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Sudedamosios dalys
Tik HANDY_PURE.

Garų žarnelė su purkštuvu

Tik HANDY 25_PLUS ir

HANDY_20.

Lanks  garų žarnelė

Grindų šepetys Priedų adapteris

Langų šepetys Ilginamieji vamzdeliai

Mažas apvalus šepetys su

nailoniniais šereliais

Didelis apvalus šepetys su

nailoniniais šereliais

Tik HANDY_PURE. Gaiviklis

„Frescovapor“

Smaili koncentruoto garų

purškimo galvutė

Tik HANDY_PURE ir HANDY

25_PLUS.

Priedas plytelių tarpų valymui

Tik HANDY_PURE ir HANDY

25_PLUS.

Mentelė

Grindų šepečio šluostė Atsarginiai sandarinamieji

žiedai
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Apsauginis dangtelis

Piltuvėlis

Pe es dirželis

Papildomi priedai
PAEU0216 Maži apvalūs šepečiai su nailoniniais šereliais (3 vnt.)

PAEU0217 Šluostės (4 vnt.) + apsauginiai dangteliai (6 vnt.)

PAEU0231 Mikropluošto šluostės (2 vnt.)

Tik HANDY_PURE. 

PAEU0285

Gaiviklis „Frescovapor“

PAEU0094

Papildomų priedų galite įsigy  pla nimo vietose, įgaliotuose POLTI klientų aptarnavimo centruose arba internetu www.pol .com. 

Susipažinkite – „Vapore o“!

Valymo  sistema  visiems  Jūsų  namų  paviršiams.  Pašalina  erkes,  mikrobus  ir  bakterijas  be  cheminių

priemonių.

PRIEDAI VISIEMS JŪSŲ POREIKIAMS

Parduotuvėse  ir  mūsų  interne nėje

svetainėje  rasite  platų  prietaiso  priedų

pasirinkimą. Šie priedai padeda už krin

veiksmingą prietaiso veikimą ir paįvairina

bei palengvina namų valymą.

Norėdami  sužino ,  ar  priedas

suderinamas  su  Jūsų  prietaisu,  ieškokite

kodo  PAEUXXXX  šalia  priedų  skiltyje

„Papildomi  priedai“.  Jeigu  instrukcijose

nerandate pageidaujamo prietaiso kodo,

kreipkitės  į  įgaliotą  klientų  aptarnavimo

centrą.

UŽREGISTRUOKITE SAVO PRIETAISĄ

Užregistruokite  savo  prietaisą  mūsų

nklalapyje  (www.pol .com)  arba

kreipkitės  į  klientų  aptarnavimo  centrą.

Galėsite  sužino  apie  naujausias  akcijas

bei  įsigy  prietaiso  priedų  ir  būsite

informuo  apie  „Pol “  naujienas.

Norėdami  užregistruo  prietaisą,  be

asmeninės informacijos,  turėsite įves  ir

prietaiso  serijinį  numerį  (SN).  Jį  rasite

sidabrinėje  e ketėje,  esančioje  ant

pakuotės  ir  po  prietaisu.  Norėdami

sutaupy  laiko,  pasižymėkite  serijinį

numerį instrukcijų nugarėlėje.

OFICIALUS „YOUTUBE“ KANALAS

Norite  sužino  daugiau?  Apsilankykite

oficialiame  mūsų  „YouTube“  kanale

(www.youtube.com/pol spa).  „Pol “

vaizdo  klipai  pademonstruos  natūralų  ir

ekologišką garus naudojančių lyginimo ir

valymo  prietaisų  veikimą.

Užsiregistruokite,  kad  visuomet

gautumėte  naujausias  mūsų  video

naujienas.  DĖMESIO:  prietaiso  saugumo

perspėjimai  yra  aprašy  k  šiose

instrukcijose.

Svarbios saugumo taisyklės

 DĖMESIO!  PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI  PERSKAITYKITE NAUDOJIMO NURODYMUS, PATEIKTUS ŠIAME

VADOVE IR ANT PRIETAISO.
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Pol  S.p.A.  neprisiima  atsakomybės  už  žalą,  padarytą  dėl  ne nkamo prietaiso  naudojimo.  Tinkamas prietaiso  naudojimas  yra

aprašytas k šiose instrukcijose. Naudojant prietaisą ne pagal taisykles, negalios prietaiso garan ja.

SAUGUMO SIMBOLIAI

 DĖMESIO! Aukšta temperatūra. Galite nusidegin ! Jeigu pavaizduotas šis simbolis, nelieskite įkaitusių prietaiso detalių.

DĖMESIO! Garai. Galite nusidegin !

Naudojamas prietaisas labai įkaista. Ne nkamai naudodami prietaisą, rizikuojate nusidegin .

 Neišrinkite  ir  netaisykite  prietaiso kitaip,  nei aprašyta naudojimo instrukcijose.  Prietaisui  sugedus ar pradėjus prastai

veik , nemėginkite taisy  prietaiso savarankiškai. Ne nkamai ir ne pagal taisykles naudodami prietaisą, galite smarkiai

susižeis . Visada kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo teka vanduo.

 Prieš pildami į talpyklą / šildytuvą vandenį, ištrakite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Naudojant prietaisą, šildytuve susidaro slėgis. Nenuimkite šildytuvo dangtelio, jeigu prietaisas yra įjungtas.

 Jeigu norite  taisy  ar  valy  prietaiso šildytuvą,  įsi kinkite,  kad prietaisas  yra išjungtas iš  rozetės  ir  atvėsęs.  Ištraukę

prietaiso kištuką iš rozetės, palikite jį atvės  bent 2 val.

 Visada ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai jo nenaudojate.

 Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ar žinių

stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky  arba prižiūrimi už juos atsakingo asmens. Šie žmonės turėtų

gerai supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Laikykite į rozetę įjungtą ar vėstan  prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Laikykite visas pakuotės dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems su jomis žais . Laikykite plas kinį maišelį

toliau nuo mažų vaikų, kad jie negalėtų uždus .

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

 Nenukreipkite garų srovės link įrangos, turinčios elektrinių detalių, pvz. viryklių vidaus.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose ir k uždarose patalpose. 

 Norėdami sumažin  gaisro,  nelaimingų atsi kimų,  elektros šoko,  asmeninių  sužeidimų ir  nudegimų pavojų,  ruošdami

prietaisą naudo , jį  naudodami,  prižiūrėdami  ir  saugodami,  visuomet laikykitės  pagrindinių saugos taisyklių,  aprašytų

šiame naudotojo vadove.

Elektros šoko pavojus

 Įžeminimo  sistema,  liekamosios  srovės  grandinės  išjungiklis  ir  magnetoterminis  įreginys  už krina  saugų  elektrinių

prietaisų naudojimą. Jūsų pačių saugumui rekomenduojame įsi kin , kad elektrinė sistema, į  kurią jungiate prietaisą,

a nka naujausius saugumo standartus.

 Junkite prietaisą k į rozetę, kurios srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama srovės įtampa.

 Nejunkite  į  rozetę  daug  adapterių  ir/ar  srovės  transformatorių.  Junkite  prietaisą  esiai  į  rozetę,  pritaikytą  prietaiso

kištukui.

 Ilginamieji  laidai,  nea nkantys  galiojančių  elektrinės  saugos  reikalavimų  ar  nepritaiky  prietaiso  elektros  srovės

parametrams,  gali  perkais .  Gali  įvyk  trumpasis  jungimas,  kil  gaisras,  ding  elektra  arba  bū  apgadinta  įranga.

Naudokite k ser fikuotus, įžemintus, 16 A s priui ir prietaiso įtampai pritaikytus ilgintuvus.

 Prieš išjungdami prietaisą iš rozetės, paspauskite ON/OFF mygtuką.

 Norėdami ištrauk  prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už laido. Traukite, laikydami už kištuko, kad nepažeistumėte

kištuko ir laido.

 Prieš jungdami prietaisą į  rozetę ir  jį  naudodami,  visiškai  išvyniokite prietaiso laidą.  Naudokite prietaisą,  k  prieš  tai

išvynioję laidą.

 Netraukite, nespauskite, nevyniokite ir netempkite prietaiso laido. Laikykite laidą toliau nuo įkaitusių paviršių ir/ar aštrių

kampų. Neleiskite, kad laidas būtų prispaustas durimis ar lango rėmu, ir stenkitės ant jo neužlip . Nevyniokite laido aplink

prietaisą, ypač jeigu jis yra įkaitęs. Nestatykite prietaiso ant laido, nes tai gali bū  pavojinga.

 Nekeiskite prietaiso kištuko.

 Jeigu  prietaiso  laidas  yra  pažeistas,  leiskite  jį  pakeis  gamintojui,  klientų  aptarnavimo  centrui  ar  kitam  įgaliotam

specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas prietaiso laidas.

 Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis ir/ar šlapiomis pėdomis bei ką k nusiprausę.

 Nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnų talpyklų, pvz. kriauklių, vonių ir baseinų.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Nudegimų ir sužeidimų pavojus

 Nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų susprog , ir netoli toksinių medžiagų.

 Nepilkite toksinių, aroma nių ar ėsdinančių medžiagų, rūgščių, rpiklių, valiklių ir sprogių medžiagų į vandens talpyklą.
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 Pilkite į prietaisą k rekomenduojamos rūšies vandenį.

 Nenukreipkite garų srovės link ėsdinančių ar toksinių medžiagų, rūgščių, rpiklių ar valiklių.

 Nenukreipkite garų srovės link sprogių miltelių ar skysčių ir angliavandenilių. Laikykite garų galvutę toliau nuo atviros

ugnies ir įkaitusių daiktų.

 Norėdami pašalin  pavojingas medžiagas, laikykitės jų gamintojų instrukcijų. 

 Nelaikykite prietaiso netoli šilumos šal nių, pvz. židinių, orkaičių ir krosnių.

 Nelaikykite prietaiso netoli elektromagne nį lauką turinčių daiktų, pvz. indukcinių kaitlenčių.

 Baigę prietaisą naudo , suvyniokite jo laidą.

 Transportavimui naudokite specialią rankenėlę. Netraukite už prietaiso laido ir nenaudokite jo kaip rankenėlės. Nekelkite

prietaiso, laikydami už laido, garų žarnelės ar siurbimo vamzdelių.

 Neuždenkite prietaiso angų ir grotelių.

 Nenukreipkite garų srovės link kitų žmonių ar gyvūnų.

 Nenukreipkite garų srovės link tuo metu dėvimų drabužių.

 Audiniai ir drabužiai, kurie buvo valomi garais, labai įkaista (virš 100°C). Prieš liesdami valytus drabužius, palaukite keletą

minučių, kol jie atvės. Neleiskite, kad ką k garais valy  drabužiai liestųsi prie odos. 

 Naudodami prietaisą, laikykite jį horizontaliai ant stabilaus paviršiaus.

 Ant  rankenėlės  esan s  garų  užraktas  už krina  Jūsų  saugumą.  Šis  užraktas  neleis  vaikams  ar  ki ems  prietaisu

nemokan ems naudo s žmonėms atsi k nai aktyvuo  garų funkcijos. Baigę naudo  garų funkciją, įjunkite garų užraktą.

Norėdami palaiky  garų ekimą, grąžinkite mygtuką į pradinę padė .

