLONBORSTEN

N. 3 ESCOVA REDONDA PEQUENA COM CERDAS DE NYLON

PAEU0217 

N. 4 PANNI + N. 6 CUFFIE 

4 ŠLUOSTĖS + 6 DANGTELIAI 

4 LINGETTES + 6 BONNETTES 

4 PAÑOS + 6 FUNDAS 

4 TÜCHER + 6 HAUBEN 

4 PANOS+ 6 PROTEÇÕES 

PAEU0231 

N. 2 PANNI MICROFIBRA 

2 MIKROPLUOŠTO ŠLUOSTĖS 

2 CHIFFONS EN MICROFIBRE 

2 PAÑOSDE MICROFIBRA 

2 MIKROFASERTÜCHER 

2 PANOS DE MICROFIBRA 

tik HANDY_PURE 

PAEU0285 

FLACONE FRESCOVAPOR 

„FRESCOVAPOR“ BUTELIS 

FLACON FRESCOVAPOR 

FRASCO FRESCOVAPOR 

FRESCOVAPOR-FLÄSCHCHEN 

FRASCO FRESCOVAPOR 

PAEU0094 

Gli accessori optional sono disponibili all’acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei Centri Assisten-                  

za autorizzati e sul sito www.polti.com. 

Papildomų priedų galite įsigyti iš geriausių mūsų buitinių prietaisų platintojų, įgaliotame „Polti“ priežiūros centre arba 

internetu www.polti.com. 

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d’appareils électroménagers, un SAV agréé  ou sur le 

site www.polti.com. 

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Au- torizadoo en la 

página web www.polti.com. 

Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften , bei den Autorisierten Kundendienst-          

center oder auf www.polti.com erhältlich. 

Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de As- sistência 

Autorizados ou no site www.polti.com. 
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SAUGOS PERSPĖJIMAI 

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU NAUDOJIMU 

ĮSPĖJIMAS! PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, 

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS IR 

ĮSPĖJIMUS ŠIAME VADOVE IR ANT PATIES PRIETAISO. 

„Polti S.p.A.“ neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, 

įvykusios dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo. 

Tinkamas prietaiso naudojimas yra tik toks naudojimas, kaip išsamiai aprašyta 

šiame vadove. 

Prietaiso naudojimas kitais tikslais, negu nurodyta šioje instrukcijoje, 

panaikina garantiją. 

SAUGOS SIMBOLIAI: 

ĮSPĖJIMAS: aukšta temperatūra. Rizika nusiplikyti! 

Jei pavaizduota ant produkto, nelieskite dalių, nes jos gali būti labai 

karštos. 

ĮSPĖJIMAS: garai. 

Rizika nusiplikyti! 

Šis prietaisas įkaista iki labai aukštos temperatūros. Jei įrenginį naudosite 

netinkamai, galite nusiplikyti. 

• Niekada neardykite arba neatlikite priežiūros darbų prietaisų, išskyrus

atvejus, numatytus šiame vadove. Jei įvyksta produkto gedimas arba jis

netinkamai veikia, nebandykite pats jo pataisyti. Jei prietaisas buvo stipriai

sutrenktas, nukrito, buvo pažeistas arba įkrito į vandenį, gali būti nesaugu

toliau jį naudoti.  Netinkamas naudojimas arba nepakankamas

vadovavimasis šio dokumento instrukcijomis gali būti rimto nelaimingo

atsitikimo priežastis. Visada susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.

• Jei dėl priežiūros arba valymo darbų reikia patekti prie virintuvo,

įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas
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ties maitinimo jungikliu ir yra atjungtas iš tinklo mažiausiai dvi valandas. 

• Šį prietaisą gali naudoti vyresni negu 8 metų vaikai, asmenys su mažesniais

fiziniais, sensoriniais arba psichiniais gebėjimais arba nepatyrę asmenys tik

tuomet, kai jie iš anksto gavo nurodymus, kaip saugiai naudoti prietaisą ir

tik tuomet, jei buvo informuoti apie pavojų, siejamą su produktu.

Draudžiama su prietaisu žaisti vaikams. Vaikai, jei jų neprižiūri suaugęs

asmuo, negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų. Kai prietaisas

įjungtas arba vėsta, laikykite jį ir jo maitinimo laidą jaunesniems negu 8

metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: jos nėra

žaislai. Plastikinį krepšelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje:

pavojus uždusti!

• Šis prietaisas yra skirtas išimtinai buitiniam naudojimui patalpose.

Siekdami sumažinti nelaimingų atsitikimų, įskaitant, gaisro, mirties

nuo elektros smūgio, asmeninės traumos ir nusiplikymo riziką, tiek

naudojant prietaisą, tiek jį ruošiant naudojimui, atliekant priežiūros

darbus ir saugant, visada imkitės pagrindinių atsargumo priemonių,

pateikiamų šiame vadove.

RIZIKA, SUSIJUSI SU ELEKTRA – MIRTIS NUO ELEKTROS SMŪGIO 

• Saugų elektros prietaisų naudojimą užtikrina įžeminimo sistema ir itin

jautrus sistemos išjungiklis, įrengiamas su magnetotermine jūsų buitinės

sistemos išjungimo sistema. Todėl dėl savo pačių saugumo patikrinkite, ar

elektros sistema, prie kurios jungiamas prietaisas, atitinka galiojančius

teisės aktus.

• Nejunkite prietaiso į tinklą, jei įtampa neatitinka naudojamos buitinės

elektros grandinės įtampos.

• Neperkraukite lizdų adapteriais ir (arba) transformatoriais. Prietaisą junkite

į viengubą lizdą, kurio stipris yra suderinamas su pristatyto kištuko stipriu.
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• Nenaudokite elektros ilginamųjų laidų, kurie neatitinka galios arba kurie

nėra suderinamai su teisės aktų nuostatomis. Jie gali perkaisti ir galimai gali

sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą, dėl to gali nutrūkti elektros energijos

tiekimas arba gali būti pažeista įranga. Naudokite tik sertifikuotus

ilginamuosius laidus, tinkamus galiai, palaikančius 16 A stiprį ir įžemintus.

• Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš lizdo, visada išjunkite prietaisą

įjungimo / išjungimo (ON/OFF) jungikliu.

• Norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, netraukite už maitinimo laido, o traukite

už paties kištuko – taip nepažeisite nei kištuko, nei laido.

• Visada ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo, jei jis nenaudojamas, ir prieš

atlikdami paruošimo, priežiūros arba valymo darbus.

• Jei prietaisas įjungtas į tinklą, jo negalima palikti be priežiūros.

• Prieš jungdami prietaisą į tinklą ir prieš jį naudodami, visiškai išvyniokite

laidą. Produktą visada naudokite visiškai išvynioję laidą.

• Netraukite ir netampykite laido, saugokite, kad jis nesusisuktų, nebūtų

prispaustas arba ištemptas. Laidą laikykite atokiai nuo karštų ir (arba) aštrių

paviršių ir elementų. Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti tarp durų ir

langų. Stipriai netraukite laido aplink kampus. Saugokitės, kad

neužmintumėte ant laido. Neperbraukite laido su prietaisu. Nevyniokite

laido aplink prietaisą, ypač jei prietaisas yra įkaitęs.

• Nekeiskite maitinimo laido kištuko.

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti galimo pavojaus, juos

gali pakeisti tik gamintojas, jo priežiūros atstovas arba panašiai

kvalifikuotas asmuo. Nenaudokite produkto, jei pažeistas jo maitinimo

laidas.

• Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis ir (arba) šlapiu kūnu arba

pėdomis.

• Nenaudokite prietaiso šalia konteinerių, pilnų vandens, pvz., kriauklių,

vonių ir plaukimo baseinų.

• Nepanardinkite prietaiso, įskaitant jo maitinimo laidą
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ir kištuką, į vandenį arba kitus skysčius. 

• Garai negali būti nukreipti į įrangą, kurią sudaro elektriniai arba

elektroniniai komponentai.

RIZIKA, KYLANTI NAUDOJANT PRODUKTĄ – TRAUMOS IR RIZIKA 

NUSIPLIKYTI 

• Produktas turėtų būti naudojamas zonose, kur kyla sprogimo pavojus, arba

kuriose yra toksiškų medžiagų.

• Nepilkite toksiškų medžiagų, rūgščių, tirpiklių, skiediklių, ėsdinančių

medžiagų ir (arba) sprogmenų arba kvepalų į virintuvą.

• Į virintuvą pilkite tik tą vandenį arba vandens mišinį, nurodytą skyrių

„KOKĮ VANDENŲ PILTI?“.

• Nenukreipkite garų srovės į toksiškas medžiagas, rūgštis, tirpiklius,

skiediklius arba ėsdinančias medžiagas. Pavojingų medžiagų tvarkymas ir

šalinimas turi būti atliekamas pagal šių medžiagų gamintojų indikacijas.

• Nenukreipkite garų srovės arba lygintuvo į sprogius miltelius arba skysčius,

angliavandenilius, atvirą liepsną arba itin karštus objektus.

• Produkto nedėkite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, židinių, krosnių ir

orkaičių.

• Pasirūpinkite, kad produkto angos ir grotelės nebūtų užstatytos.

• Nenukreipkite garų srovės į žmones arba gyvūnus.

• Nenukreipkite garų srovės į drabužius, kuriuos dėvite pats arba kitas

asmuo.

• Drabužiai, audiniai ir medžiagos, kurie buvo apdoroti garu giliuoju būdu,

įkaista iki labai aukštos temperatūros, daugiau negu 100 °C. Palaukite

kelias minutes, kol jie atvės, ir, prieš pradėdami dirbti su jais, patikrinkite,

ar jau atvėso. Todėl venkite jų kontakto su oda, jei jie ką tik buvo garinti.

• Garų užraktas, esantis ant rankenos, užtikrina didesnį saugumą, nes jis

apsaugo nuo netyčinio garų funkcijos įjungimo, kurį gali atlikti vaikai arba

žmonės, kurie nežino, kaip veikia
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prietaisas. Kai garų nenaudojate, įsijunkite garų užraktą. Jei norite toliau 

pukšto garus, grąžinkite jungiklį į jo pradinę padėtį. 

• Prietaisą visada naudokite su apsauginiu dangteliu, kuris pristatomas su

kartu su produktu arba kurį galima įsigyti kaip originalią pakaitinę dalį. Jei

naudosite ne originalius „Polti“ dangtelius, gali kilti nelaimingas

atsitikimas.

• Prieš bandydami patekti prie slėginio virintuvo (nuimdami dangtelį,

papildydami), įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ties maitinimo

jungikliu ir atjungtas iš tinklo bent dvi valandas, kad atvėstų. Kai virintuvas

yra įjungtas / įkaitęs ir veikiamas slėgio, kyla nelaimingų atsitikimų rizika.

• Nejunkite prietaiso, jei nuimtas jo apsauginis dangtelis. Atidžiai priveržkite

apsauginį dangtelį prieš įstatydami prietaiso kištuką į lizdą ir įjungdami

prietaisą.

• Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar niekas neblokuoja virintuvo angos

(pripildymo butelis, piltuvas arba kiti objektai) ir ar uždarytas apsauginis

dangtelis.

• Patikrinkite, ar tinkamai užsuktas apsauginis dangtelis; jei pro jį praeina

garų, išjunkite virintuvą, ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, palaukite dvi

valandas, kol prietaisas atvės ir tuomet atsukite dangtelį. Patikrinkite

apsauginio dangtelio būklę ir sandariklį. Jei dangtelis yra geros būklės,

visiškai užsukite jį atgal. Jei garai vis tiek praeina pro dangtelį, nugabenkite

prietaisą į artimiausią įgaliotą priežiūros centrą.

• Periodiškai tikrinkite apsauginio dangtelio būklę ir sandariklį. Jei dangtelis

patiria smūgį arba nukrenta, gali būtų nebesaugu jį naudoti. Pakeiskite jį

originalia atsargine dalimi arba pakeiskite sandariklį.

• Jei dangtelis lengvai sukasi, tai rodo, kad virintuve vis dar yra slėgio ir

todėl jis yra karštas. Niekada per jėgą nebandykite nuimti dangtelio,

nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar virintuvas išjungtas ir ar prietaisas

atjungtas iš tinklo. Visada palaukite, kol virintuvas atvės ir tik tuomet

nuimkite dangtelį nenaudodami jėgos.

• Norėdami atsukti dangtelį, nenaudokite įrankių. Jei dangtelio neina nuimti,

netgi kai prietaisas atvėso, nuvykite į artimiausią įgaliotą priežiūros centrą.
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• ĮSPĖJIMAS Niekada nepildykite

virintuvo, kai ką tik nuėmėte

dangtelį, o virintuvas vis dar

karštas, netgi jei prietaisas yra

atjungtas iš tinklo.  Prisilietęs prie

karšto tuščio virintuvo sienelių,

šaltas vanduo išgaruos, sukurdamas

garų srovę, kuri gali nudeginti.

Virintuvą pildykite tik tuomet, kai

jis šaltas, ir visada pildydami

laikykite veidą atokiai nuo

virintuvo pildymo angos.

• Jei naudojami ne originalūs „Polti“

dangteliai ir nesilaikoma šiame

vadove pateiktų instrukcijų,

laikoma, kad prietaisas naudojamas

netinkamai. „Polti S.p.A.“

neprisiima jokios atsakomybės už

nelaimingus atsitikimus, įvykusios

dėl netinkamo šio prietaiso

naudojimo.

TINKAMAS PRODUKTO NAUDOJIMAS 
Šis prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui kaip 

garinis valytuvas, naudojamas pagal šiame vadove 

pateiktus aprašymus ir instrukcijas. Atidžiai 

perskaitykite šias instrukcijas ir laikykitės jų. Jei 

prarasite vadovą, galite jį peržiūrėti ir (arba) atsisiųsti iš 

svetainės  www.polti.com. 

Niekada nepalikite pritaiso taip, kad jį galėtų veikti 

klimato sąlygos. 

„Polti S.p.A.“ pasilieka teisę keisti įrangą arba priedų 

technines savybes be išankstinio pranešimo. 

Prieš išgabenant visus mūsų produktus iš gamyklos, jie 

yra atidžiai išbandomi. Dėl šios priežasties jūsų 

„Vaporetto“ virintuvo viduje gali būti šiek tiek vandens 

likučių. 

Tinkamas prietaiso naudojimas yra tik toks naudojimas, 

kaip išsamiai aprašyta šiame vadove. Bet koks kitoks 

naudojimas gali pažeisti prietaisą ir panaikinti garantiją. 

INFORMACIJA NAUDOTOJAMS 
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų, šis prietaisas negali būti 

šalinamas su buitinėmis atliekomis ir turi būti 

siunčiamas oficialiai atliekų surinkimo bendrovei. Šis 

prietaisas atitinka ES direktyvą 2011/65/ES. 

Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis ant 

prietaiso rodo, kad produkto tarnavimo laiko 

pabaigoje jis turi būti šalinamas atskirai nuo 

kitų atliekų.  Dėl šios priežasties, pasibaigus prietaiso 

tarnavimo laikui, naudotojas turi perduoti prietaisą į 

atliekų surinkimo centrą, kuris surenka elektros ir 

elektronikos įrangą. Tinkamas atskirų atliekų 

surinkimas palengvina vėlesnį prietaiso perdirbimą, 

apdorojimą ir aplinkai nekenksmingą šalinimą bei 

padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus 

sveikatai. Tokiu būdu taip pat raginama perdirbti 

medžiagas, iš kurių produktas yra pagamintas. Jei 

produkto savininkas prietaisą šalina neteisėtai, jis gali 

užsitraukti administracines sankcijas, numatytas 

galiojančiuose teisės aktuose. 

KOKĮ VANDENĮ NAUDOTI 

VIRINTUVE 
Šis prietaisas sukurtas veikti su įprastu vidutiniu 

geriamuoju vandeniu, kurio temperatūra 8–20 °F. 
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Jei geriamajame vandenyje yra daug kalkių, naudokite 

mišinį, kurio 50 % sudarytų geriamasis vanduo ir 50 % – 
demineralizuotas vanduo, kurio galima nesunkiai įsigyti. 

Nenaudokite vien tik demineralizuoto vandens. 
Įspėjimas: vandens kietumą patikrinkite savo vietos 

valdžios institucijos techniniame biure arba pas 

vietos vandens tiekėją. Kad prietaisas tarnautų 
ilgiau, naudokite tik distiliuotą vandenį. 
Jei naudojate tik geriamąjį vandenį, galite sumažinti 

kalkių susidarymą naudodami specialų kalkių produktą 

Kalstop, kurį platina „Polti“; jo galima įsigyti visuose 

didžiuosiuose buitinių prietaisų parduotuvėse arba 

internetu www.polti.com.  Niekada nenaudokite, lietaus 

vandens arba vandens, kuriame yra priedų (pvz., 

krakmolo, kvepalų), arba vandens, pagaminto kitų 

prietaisų, vandens minkštinimo priemonių arba 

filtravimo ąsočių.Nenaudokite cheminių medžiagų arba 

ploviklių.

1. PARUOŠIMAS NAUDOTI

1.1 Išimkite prietaisą iš pakuotės, patikrinkite, ar 

pristatytas visas prietaisas ir kad pakuotėje yra visos jo 

dalys. 

1.2 Atsukite apsauginį dangtelį (1) ir pripildykite 

virintuvą 0,75 l vandens (jei jis visiškai tuščias). 

Stebėkite, kad vanduo nepradėtų tekėti per viršų, 

naudokite specialų piltuvą (2).  Atidžiai užsukite atgal 

apsauginį dangtelį; patikrinkite, ar jis visiškai užsuktas. 

1.3 Atidarykite vientiso lizdo dureles ir įstatykite 

profiliuotą kištuką tol, kol išgirsite spragtelėjimą (3). 

Prieš atlikdami bet kokius kitus veiksmus, įsitikinkite, 

kad jis tvirtai prijungtas.   Norėdami atleisti apvalkalą, 

tiesiog nuspauskite atleidimo mygtukus ir tuo pačiu 

metu išimkite profiliuotą kištuką (4).     Garų pistoletas 

yra įrengtas su apsauginiu jungikliu, kuris neleidžia 

netyčia pasileisti garų funkcijai, ką gali padaryti vaikai 

ir asmenys, nežinantys, kaip veikia prietaisas (5–6). 