 Naudokite prietaisą, k prijungę apsauginį dangtelį arba originalią gamintojo atsarginę detalę. Naudodami ne originalias

POLTI detales, rizikuojate susižeis .

 Kai  liečiate  slėginį  šildytuvą  (nuimate  dangtelį  ar  pripildote  šildytuvą),  įsi kinkite,  kad  prietaisas  buvo  išjungtas

(paspaustas  išjungimo mygtukas  ir  kištukas  ištrauktas  iš  rozetės)  bei  paliktas  atvės  bent  2  val.  Įjungtame šildytuve

susidarius slėgiui, rizikuojate susižeis . 

 Nejunkite prietaiso, prie jo neprijungę apsauginio dangtelio. Atsargiai jį užsukite, prieš įstatydami prietaiso kištuką į rozetę

ir įjungdami prietaisą.

 Prieš  įjungdami  prietaisą,  įsi kinkite,  kad  pašaliniai  daiktai  neblokuoja  šildytuvo  kaklelio  ir  kad  prisuktas  apsauginis

dangtelis.

 Įsi kinkite, kad apsauginis dangtelis yra nkamai prisuktas. Jeigu iš dangtelio veržiasi garai, išjunkite šildytuvą, ištraukite

prietaiso  kištuką  ir  palaukite  2  val.,  kol  prietaisas  atvės.  Tada  atsukite  apsauginį  dangtelį  ir  pa krinkite  apsauginio

dangtelio ir sandarinimo žiedo būklę. Jei dangtelis yra nepažeistas, tvirtai užsukite jį. Jeigu iš dangtelio vis ek veržiasi

garai, palikite prietaisą atvės  2 val., tada nuneškite jį į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Reguliariai  krinkite  apsauginio  dangtelio  ir  sandarinimo žiedo  būklę.  Sutrenkus ar  numetus dangtelį,  jis  gali  pradė

blogiau veik . Pakeiskite sandarinimo žiedą arba įsigykite originalią atsarginę detalę.

 Jei dangtelis lengvai sukasi,  tai reiškia,  kad šildytuvas tebėra įkaitęs ir jame tebėra susidaręs slėgis.  Niekada per jėgą

nesukite dangtelio, nesvarbu, ar prietaisas tebėra įjungtas, ar šildytuvas yra išjungtas ir jo kištukas ištrauktas iš rozetės.

Palaukite, kol šildytuvas atvės bent 2 val., ir k tada atsukite dangtelį, jo smarkiai nespausdami.

 Nenaudokite  papildomų  įrankių,  kad  atsuktumėte  dangtelį.  Jei  nepavyksta  atsuk  dangtelio,  net  prietaisui  atvėsus,

kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 DĖMESIO : niekada nepildykite šildytuvo, jam tebesant įkaitusiam, ir iškart atsukę apsauginį dangtelį, net jei prietaiso

kištukas yra ištrauktas iš rozetės. Šaltas vanduo, patekęs į tuščią įkaitusį šildytuvą, pradės garuo , o susidarę garai gali

nudegin  odą. Pildykite  šildytuvą k jam esant atvėsusiam. Laikykite  veidą nusuktą toliau nuo šildytuvo kaklelio,  kai

pildote šildytuvą.

 POLTI S.p.A. neatsako už žalą prietaisui ir nelaimingus atsi kimus, įvykusius ne nkamai ir ne pagal taisykles naudojant

prietaisą, taip pat naudojant kitokius nei originalius POLTI apsauginius dangtelius ir kitas atsargines detales. 

Tinkamas prietaiso naudojimas
Šis prietaisas yra skirtas k naudojimui namuose. Tai – garais valan s siurblys, skirtas naudo  pagal instrukcijų rekomendacijas.

A džiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jas išsaugokite. Jeigu pametėte šias instrukcijas, galite jas parsisiųs  iš mūsų

nklalapio.

Nepalikite prietaiso atvirame ore.

POLTI S.p.A. pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis  prietaiso ar jo priedų techninius duomenis.

Prieš palikdami gamyklą, visi mūsų prietaisai yra nuodugniai testuojami. Dėl šios priežas es Jūsų VAPORETTO šildytuve gali bū

vandens likučių.

Tinkamas prietaiso naudojimas aprašytas k šiose naudojimo instrukcijose. Nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų ir prietaisui

sugedus, negalios gamintojo garan ja.
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Informacija naudotojams
Laikan s Europos direktyvos 2012/19/EU, draudžiama išmes  elektroninius ir elektrinius prietaisus kartu su bui nėmis atliekomis.

Nuneškite a tarnavusį prietaisą į bui nės technikos perdirbimo punktą. Prietaisas pagamintas, laikan s ES direktyvos 2011/65/EU.

Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad a tarnavusį prietaisą reikia išmes  atskirai nuo bui nių

atliekų. Nuneškite a tarnavusį prietaisą į elektriniams ir elektroniniams prietaisams skirtą surinkimo punktą. Tinkamai perdirbdami

prietaisą sudarančias medžiagas, tausojate gamtą, saugote aplinką, savo ir aplinkinių sveikatą. Ne nkamai išmesdami prietaisus,

galite užsitrauk  teisės aktais numatytą baudžiamąją atsakomybę.

Vandens parinkimas
Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudo  k dis liuotą vandenį. 

Norėdami  sulė n  kalkių  nuosėdų  formavimąsi,  galite  naudo  „Pol “  pla namą  „Kalstop“  kalkių  nuosėdų  šalinimo  priemonę

(PAEU0094).

Nenaudokite lietaus vandens ar vandens su priedais (pvz. krakmolu ar aroma nėmis medžiagomis). Nepilkite į vandens talpyklą

chemikalų, valiklių, kalkių šalinimo priemonių bei vandens filtrų ir minkš klių vandens.