1.4 Tik modeliui „Handy_Pure“ – garų pistoletas turi 

rezervuarą, skirtą išskirtinai „FrescoVapor“, natūraliam 

dezodorantui, kuris ne tik skleidžia malonų aromatą, bet 

ir „sugaudo“ nemalonius kvapus.  Norėdami naudoti 

„FrescoVapor“, atlikite veiksmus, aprašytus 18 skyriuje. 

1.5 Prijunkite kištuką į įžemintą tinkamos įtampos 

maitinimo tinklą (7).  Prieš naudodami ir jungdami laidą 

į tinklą, visiškai jį išvyniokite; prietaisą visada 

naudokite tik visiškai išvynioję jo maitinimo laidą. 

1.6 Nuspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį (8). 

Įsižiebs 

veikimo indikacinė lemputė ir garų paruošimo naudoti 

indikacinė lemputė. 

1.7 Palaukite, kol garų paruošimo naudoti indikacinė 

lemputė užges (maždaug 5 minutes).  Dabar 

„Vaporetto“ gali būti naudojamas. 

ĮSPĖJIMAS: jei pro apsauginį dangtelį veržiasi 

garai, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš 

tinklo. Palaukite vieną–dvi valandas, kol prietaisas 

atvės, tuomet atsukite dangtelį ir vėl jį užsukite. 

ĮSPĖJIMAS: niekada nepalikite pripildymo butelio 

ir piltuvo atremto į virintuvo angą, kai prietaisas 

įjungtas į maitinimo tinklą, nes tai gali sukelti 

nudegimų. 

ĮSPĖJIMAS: kai pirmą kartą naudojate garus, 

gali būti, kad dėl temperatūros disbalanso su 

garais susimaišys keli vandens lašeliai. Pirmą garų 

srovę nukreipkite į audinio skiautę. 

2. PRIEDŲ PRIJUNGIMAS

Modeliams „Handy_Pure and Handy25_Plus“ – 

kai kurie priedai yra integruoti į pagrindinį 

komponentą. 

2.1 Norėdami sujungti rankeną, didelį šepetį ir koto 

jungtį bei prijungti ilginamuosius vamzdelius, tiesiog 

sujunkite juos vieną su kitu; prijungdami turite išgirsti 

priedo fiksavimo mygtuko spragtelėjimą (10). 

Norėdami atleisti priedus, tiesiog palaikykite nuspaudę 

mygtuką ir atskirkite komponentus (10). Prieš 

naudodami priedus, įsitikinkite, kad tvirtai laikosi jiems 

skirtose vietose. 

2.2 Norėdami sujungti mažą šepetį su langų valytuvu, 

prijungti mentelę, garų koncentratorių, mažus šepečius 

ir priedą nuosėdoms su lanksčia žarnele arba 

ilginamosiomis žarnelėmis, pirmiausia turite prijungti 

koto jungtį. Kai tai atliksite, prijunkite pasirinktą priedą, 

sulygiuokite rodyklės (11), tuomet pasukite jį pagal 

laikrodžio rodyklę (11). 

3. GARŲ REGULIAVIMAS
Garų srautą galite optimizuoti naudodami garų 

reguliavimo ratuką (9). Garų srautą galite padidinti 

pasukdami valdiklį prieš laikrodžio rodyklę. Jei valdiklį 

pasuksite pagal laikrodžio rodyklę, garų srautas 

sumažės. Patarimai, kaip pasirinkti garų srauto lygį: 

• parinktis „Strong“: įsisenėjusiam purvui, dėmėms, 

dezinfekavimui, tepalui;

• parinktis „Normal“: kilimams, audiniams, stikliui, 

plytelėms ir pan.;
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• parinktis „Delicate“: garinti augalus ir valyti

švelnius audinius, baldų apmušalus, tapetus, parketą, 

laminatą ir pan. 

4. GRINDŲ VALYMAS

Prieš naudodami prietaisą ant švelnių paviršių, 

įsitikinkite, kad ant dalies, kuri liečiasi su 

paviršiumi, nėra pašalinių objektų, kurie galėtų 

subraižyti paviršių. 

4.1 Įsitikinkite, kad vadovavotės 1 skyriaus 

instrukcijomis, ir prijunkite priedus, kaip nurodyta 2 

skyriuje. 

4.2 Prijunkite ilginamuosius vamzdelius prie garų 

žarnelės ir grindų šepetį prie ilginamųjų vamzdelių. 

4.3 Prijunkite pridedamą audinį prie grindų šepečio, 

užfiksuokite jį su specialiais sagstymo kabliukais (12). 

4.4 Sureguliuokite garų intensyvumo lygį pasukdami 

reguliavimo rankenėlę (9); šio tipo paviršiams 

rekomenduojame naudoti lygį Medium. 

4.5 Išjunkite garų užraktą (5–6) ir toliau naudokite 

garus, nuspaudę garų jungiklį, esantį ant garų žarnelės 

rankenos. 

4.6 Valykite grindis judindami šepetį. 

Prieš nuimdami šluostę nuo šepečio, palaukite 

kelias minutes, kol šluostė atvės. 

ĮSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso be šluostės. 

ĮSPĖJIMAS: papildomam saugumui išbandykite 

garus ant nematomos dalies, palaukite, kol ji 

išdžius, ir įsitikinkite, kad nepasikeitė spalva ir 

forma. 

5. KILIMŲ VALYMAS

ĮSPĖJIMAS: prieš valydami audinius garais, 

perskaitykite gamintojo nurodymus ir visada 

atlikite bandymą su nematoma dalimi arba ant 

audinio atraižos.  Palaukite, kol garinta dalis 

išdžius, ir įsitikinkite, kad nepasikeitė spalva ir 

forma. 

5.1 Įsitikinkite, kad vadovavotės 1 skyriaus 

instrukcijomis, ir prijunkite priedus, kaip nurodyta 2 

skyriuje. 

5.2 Prijunkite ilginamuosius vamzdelius prie garų 

žarnelės ir grindų šepetį prie ilginamųjų vamzdelių. 