1. Paruošimas naudo
1.1 Išimkite prietaisą iš pakuotės. Įsi kinkite, kad prietaisas nėra apgadintas ir kad jam netrūksta sudedamųjų dalių.

1.2 Atsukite apsauginį dangtelį (1) ir pripilkite į šildytuvą 0,75 l vandens, jei jis yra visiškai tuščias. Įsi kinkite, kad vanduo

neišbėga per kraštus. Talpyklos pildymui naudokite piltuvėlį (2). Atsargiai atgal užsukite apsauginį dangtelį, įsi kindami,

kad jis gerai prisitvir no.

1.3 Atverkite prietaiso lizdo dureles ir įstatykite kištuką taip, kad pasigirstų spragtelėjimas (3). Prieš tęsdami darbą, įsi kinkite,

kad kištukas yra gerai įstatytas. Norėdami išim  kištuką, esiog paspauskite atvėrimo mygtukus ir tuo pačiu metu traukite

kištuką (4). Garų purkštuvas turi apsauginį mechanizmą, neleidžian  atsi k nai prietaiso įjung  vaikams arba žmonėms,

nesusipažinusiems su prietaiso veikimo principais (5-6).

1.4 Jei naudojate HANDY_PURE modelį, garų purkštuvas turi talpyklą, skirtą naudo  k su „FrescoVapor“, natūralų gaiviklį,

skleidžian  malonų aromatą ir pašalinan  nemalonius kvapus. Norėdami naudo  „FrescoVapor“, žr. 18 skil .

1.5 Įstatykite prietaiso kištuką į įžemintą nkamos įtampos lizdą (7). Prieš naudodami prietaisą, visuomet visiškai išvyniokite

prietaiso laidą. 

1.6 Paspauskite ON/OFF mygtuką (8). Įsižiebs „garai paruoš  naudo “ indikatoriaus lemputė. 

1.7 Palaukite, kol užges „garai paruoš  naudo “ indikatoriaus lemputė (maždaug 5 min.). „Vapore o“ paruoštas naudo .

DĖMESIO: jei iš apsauginio kamštelio veržiasi garai, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Palaukite apie 2 val., kol

prietaisas atvės, tada atsukite kamštelį ir vėl gerai jį užsukite.

DĖMESIO: niekada nepalikite pildymo indelio ar piltuvėlio ant šildytuvo kaklelio, kai prietaisas yra įjungtas į rozetę, nes rizikuojate

nusidegin .

DĖMESIO: pirmą kartą naudojant garų purškimo režimą, dėl temperatūrų skirtumo kartu su garais gali išsiverž  ir šiek ek vandens

lašų. Nukreipkite pirmą garų srovę į medžiagos skiautę.

2. Priedų prijungimas
2.1 Norėdami  prijung  ilginamuosius  vamzdelius  prie  rankenėlės,  didelio  šepečio  ir  siauros  garų  galvutės,  sujunkite  šias

detales  taip,  kad  priedų  užrakto  mygtukas  spragtelėdamas  užsifiksuotų  (10).  Norėdami  atskir  priedus,  paspauskite

mygtuką ir nuimkite prietaiso priedus (10). Prieš naudodami priedus, įsi kinkite, kad jie yra gerai pritvir n . 

2.2 Norėdami prijung  langų valiklį, mentelę, koncentruoto garų purškimo galvutę, mažus šepečius ir priedą plytelių tarpams

prie  lanksčios  žarnelės  ar  ilginamųjų  žarnelių,  turėsite  pirmiausia  prijung  jungiamąją  detalę.  Prijungę  ją,  prijunkite

reikiamą priedą, išlygiuodami rodyklėles (11), tada pasukdami priedą pagal laikrodžio rodyklę (11). 

3. Garų srovės reguliavimas
Prietaisas  leidžia  op mizuo  garų  srovės  intensyvumą  valdymo  rankenėle  (9).  Sukdami  rankenėlę  prieš  laikrodžio  rodyklę,

padidinsite garų srovę, o sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, srovę susilpninsite. 

 S pri srovė: įsisenėjusių nešvarumų, dėmių, riebalų šalinimui, sanitarinės būklės gerinimui;

 Vidu nė srovė: pa esalams, kilimams, plytelėms, s klui;

 Silpna srovė: augalams, pažeidžiamiems audiniams, apmušalams, tapetams, parketui, laminatui ir pan.
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4. Grindų valymas
Prieš naudodami prietaisą lengvai pažeidžiamiems paviršiams valy , įsi kinkite, kad su paviršiumi besiliečiančioje prietaiso dalyje

nėra pašalinių daiktų, galinčių jį subraižy . 

4.1 Įsi kinkite, kad įvykdy  1 skil es nurodymai. Prijunkite priedus, kaip aprašyta 2 skiltyje.

4.2 Prijunkite ilginamuosius vamzdelius prie garų žarnelės, o grindų šepe  – prie ilginamųjų vamzdelių.

4.3 Prijunkite specialią šluostę prie grindų šepečio, pritvir ndami ją specialiais kabliukais (12).

4.4 Pareguliuokite garų srovės intensyvumą, pasukdami reguliavimo rankenėlę (9). Grindims valy  rekomenduojame vidu nio

s prumo srovę.

4.5 Išjunkite garų užraktą (5-6) ir tęskite garų purškimą, paspausdami garų purškimo mygtuką, esan  ant garų rankenėlės.

4.6 Valykite grindis, judindami šepečio galvutę.

Prieš nuimdami šluostę nuo šepečio, palaukite keletą minučių, kol šluostė atvės.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso, neprijungę šluostės.

DĖMESIO: rekomenduojame papildomai pa krin  garų ekimą mažai matomoje grindų vietoje. Palikite garais valytą dalį išdžiū ,

kad įsi kintumėte, jog neįvyko spalvos paki mai ar deformacija.

5. Kilimų valymas
DĖMESIO:  prieš  valydami  audinius  garais,  perskaitykite  gamintojo  instrukcijas  ir  pirmiausia  pamėginkite  valy  mažai  matomą

audinio vietą. Leiskite valytai vietai išdžiū  ir įsi kinkite, kad neįvyko deformacija ar spalvos paki mas.

5.1 Įsi kinkite, kad įvykdy  1 skil es nurodymai. Prijunkite priedus, kaip aprašyta 2 skiltyje.

5.2 Prijunkite ilginamuosius vamzdelius prie garų žarnelės, o grindų šepe  – prie ilginamųjų vamzdelių.

5.3 Pareguliuokite garų srovės intensyvumą, pasukdami reguliavimo rankenėlę (9). Kilimams valy  rekomenduojame vidu nio

s prumo srovę.

5.4 Išjunkite garų užraktą (5-6) ir tęskite garų purškimą, paspausdami garų purškimo mygtuką ant garų rankenėlės.

5.5 Perbraukite šepe  be prijungtos šluostės per valomą kilimą, kad į paviršių ištrauktumėte nešvarumus.

5.6 Prijunkite specialią šluostę prie grindų šepečio, pritvir ndami ją specialiais kabliukais (12).

5.7 Dar kartą perbraukite šepe  kilimu, kad pašalintumėte nešvarumus. 

Prieš nuimdami šluostę nuo šepečio, palaukite keletą minučių, kol šluostė atvės.

6. Pa esalų valymas
DĖMESIO:  prieš  valydami  audinius  garais,  perskaitykite  gamintojo  instrukcijas  ir  pirmiausia  pamėginkite  valy  mažai  matomą

audinio vietą. Leiskite valytai vietai išdžiū  ir įsi kinkite, kad neįvyko deformacija ar spalvos paki mas.

6.1 Įsi kinkite, kad įvykdy  1 skil es nurodymai. Prijunkite priedus, kaip aprašyta 2 skiltyje.

6.2 Prijunkite ilginamuosius vamzdelius prie garų žarnelės, o grindų šepe  – prie ilginamųjų vamzdelių.

6.3 Pareguliuokite  garų  srovės  intensyvumą,  pasukdami  reguliavimo  rankenėlę  (9).  Pa esalams  valy  rekomenduojame

vidu nio s prumo srovę.

6.4 Įsi kinkite, kad išjungtas rankenėlės garų užraktas (5-6).

6.5 Prijunkite specialią šluostę prie grindų šepečio, pritvir ndami ją specialiais kabliukais (12). Braukite greitai ir nespausdami

prietaiso link kilimo, pirmyn, atgal ir į šonus, ilgai nesustodami vienoje vietoje.

Jeigu pa esalas yra labai nešvarus arba prisigėręs valymo priemonių, nesistenkite iškart visų jų pašalin . Rezultatus pastebėsite,

keletą kartų panaudoję „Vapore o“. 

7. S klo, langų ir plytelių valymas
DĖMESIO:  jei  valote  s klinius  paviršius,  esant  šaltoms  oro  sąlygoms,  pirmiausia  pašildykite  langus,  pradėdami  purkš  garus

maždaug 50 cm atstumu nuo lango.

7.1 Įsi kinkite, kad įvykdy  1 skil es nurodymai. Prijunkite priedus, kaip aprašyta 2 skiltyje.

7.2 Pareguliuokite garų srovės intensyvumą, pasukdami reguliavimo rankenėlę (9). S klui valy  rekomenduojame vidu nio

s prumo srovę.

7.3 Įsi kinkite, kad išjungtas rankenėlės garų užraktas (5-6).

7.4 Valydami langus ir veidrodžius, gerai nupurkškite visą valomą paviršių garais, kad suskys ntumėte nešvarumus. Prijunkite

mažą  šepetėlį  su  langų  valymo  priedu  prie  priedų  adapterio  ir  lanksčią  žarnelę.  Dar  kartą  perleiskite  galvutę  visu

paviršiumi, kad pašalintumėte nešvarumus, nespausdami garų purškimo mygtuko. Jei valote aukštai esančias vietas, galite

prijung  prie lanksčios žarnelės ilginamuosius vamzdelius.
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7.5 Valydami plyteles, prijunkite dangtelį prie mažo šepetėlio, pritvir nkite jį prie priedų adapterio bei lanksčios žarnelės ir

valykite, purkšdami garus, kad pašalintumėte nešvarumus. Jei valote aukštai esančias vietas, galite prijung  prie lanksčios

žarnelės ilginamuosius vamzdelius.

8. Apmušalų, čiužinių, sofų, automobilių sėdynių ir pan. valymas
DĖMESIO:  prieš  valydami  odą  ar  audeklus  garais,  perskaitykite  jų  gamintojų  instrukcijas.  Pirmiausia  pamėginkite  valy  mažai

matomą medžiagos gabalėlį. Palaukite, kol garai susigers, kad įsi kintumėte, jog neįvyko deformacija ar spalvos paki mai. 

8.1 Įsi kinkite, kad įvykdy  1 skil es nurodymai. Prijunkite priedus, kaip aprašyta 2 skiltyje.

8.2 Prijunkite mažą šepetėlį prie garų žarnelės.

8.3 Uždėkite ant mažo šepetėlio gaubtuvą.

8.4 Pareguliuokite  garų  srovės  intensyvumą,  pasukdami  reguliavimo  rankenėlę  (9).  Apmušalams  valy  rekomenduojame

mažiausio s prumo srovę.

8.5 Įsi kinkite, kad išjungtas rankenėlės garų užraktas (5-6).