5.3 Sureguliuokite garų intensyvumo lygį pasukdami 

reguliavimo rankenėlę (9); šio tipo paviršiams 

rekomenduojame naudoti garų lygį Medium. 

5.4 Išjunkite garų užraktą (5–6) ir toliau naudokite 

garus, nuspaudę garų jungiklį, esantį ant garų žarnelės 

rankenos. 

5.5 Pastumkite šepetį be šluostės per paviršių, kad 

iškeltumėte nešvarumus į paviršių. 

5.6 Prijunkite pridedamą audinį prie grindų šepečio, 

užfiksuokite jį su specialiais sagstymo kabliukais (12). 

5.7 Grįžkite prie paviršiaus ir surinkite purvą. 

Prieš nuimdami šluostę nuo šepečio, palaukite 

kelias minutes, kol šluostė atvės. 

6. AUDINIŲ VALYMAS

ĮSPĖJIMAS: prieš valydami audinius garais, 

perskaitykite gamintojo nurodymus ir visada 

atlikite bandymą su nematoma dalimi arba ant 

audinio atraižos.  Palaukite, kol garinta dalis 

išdžius, ir įsitikinkite, kad nepasikeitė spalva ir 

forma. 

6.1 Įsitikinkite, kad vadovavotės 1 skyriaus 

instrukcijomis, ir prijunkite priedus, kaip nurodyta 2 

skyriuje. 

6.2 Prijunkite ilginamuosius vamzdelius prie garų 

žarnelės ir grindų šepetį prie ilginamųjų vamzdelių. 

6.3 Sureguliuokite garų intensyvumo lygį pasukdami 

reguliavimo rankenėlę (9); šio tipo paviršiams 

rekomenduojame naudoti garų lygį Medium. 

6.4 Įsitikinkite, kad garų užraktas, esantis ant rankenos, 

yra išjungtas (5–6). 

6.5 Prijunkite pridedamą audinį prie grindų šepečio, 

užfiksuokite jį su specialiais sagstymo kabliukais (12). 

Dirbkite greitais judesiais, nespausdami kilimu, 

stumkite šepetį į priekį, atgal ir į šonus tuo pačiu metu 

nedarydami per ilgų pauzių. 

Jei kilimas yra labai nešvarus arba prisigėręs 

valymo produktų, per daug atkakliai nevalykite. 

Rezultatas bus matyti po kelių „Vaporetto“ 

naudojimo atvejų. 

7. STIKLO, LANGŲ IR PLYTELIŲ

VALYMAS

ĮSPĖJIMAS: norėdami valyti stiklo paviršius esant 

šaltoms oro sąlygoms, pašildykite langus prieš 

pradėdami vakuumuoti maždaug 50 cm atstumu 

nuo paviršiaus. 

7.1 Įsitikinkite, kad vadovavotės 1 skyriaus 

instrukcijomis, ir prijunkite priedus, kaip nurodyta 2 

skyriuje. 
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7.2 Sureguliuokite garų intensyvumo lygį pasukdami 

reguliavimo rankenėlę (9); šio tipo paviršiams 

rekomenduojame naudoti garų lygį Medium. 

7.3 Įsitikinkite, kad garų užraktas, esantis ant rankenos, 

yra išjungtas (5–6). 

7.4 Norėdami valyti langus ir veidrodžius, atidžiai 

garinkite paviršių ir išskaidykite purvą. Prijunkite mažą 

šepetį su langų valytuvu prie priedų adapterio ir 

lanksčios žarnelės ir dar kartą valykite paviršių, kad 

pašalintumėte purvą, tačiau šį kartą be garų. 

Ilginamosios žarnelės gali būti prijungtos prie lanksčios 

žarnelės, kad būtų galima pasiekti aukštai esančius 

paviršius. 

7.5 Norėdami valyti plyteles, prijunkite mažą šepetį, 

prijunkite jį prie priedų adapterio; lanksčią žarnelę 

praveskite virš paviršiaus, panaudokite garų srovę ir 

pašalinkite nešvarumus. Ilginamosios žarnelės gali būti 

prijungtos prie lanksčios žarnelės, kad būtų galima 

pasiekti aukštai esančius paviršius. 

8. BALDŲ APMUŠALŲ VALYMAS 
(čiužiniai, sofos, automobilio salonai ir pan.)

ĮSPĖJIMAS: prieš valydami odą ir audinius garais, 

perskaitykite gamintojo nurodymus ir visada 

atlikite bandymą su nematoma dalimi arba ant 

audinio atraižos. Palaukite, kol garinta dalis 

išdžius, ir įsitikinkite, kad nepasikeitė spalva ir 

forma. 

8.1 Įsitikinkite, kad vadovavotės 1 skyriaus 

instrukcijomis, ir prijunkite priedus, kaip nurodyta 2 

skyriuje. 

8.2 Prijunkite mažą šepetį prie garų žarnelės. 

8.3 Prijunkite dangtelį prie mažo šepečio. 

8.4 Sureguliuokite garų intensyvumo lygį pasukdami 

reguliavimo rankenėlę (9); šio tipo paviršiams 

rekomenduojame naudoti garų lygį „Minimum“. 

8.5 Įsitikinkite, kad garų užraktas, esantis ant rankenos, 

yra išjungtas (5–6). 

8.6 Nuspauskite ir laikykite nuspaudę garų jungiklį, 

esantį ant garų žarnelės rankenos, ir praveskite virš 

paviršiaus. 

9. SANTECHNIKOS ĮRENGINIŲ, 

NUOSĖDŲ IR VIRTUVĖS PAVIRŠIŲ 

VALYMAS 

9.1 Įsitikinkite, kad vadovavotės 1 skyriaus instrukcijomis, ir 

prijunkite priedus, kaip nurodyta 2 skyriuje. 

9.2 Sureguliuokite garų intensyvumo lygį pasukdami 

reguliavimo rankenėlę (9); šio tipo paviršiams 

rekomenduojame naudoti garų lygį Maximum. 

9.3 Įsitikinkite, kad garų užraktas, esantis ant rankenos, 

yra išjungtas (5–6). 