8.6 Paspauskite ir laikykite garų purškimo mygtuką, esan  ant garų žarnelės rankenėlės. Braukite virš valomo paviršiaus. 

9. Vonios kambario baldų, plytelių siūlių ir virtuvės stalviršių valymas
9.1 Įsi kinkite, kad įvykdy  1 skil es nurodymai. Prijunkite priedus, kaip aprašyta 2 skiltyje.

9.2 Pareguliuokite  garų  srovės  intensyvumą,  pasukdami  reguliavimo  rankenėlę  (9).  Šio  po  paviršiams  valy

rekomenduojame didžiausio s prumo srovę.

9.3 Įsi kinkite, kad išjungtas rankenėlės garų užraktas (5-6).

9.4 Paspauskite  ir  laikykite  garų  purškimo mygtuką,  esan  ant  garų  žarnelės  rankenėlės.  Gerai  garais  padenkite  valomą

paviršių,  kad iš rpintumėte nešvarumus. Naudodami sausą skudurėlį,  nubraukite atsilaidavusį purvą. Galite pritvir n

prie lanksčios žarnelės priedų adapterį ir vieną iš siaurų plyšelių valymui rekomenduojamų priedų: koncentruoto garų

purškimo galvutę, mažą apvalų šepetėlį, didelį apvalų šepe , mentelę arba plytelių tarpų priedą.

Įvairių spalvų maži apvalūs šepetėliai leidžia valy  kiekvienos rūšies paviršių vienos spalvos priedais.

10. Baldų ir lengvai pažeidžiamų paviršių valymas
DĖMESIO:  prieš  valydami audinius  garais,  perskaitykite  jų  gamintojų instrukcijas.  Pirmiausia  pamėginkite  valy  mažai  matomą

medžiagos gabalėlį.

10.1 Įsi kinkite, kad įvykdy  1 skil es nurodymai. Prijunkite priedus, kaip aprašyta 2 skiltyje.

10.2 Pareguliuokite  garų  srovės  intensyvumą,  pasukdami  reguliavimo  rankenėlę  (9).  Šio  po  paviršiams  valy

rekomenduojame mažiausio s prumo srovę.

10.3 Paspauskite ir  laikykite garų purškimo mygtuką, esan  ant garų žarnelės rankenėlės. Nukreipkite garų srovę į  valymo

skudurėlį.

DĖMESIO: nevalykite baldų ir lengvai pažeidžiamų paviršių esiogine garų srove.

10.4 Garais apipurkštu skudurėliu nuvalykite paviršių. Ilgai nelaikykite skudurėlio toje pačioje vietoje. 

11. Kitos panaudojimo galimybės
DĖMESIO: prieš valydami paviršių garais, pirmiausia mažai matomoje vietoje pa krinkite, kaip jis reaguoja į valymą garais. 

11.1 Užuolaidų ir draperijų išvaizdos atgaivinimas

Galite pašalin  dulkes ir erkes iš užuolaidų ir draperijų, purkšdami garus vien rankenėle. Garai pašalins nemalonų kvapą ir atgaivins

išblėsusias spalvas, taigi galėsite skalb  užuolaidas kur kas rečiau. Nustatykite mažiausią garų srovės intensyvumą.

11.2 Kilimų ir apmušalų dėmių šalinimas

DĖMESIO: garai. Rizikuojate nusidegin !

Prijunkite nusmailintą prietaiso priedą, nukreipkite garų srovę esiai link dėmės didžiausiu įmanomu kampu (niekada ver kaliai

valomo paviršiaus  atžvilgiu)  ir  padėkite  skudurėlį  po  dėme,  kad  surinktumėte  nešvarumus,  nupūstus  garų  slėgio.  Nustatykite

mažiausią garų srovės intensyvumą.

11.3 Augalų priežiūra ir kambarių drėkinimas

Prižiūrėdami augalus, pašalinkite dulkes nuo lapų, naudodami garų srovę. Purkškite garus esiai iš rankenėlės, palikę bent 50 cm

atstumą. Nustatykite mažiausią garų srovės intensyvumą. Augalai lengviau kvėpuos, bus ryškesnės spalvos.

Taip pat galite naudo  šią funkciją patalpų, ypač rūkomųjų, orui atgaivin .

12. Pasibaigus vandeniui
Jei, paspaudus garų mygtuką, iš prietaiso nesiveržia garai, tai reiškia, kad vandens talpykloje baigėsi vanduo. 
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DĖMESIO: niekada nepildykite šildytuvo, iškart atvėrę saugumo dangtelį. Net jei ir prietaisas yra išjungtas iš rozetės, šildytuvas vis

ek tebėra įkaitęs. Patekęs į karštą ir tuščią šildytuvą, šaltas vanduo išgaruos. Susidarę karš  garai gali nudegin . Pildykite šildytuvą,

k jam esant atvėsusiam. Pildydami šildytuvą, nusukite veidą toliau nuo šildytuvo kaklelio.

DĖMESIO: garai. Rizikuojate nusidegin !

Norėdami tęs  naudojimą, darykite taip:

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Spauskite garų purškimo mygtuką, kol pasibaigs garų ekimas.

 Palaukite 10 minučių ir nuimkite apsauginį dangtelį. Atsukite jį, nenaudodami jėgos.

 Palikite prietaisą atvės  bent 10 minučių.

 Pripildykite šildytuvą, kaip aprašyta 1 skiltyje.

 Atsargiai užsukite apsauginį dangtelį atgal į vietą. Įsi kinkite, kad jis gerai prisitvir no. 

DĖMESIO: jei, atsukant dangtelį, jis labai lengvai sukasi arba jeigu iš jo veržiasi garai, nutraukite darbą. Įsi kinkite, kad šildytuvas yra

išjungtas, o prietaiso kištukas ištrauktas iš rozetės. Palaukite bent 2 val., kol prietaisas atvės, ir atsargiai atsukite dangtelį. Saugokite

veidą nuo karštų garų.