9.4 Nuspauskite ir laikykite nuspaudę garų jungiklį, 

esantį ant rankenos, ir atidžiai purkškite garus ant 

paviršiaus, kad išskaidytumėte nešvarumus. Sausa šluoste 

pašalinkite garais išskaidytus nešvarumus. Įsisenėjusiam 

purvui šalinti iš labai siaurų paviršių rekomenduojame 

naudoti priedų adapterį ir vieną iš toliau nurodytų priedų, 

kuris gali būti prijungtas prie lanksčios žarnelės:  garų 

koncentratorių, mažą apvalų šepetį, didelį apvalų šepetį, 

mentelę arba priedą nuosėdoms. 

Skirtingų spalvų maži apvalūs šepečiai skirti 

naudoti skirtingiems paviršiams ir aplinkoms. 

10. BALDŲ IR ŠVELNIŲ PAVIRŠIŲ

VALYMAS

ĮSPĖJIMAS: prieš valydami audinius garais, 

perskaitykite gamintojo nurodymus ir visada 

atlikite bandymą su nematoma dalimi arba ant 

audinio atraižos. 

10.1 Įsitikinkite, kad vadovavotės 1 skyriaus 

instrukcijomis, ir prijunkite priedus, kaip nurodyta 2 

skyriuje. 

10.2 Sureguliuokite garų intensyvumo lygį pasukdami 

reguliavimo rankenėlę (9); šio tipo paviršiams 

rekomenduojame naudoti garų lygį Minimum. 

10.3 Nuspauskite ir laikykite nuspaudę garų jungiklį, esantį 

ant rankenos, ir nukreipkite srovę ant audinio. 

ĮSPĖJIMAS: nenukreipkite garų srovės tiesiai ant 

paviršiaus. 

10.4 Valyti paviršių naudokite šluostę, kurią anksčiau 

valėte garais, venkite ilgą laiką naudoti prietaisą vienoje 

vietoje. 

11. KITI BENDROJO NAUDOJIMO BŪDAI

ĮSPĖJIMAS: prieš valydami paviršių, visada išbandykite 

paslėptą dalį ir pažiūrėkite, kaip 

ji reaguoja į garus. 

11.1 UŽUOLAIDŲ IR PORTJERŲ 

NAUJINIMAS. Iš užuolaidų ir portjerų gali būti 

pašalintos erkės ir dulkės garinant audinį naudojant tik 

rankeną.   Garai gali pašalinti kvapus ir paryškinti 

spalvas; be to, audinys gali būti skalbiamas rečiau. 
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Šiam paviršiui nustatykite minimalų garų lygį. 

11.2 DĖMIŲ ŠALINIMAS IŠ KILIMŲ IR 

APMUŠALŲ 

ĮSPĖJIMAS: garai. 

Rizika nusiplikyti! 

Prijunkite kotą, nukreipkite garus tiesiai į dėmę 

didžiausių galimu kampu (niekada vertikaliai valomo 

paviršiaus atžvilgiu) ir ant dėmės padėkite šluostę, kad 

ji surinktų nešvarumus, kurie buvo „išpūsti“ garų slėgiu. 

Šiam paviršiui nustatykite minimalų garų lygį. 

11.3 AUGALŲ PRIEŽIŪRA IR PATALPŲ 

DRĖKINIMAS 

Prižiūrėdami namų augalus, naudodami garus, šalinkite 

dulkes nuo lapų. Garinkite paviršių tiesiai iš rankenos, 

minimaliu 50 cm atstumu, sureguliuokite garus ant 

minimalaus lygio. 

Augalai geriau kvėpuos bei bus švaresni ir ryškesni. Be 

to, galite naudoti garus atgaivinti patalpas, ypač tas, 

kuriuose dažnai rūkoma. 

12. PASIBAIGĖ VANDUO
Kai prietaisas nebeišskiria garų, pasibaigė vanduo 

virintuve. 

ĮSPĖJIMAS: Niekada nepildykite virintuvo, kai ką tik 

nuėmėte dangtelį.  Virintuvas vis dar karštas, netgi jei 

prietaisas yra atjungtas iš tinklo. Prisilietęs prie karšto 

tuščio virintuvo sienelių, šaltas vanduo išgaruos, 

sukurdamas garų srovę, kuri gali nudeginti. Virintuvą 

pildykite tik tuomet, kai jis šaltas, ir visada pildydami 

laikykite veidą atokiai nuo virintuvo pildymo angos. 

ĮSPĖJIMAS: garai. 

Rizika nusiplikyti! 

Norėdami toliau naudoti prietaisą, atlikite toliau 

nurodytus veiksmus. 

• Ištraukite prietaiso kištuką iš tinklo.

• Nuspauskite garų svirtį, kol garų srautas pasibaigs.

• Palaukite 10 minučių ir nuimkite apsauginį dangtelį, 

atsukite jį nenaudodami jėgos.

• Palaukite bent 10 minučių, kol prietaisas atvės.

• Pripildykite virintuvą, kaip aprašyta 1 skyriuje.

• Atidžiai užsukite atgal apsauginį dangtelį; 

patikrinkite, ar jis visiškai užsuktas. 

ĮSPĖJIMAS: Jei atsukant dangtelis laisvai sukasi 

arba jei pro jį prateka garų, nedelsdami nutraukite 

prietaiso naudojimą, įsitikinkite, kad prietaisas yra 

išjungtas, o maitinimo laidas ištrauktas iš tinklo. 

Palaukite, kol prietaisas atvės (dvi valandas) ir 

atsukite dangtelį, tuomet jį nuimkite. 

SAUGOKITE VEIDĄ! 

13. BENDROJI PRIEŽIŪRA
Norėdami nuvalyti prietaiso išorę, naudokite tik drėgną 

šluostę ir geriamąjį vandenį.  Visi priedai gali būti 

valomo tekančiu vandenius, tačiau, prieš kitą kartą juos 

naudojant, reikia įsitikinti, kad jie visiškai išdžiūvo. 

Panaudojus šepetėlius, rekomenduojame palaukti, kol 

šepetėliai išdžius natūralioje padėtyje, kad būtų išvengta 

jų deformacijos. 

Nenaudokite jokių skalbiklių. 

Reguliariai tikrinkite spalvotos poveržlės, esančios 

jungtyje, būklę. Jei reikia, pakeiskite atitinkama 

atsargine dalimi, kaip aprašyta toliau. 