13. Bendroji priežiūra
Valykite išorinę prietaiso dalį k su čiaupo vandeniu sudrėkintu skudurėliu. Galite plau  visus prietaiso priedus po tekančio vandens

srove, prieš tolimesnį naudojimą įsi kindami, kad jie visiškai išdžiūvo. 

Baigę naudo  šepetėlius, rekomenduojame palik  jų šerelius atvės  įpras nėje padėtyje, kad jie nesideformuotų. 

Nenaudokite jokių rūšių valiklių.

Reguliariai pa krinkite spalvoto tarpiklio, esančio jung es mechanizme, būklę. Jei reikia, pakeiskite a nkama atsargine detale. 

 Išimkite pažeistą tarpiklį.

 Įstatykite naują tarpiklį, prijungdami jį prie garų galvutės ir spustelėdami.

 Padenkite tarpiklį silikono aliejuku ar vazelinu, arba nedideliu augalinio aliejaus kiekiu. 

Tokiu pačiu būdu pa krinkite lanksčios žarnelės rankenėlės sandarinimo žiedų, ilginamųjų vamzdžių ir priedų adapterio būklę. Kartą

per 2 mėnesius perplaukite šildytuvą čiaupo vandeniu.

14. Papildoma priežiūra su „Kalstop“
„Kalstop“ – tai kalkių nuosėdų šalinimo priemonė, skirta garų ir lyginimo sistemų šildytuvų valymui. 

Reguliariai naudojant „Kalstop“, kaskart pripildžius vandens talpyklą:

 Prietaisas tarnaus ilgiau.

 Susiformuoja sausesni garai.

 Nesikaupia kalkių nuosėdos.

 Tausojamos šildytuvo sienelės.

 Sutaupoma elektros energijos.

15. Priedų laikiklis su ratukais
Tik HANDY_PURE ir HANDY15_PLUS modeliuose.

Mažesni priedai laikomi ant pagrindo (13). Norėdami juos pasiek , paspauskite rankenėlę (14), tuo pačiu metu keldami viršu nę

prietaiso dalį.

16. Transportavimas
Vienas iš šio prietaiso privalumų yra tas, kad dėl pagrindo su ratukais bei pe es dirželio galėsite nesunkiai jį nusivež  ir naudo , kur

panorėję.

Tik HANDY_PURE / HANDY25_PLUS modeliai: norėdami persivež  prietaisą su ratukais, įsi kinkite, kad pagrindas su ratukais yra

pritvir ntas prie prietaiso. Norėdami jį prijung , darykite taip:

 Pirmiausia prijunkite priekinę dalį, tada paspauskite prietaisą žemyn taip, kad išgirstumėte rankenėlės spragtelėjimą (15).

 Norėdami atleis  pagrindą, paspauskite rankenėlę žemyn (14) ir kilstelėkite prietaisą už rankenėlės.

Norėdami transportuo  prietaisą, naudodami pe es dirželį, įsi kinkite, kad pagrindas yra atskirtas nuo prietaiso ( k HANDY_PURE /

HANDY25_PLUS modeliuose). Tada įstatykite dirželį į dvi tvir nimo skylutes (16-17).

DĖMESIO: jei ką k pripildėte prietaisą, jį valote arba judinate, nedidelis vandens kiekis, susimaišęs su garais, gali ištekė  iš prietaiso

priedų.
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17. Saugojimas
17.1 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

17.2 Galite pakeis  grindų šepe  stovėjimo detale (18).

17.3 Jei naudojate HANDY_PURE arba HANDY25_PLUS, galite įdė  šepe  su žarnelėmis ir lanksčia žarnele į stovėjimo pagrindą

(19-20). Apvyniokite laidą aplink laido laikiklius (20). Mažesnius priedus galite sudė  į priedų laikiklį (13).

18. „FrescoVapor“ ( k Handy_PURE modelyje)
DĖMESIO: niekada nepilkite „FrescoVapor“ į šildytuvą. Pilkite į šildytuvą k vandenį, kaip aprašyta 1 skiltyje.

„FrescoVapor“  –  tai  oro  gaiviklis,  pagamintas  iš  natūralių  medžiagų.  Susimaišęs  su  garais,  jis  pašalina  nemalonius  kvapus  ir

paskleidžia malonų aromatą.

Norėdami naudo  „FrescoVapor“, darykite taip:

 Atsukite garų purškiklio aroma nių medžiagų talpyklos kamštelį (21). Įpilkite į talpyklą „FrescoVapor“ (22).

 Užsukite kamštelį.

 Norėdami pareguliuo  aroma nių medžiagų kiekį, naudokite reguliavimo rankenėlę (23) (sumažin  - , padidin  - ).

Galite naudo  „FrescoVapor“ su visais priedais ir visų rūšių paviršiams valy , kaip aprašyta skiltyje „Naudojimas“. 

Jei  padidinsite  aroma nių  medžiagų  kiekį,  valomi  paviršiai  bus  šiek  ek  drėgnesni  nei  įprastai,  nes  „FrescoVapor“  maišosi  su

purškiamais  garais.  Norėdami  nutrauk  „FrescoVapor“  ekimą,  reguliavimo  rankenėle  pasirinkite  OFF  padė .  Reguliatoriumi

nustatomas k aroma nių medžiagų, besimaišančių su garais, kiekis. Jis nenustato naudojamų garų kiekio. Norėdami pakeis  garų

srovės intensyvumą, naudokite garų reguliatorių (9).

Tūris: 200 ml.

„FrescoVapor“  parduodamas  bui nės  technikos  parduotuvėse,  įgaliotuose  POLTI  klientų  aptarnavimo  centruose  ir  internetu

(www.pol .com). 