- Išimkite pažeistą poveržlę.

- Įdėkite naują poveržlę, prijunkite ją prie garų 

antgalio ir įstumkite ją į jai skirtą vietą. 

- Sutepkite tarpiklį silikoniniu tepalu arba vazelinu 

arba kitu atveju mažu kiekiu augalinio aliejaus. 

Tokią pačią patikrą atlikite su lanksčios žarnelės 

rankenos jungties sandarikliais, išplečiamosiomis 

žarnelėmis ir priedų adapteriu. 

Kas 2 mėnesius skalaukite virintuvą geriamuosu 

vandeniu. 

14. KALSTOP (papildomai)
„Kalstop“ yra kalkių produktas, skirtas prietaisams su 

virintuvu, kurių paskirtis lyginti arba valyti garais. 

Reguliariai naudokite „Kalstop“ kiekvieną kartą, kai 

pilate vandenį į rezervuarą. 

- Tai pailgina prietaiso tarnavimo laiką.

- Garai tampa „sausesni“.

- Neleidžia formuotos kalkėms. 

- Apsaugo virintuvo sieneles.

- Padeda taupyti energiją.

15. PRIEDŲ LAIKIKLIO PAGRINDAS

SU RATUKAIS

tik modeliams „Handy_Pure/Handy15_Plus“ 

Mažesni priedai įrengiami pagrinde (13). Norėdami prie 

jų patekti, nuspauskite 
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svirtį (14) ir tuo pačiu metu pakelkite viršutinę prietaiso 

dalį. 

16. GABENIMAS
Vienas iš puikių šio prietaiso privalumų yra tai, kad jį, 

naudojant pagrindą su ratukais arba perpetę, galima 

gabenti bet kur. 

Norėdami perkelti jį su pagrindu, tik modeliams 

„Handy_Pure/Handy25_Plus“, įsitikinkite, kad jis 

pritvirtintas prie prietaiso. 

Norėdami prietaisą pritvirtinti, atlikite toliau nurodytus 

veiksmus. 

- Pirmiausia įstatykite priekinę dalį, tuomet pastumkite 

prietaisą žemyn, kol išgirsite svirties spragtelėjimą.

- Norėdami atlaisvinti pagrindą, nuspauskite svirtį 

žemyn (14) ir pakelkite prietaisą rankena.

Jei norite gabenti naudodami perpetę, įsitikinkite, kad 

pagrindas nėra pritvirtintas prie prietaiso (tik modeliams 

„Handy_Pure/Handy25_Plus“), tuomet prikabinkite 

perpetę prie dviejų angų (16–17). 

DĖMESIO: ypač jei prietaisas buvo pripildytas, 

valant ir vėliau perkeliant prietaisą, iš priedų gali 

išbėgti mažas kiekis su garais susimaišiusio 

vandens. 

17. SAUGOJIMAS
17.1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį iš elektros tinklo. 

17.2 Grindų šepetys gali būti pakeistas stovėjimo bloke 

(18). 

17.3 Tik modeliams „Handy_Pure / Handy25_Plus“ 

galima pakeisti prietaisą pakeičiant šepečio žarneles ir 

lanksčią žarnelę stovėjimo bloke (19–20).  Apvyniokite 

maitinimo laidą aplink specialius išplečiamųjų žarnelių 

laido vyniojimo mechanizmus. Mažesni priedai gali būti 

pakeisti priedų laikiklio pagrinde (13). 

18. „FRESCOVAPOR“

tik modeliui „Handy_Pure“ 

ĮSPĖJIMAS: Niekada nepilkite „FrescoVapor“ į 

virintuvą. Virintuve naudokite tik vandenį; vadovaukitės 

1 skyriuje pateiktomis instrukcijomis. 

„FrescoVapor“ yra natūralus oro gaiviklis, kurio 

sudėtyje yra natūralių medžiagų. Kai jis susimaišo su 

garais, skleidžia gaivų aromatą ir dėl 

specialios sudėties gali panaikinti nemalonų kvapą. 

Norėdami naudoti „FrescoVapor“, atlikite toliau pateiktus 
veiksmus. 

- Atsukite garų pistoleto dezodoranto rezervuaro

dangtelį (21) ir pripildykite „FrescoVapor“ (22).

- Prisukite dangtelį. 

- Norėdami sureguliuoti dezodoranto kiekį, naudokite 

reguliavimo funkciją (23),  – sumažinti,  – 

padidinti. „FrescoVapor“ gali būti naudojamas kartu su 

garais valyti visus paviršius ir su visais priedais, kaip 

aprašyta skyriuje „Naudojimas“. 

Pasirinkus didesnį dezodoranto kiekį, paviršius bus 

šiek tiek drėgnesnis, nes „FrescoVapor“ susimaišo su 

skleidžiamais garais. Jei nenorite, kad 

„FrescoVapor“ būtų skleidžiamas, pasukite 

reguliavimo valdiklį ant padėties OFF. Valdiklis 

nustato tik dezodoranto kiekį, 

kuris susimaišo su garais. Jis nereguliuoja garų 

kiekio. Norėdami sureguliuoti garų kiekį, turite 

naudoti garų reguliavimo ratuką (9). 

Sudėtis: 200 ml 

„FrescoVapor“ parduodamas buitinių prietaisų 

parduotuvės, „Polti“ įgaliotose priežiūros centruose arba 

svetainėje www.polti.com. 

ĮSPĖJIMAS 

- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje!

- NURIJUS: Skalauti burną, NESUKELTI

vėmimo.

Nedelsiant susisiekti su apsinuodijimu centru 

arba gydytoju.

- Vengti kontakto su akimis, oda ir drabužiais.

- Vengti patekimo į aplinką.

- Šalinti pagal vietos reglamentus.

ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami apmušalus, odą, specialius 

audinius ir medienos paviršius su „FrescoVapor“, 

perskaitykite gamintojo nurodymus ir visada atlikite 

bandymą su nematoma dalimi arba ant audinio atraižos. 

Palaukite, kol garinta dalis išdžius, ir įsitikinkite, kad 

nepasikeitė spalva ir forma. 
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19. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Prietaisas neįsijungia Išjungtas maitinimas Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo 

atjungtas iš tinklo, kaip nurodyta 

1 skyriuje. 

Neišskiriama garų Pasibaigė vanduo 

Įjungtas garų užraktas 

Virintuve dar nesusidarė 

reikiamas slėgis 

Garų žarnelė prispausta arba 

susukta 

Papildykite vandens virintuve, kaip 

aprašyta 2 skyriuje 

Išjunkite garų užraktą ant rankenos 

Palaukite, kol įsižiebs garų 

indikatoriaus lemputė 

Patikrinkite, ar garų žarnelė nėra 

prispausta arba susukta 

Garai neišeina, o dangtelis 

neatsisuka 

Sulūžęs garų mygtukas Nugabenkite prietaisą į įgaliotą 

priežiūros centrą 

Prietaiso viduje yra slėgio, tačiau jis 

skleidžia mažai garų 

Garų reguliavimo ratukas 

nustatytas ant žemiausio lygio 

Sureguliuokite ratuko padėtį ir 

padidinkite garų lygį 

Sunku surinkti priedus Sandarikliai trinasi Sutepkite sandarikliu silikoniniu 

tepalu arba vazelinu arba kitu atveju 

mažu kiekiu augalinio aliejaus 

TIK „HANDY PURE“ 

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Naudojant garus, neskleidžiamas 

„FrescoVapor“ 

„FrescoVapor“ reguliavimo 

valdiklis nustatytas ant OFF 

Patikrinkite „FrescoVapor“ lygį 

Pasukite „FrescoVapor reguliavimo 

ratuką ant žemiausios arba aukščiausios 

padėties 

Pripildykite „FrescoVapor“ rezervuarą. 

Naudojant „FrescoVapor“, garai per 

drėgni 

Garai maišosi su „FrescoVapor“ Kiek norite, sumažinkite „FrescoVapor“ 

kiekį, kad sumažintumėte drėgmės kiekį 

garuose 

„FrescoVapor“ buvo įpiltą į 

virintuvą 

-------------- Gabenkite į įgaliotą priežiūros 

centrą 

Jei problemos išlieka, susisiekite su įgaliotu „Polti“ priežiūros centru (išsamaus sąrašo ieškokite 

www.polti.com) arba klientų aptarnavimo komanda 
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GARANTIJA 
Šis prietaisas skirtas buitiniam naudojimui, jam 

suteikiame dvejų metų garantija nuo jo įsigijimo dienos. 

Garantija taikoma defektams, pastebėtiems perduodant 

prekes. Įsigijimo data įrodoma pateikiant įsigijimo 

dokumentą, galiojantį mokesčių tikslais ir išduotą 

pardavėjo. 

Jei reikia atlikti remonto darbus, prietaisas turi būti 

pristatomas su įsigijimo įrodymų. 

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, kurias 

suteikia Europos direktyva 99/44/EB dėl vartojimo 

prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų 

aspektų, t. y. teisėms, kurias vartotojas išlaiko pardavėjo 

atžvilgiu. 

Ši garantija galioja šalyse, kurios laikosi Europos 

direktyvos 99/44/EB. Kitose šalyse taikomi vietos teisės 

aktai, susiję su prekių garantija. 

GARANTIJOS APIMTIS 

Garantijos galiojimo laikotarpiu „Polti“ garantuoja 

nemokamus produkto remonto darbus aptikus jame 

medžiagų arba gamybos defektą, todėl klientas neturi 

mokėti už darbą ir medžiagas. 

Jei defektas neremontuotinas, „Polti“ gali nemokamai 

pakeisti produktą. 

Norėdamas pasinaudoti garantija, klientas turi 

apsilankyti viename iš „Polti“ įgaliotų priežiūros centrų 

su įsigijimo įrodymu, gautu iš pardavėjo mokesčių 

tikslais, kuriame turi būti nurodyta įsigijimo data. Jei 

nebus pateiktas įsigijimo įrodymas su atitinkama 

įsigijimo data, už darbą klientas turės sumokėti.  

Įsigijimo dokumento įrodymą laikykite saugioje vietoje 

per visą garantijos galiojimo laikotarpį. 

GARANTIJA NETAIKOMA 

• Gedimams ir pažeidimams, atsiradusiems ne dėl

gamybos defekto.

• Gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo naudojimo 

arba naudojimo, kuris nenurodytas naudojimo 

instrukcijose, kuri yra integrali produkto pardavimo 

sutarties dalis. 

• Defektams, kurie atsirado dėl nenugalimos jėgos

aplinkybių (gaisrų, trumpųjų jungimų) arba kurios

sukėlė trečiosios šalys (atlikdamos neteisėtas 

modifikacijas). 

• Pažeidimams, kuriuos sukėlė neoriginalių „Polti“

dalių naudojimas arba remonto darbų ir 

modifikacijų, kurias atliko „Polti“ neįgaliotas

personalas arba priežiūros centras.

• Pažeidimams, kuriuos sukėlė klientas.

• Dalims, kurios nebeveikia tinkamai dėl 

nusidėvėjimo (filtrams, šepetėliams, žarnelėms ir

pan.) (vartojimo prekėms).

• Pažeidimams, kuriuos sukėlė kalkės.

• Defektams, kuriuos sukėlė priežiūros / valymo

instrukcijų, pateiktų gamintojo vadove,

nesilaikymas.

• Jei buvo naudojami neoriginalūs „Polti“ priedai, 

buvo naudojamo modifikuoti priedai arba buvo 

naudojami priedai, kurie netinka prietaisui. 

Netinkamas naudojimas ir (arba) naudojimas, 

nesuderinamas su naudojimo instrukcijomis bei visais 

kitais įspėjimais arba indikacijomis, pateikiamomis 

šiame vadove, panaikina garantiją. 

„Polti“ neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės ir 

netiesioginės žalos žmonėms, daiktams arba gyvūnams, 

kurią sukėlė instrukcijų, pateiktų šiame vadove, dėl 

naudojimo įspėjimų ir produkto priežiūros 

nesilaikymas. 

Norėdami peržiūrėti naujausią „Polti“ įgaliotų 

priežiūros centrų sąrašą, aplankykite svetainę 

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