DĖMESIO: prieš naudodami „FrescoVapor“ apmušalams, odai, lengvai pažeidžiamiems audiniams ir mediniams paviršiams valy ,

perskaitykite jų gamintojų instrukcijas. Visuomet pirmiausia pamėginkite valy  mažai matomą paviršiaus dalį. Palaukite, kol valytas

paviršius išdžius, kad įsi kintumėte, kad neįvyko deformacija ar spalvos paki mas. 

19. Trikdžių šalinimas

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Prietaisas neįsijungia. Prietaisui ne ekiama elektra. Įstatykite, kad prietaiso kištukas įstatytas į 

rozetę, kaip aprašyta 1 skiltyje.

Iš prietaiso nesiveržia garai. o Šildytuve trūksta vandens. 

o Įjungtas garų srovės užraktas.

o Šildytuve nesusidarė pakankamas 

slėgis.

o Susisukusi ar prispausta garų 

žarnelė.

o Pripildykite šildytuvą, kaip aprašyta 12 

skiltyje.

o Išjunkite ant rankenėlės esan  garų 

srovės užraktą.

o Palaukite, kol įsižiebs garų 

indikatoriaus lemputė.

o Įsi kinkite, kad garų žarnelė nėra 

prispausta ar susisukusi.

Iš prietaiso nesiveržia garai. 

Nepavyksta atsuk  prietaiso dangtelio.

Sugedo garų purškimo mygtukas. Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą 

klientų aptarnavimo centrą.

Prietaise susidaro slėgis, bet veržiasi 

labai mažai garų.

Garų srovės valdikliu nustatyta mažiausia

srovės parink s.

Pareguliuokite garų srovės valdiklį, kad 

padidintumėte srovės intensyvumą.

Sunkiai sekasi prijung  prietaiso 

priedus.

Sandarinimo žiedai didina trin . Patepkite žiedus silikono pagrindo riebalais, 

vazelinu arba nedideliu augalinio aliejaus 

kiekiu.

TIK HANDY PURE

Naudojant garų purškimo režimą, 

kartu nesiveržia „FrescoVapor“ 

aroma nės medžiagos.

o „FrescoVapor“ reguliatoriaus 

mygtuku pasirinkta OFF padė s.

o Pa krinkite „FrescoVapor“ kiekį 

talpykloje.

o „FrescoVapor“ valdikliu pasirinkite MIN 

arba MAX padė .

o Pripildykite „FrescoVapor“ talpyklą.

Naudojant „FrescoVapor“, paviršiai 

valomi labai šlapiai.

Garai maišosi su „FrescoVapor“. Norėdami sumažin  garų drėgnumą, 

sumažinkite naudojamo „FrescoVapor“ kiekį.

Įpylėte „FrescoVapor“ į šildytuvą. ------------------ Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą 

klientų aptarnavimo centrą.

Jeigu problema nėra aprašyta šioje skiltyje arba jeigu jos nepavyksta pašalin , kreipkitės į ar miausią įgaliotą POLTI klientų 

aptarnavimo centrą.
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Garan ja
Garan ja suteikiama 2 metams prietaiso naudojimui namuose ir yra pradedama skaičiuo  nuo pirkimo datos, įrodomos pateikus 

pirkimo dokumentą. Nepateikus tokio dokumento, prietaisas nebus nemokamai taisomas. 

Garan ja nepažeidžia pirkėjo teisių, numatytų Europos direktyva 99/44/EC.

Garan ja galioja šalyse, kurios laikosi Europos direktyvos 99/44/EC. Kitose šalyse galioja vie niai garan jų sąlygas 

reglamentuojantys įstatymai.

Garan jos sąlygos

Garan nio laikotarpio metu gamintojas įsipareigoja nemokamai pataisy  dėl su prietaiso pagaminimo ar medžiagų kokybe susijusių 

priežasčių atsiradusius gedimus. Jeigu prietaiso neįmanoma pataisy , gamintojas gali pasirink  nemokamai pakeis  prietaisą nauju.

Norėdamas pasinaudo  garan ja, pirkėjas turėtų apsilanky  viename iš įgaliotų klientų aptarnavimo centrų ir pateik  galiojan  

pirkimo čekį su pirkimo data. Nepateikus pirkimo datą įrodančio dokumento, naudotojas už taisymą turės susimokė  pats. 

Saugokite pirkimo čekį viso garan nio laikotarpio metu.

Garan ja negalioja, jeigu prietaisas sugenda:

 Dėl su prietaiso pagaminimo kokybe nesusijusių priežasčių;

 Ne nkamai ir ne pagal naudotojo vadovo nurodymus naudojant prietaisą;

 Force majeure atvejais, įvykus trumpajam jungimui ar gaisrui, taip pat jeigu prietaisą taiso ir modifikuoja ki  nei gamintojo

įgalio  tre eji asmenys;

 Naudojant kitokias nei gamintojo atsargines dalis, taip pat kai prietaisą taiso ki  nei gamintojo įgalio  specialistai;

 Kai naudotojas specialiai gadina prietaisą;

 Kai prietaiso detalės natūraliai nusidėvi dėl dažno naudojimo;

 Dėl susikaupusių kalkių nuosėdų;

 Ne nkamai ar pernelyg retai prietaisą valant;

 Naudojant ne „Pol “ prietaiso priedus, naudotojo modifikuotus priedus ir kitas detales, nepritaikytas prietaisui.

Ne nkamai ir/ar ne pagal taisykles naudojant prietaisą, garan ja negalios. 

Gamintojas ir pardavėjas neatsako už esiogiai ar ne esiogiai žmonėms, turtui ar gyvūnams padarytą žalą, jeigu nesilaikoma 

naudotojo vadovo rekomendacijų. 
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