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TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN 
AKSESUARLAR  

 
 

www.polti.com web sitemiz 
üzerinden ürününüzle ilgili ev 

temizliğini daha kolay 
yapmanız için veya ürününüzün 
performansı arttırmak için geniş 

aksesuar Seçeneklerine 
ulaşabilirsiniz. 

 
Aksesuarların ürününüze 
uyumlu olup olmadığını 

öğrenmek için model kodu ile 
arama yapın 

(PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi). 
Eğer almak istediğiniz aksesuar 

bu kılavuzda yer almıyorsa 
lütfen yetkili teknik servis veya 

bayiniz ile görüşün. 

 ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN 
 

Ürününüzü kayıt etmek için 
www.polti.com web sitesini 

ziyaret edin veya teknik servis 
merkezine başvurun. 

Ürününüzü kayıt etmek için 
kişisel bilgilerinizin yanı sıra 

ürünün altındaki tip etiketinde 
bulunan ürün seri 

numarasını(SN) da girmeniz 
gerekecektir. 

İhtiyacınız olduğundan 
kullanmak için bu kullanma 

kılavuzunun arkasına ürünün 
seri numarasını 

kaydedebilirsiniz. 

RESMİ  YOUTUBE  
KANALIMIZ  
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Dahasını görmek ister misiniz? 
Polti Türkiye Youtube 

Resmi video kanalımızı takip 
edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı 
videolarını izlemek için

Vaporetto anahtar kelimesi ile 
arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları 
yalnızca bu kullanma kılavuzun-

da yer alır.



Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu 
kılavuzda belirtilen dışında cihazın 
temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz 
tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir 
darbe, düşme, devrilme ve suya düşme 
gibi durumlarda ürünü kullanmak artık 
güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kulla-
nımı veya bu kılavuzda belirtilen tali-
matlara uymamak ciddi kazalara sebep 
olabilir. Her zaman yetkili servisinizle 
irtibata geçin. 

• Su haznesine kadar yapılacak bir 
temizlik için cihazın güç düğmesinden 
kapalı olduğuna ve prizden fişinin yak-
laşık iki saat önce çekilmiş olmasına 
özen gösterin. 
• Cihaz, fiziksel, görsel veya işitsel veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim 
bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin 
gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. 
Çocuklar cihaz kullanılırken denetim 
altında bulundurulmalı ve çocukların 
cihaz ile oynamadıklarından emin olun-
malıdır. Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşın-
dan küçük çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde saklayın ve ürün kullanım 
halindeyken ve soğuma halindeyken 
çocukları cihazdan uzak tutun.
• Tüm parçaları çocuklardan uzak 
tutun, bu parçalar oyuncak değildir. 
Plastik ambalajları boğulma riski taşıdı-
ğından çocuklardan uzak tutun.

KULLANMADAN ÖNCE

 UYARI! CİHAZI KULLANMADAN    
 ÖNCE BU KULLANMA    
 KILAVUZUNDAKİ  VE CİHAZIN  
 ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI  
 OKUYUN.

Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kul anımın-
dan kaynaklı tüm olası kazaların sebe-
binin kendisi olduğunu reddeder. 

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu 
kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.
Bu talimatlara uymayan kullanımlar 
garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:

UYARI: Yüksek Sıcaklık. Yanma riski 
bulunmaktadır!

Eğer bu işareti ürün üzerinde görürse-
niz, cihazın bazı kısımlarının sıcak ola-
bileceğini belirtmektedir.

 UYARI: Buhar.

 Yanma riski bulunmaktadır!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün 
yanlış kullanımı kireçlenmeye neden 
olabilir.



Herhangi bir temizlikten önce her 
zaman fişinin prizden çekilmiş olduğun-
dan emin olun. 
• Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı 
asla yalnız bırakmayın. 
• Cihazın kablosunu tamamen gevşet-
meden prize takmayın.
• Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir 
gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) 
maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu 
kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin 
nesnelerden ve köşelerden, sıcak 
yüzeylerden sakının. Elektrik kablosu-
nun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elekt-
rik kablosunu özellikle ürün sıcak ise 
ürünün üzerine veya içine sarmayın. 
• Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
• Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili 
bir servis tarafından değiştirilmelidir. 
Böyle bir durumda cihazı kesinlikle 
kullanmayın. 
• Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya 
ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta 
cihaza dokunmayın.
• Cihazı su dolu kapların, evyelerin, 
banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak 
ortamlarda kullanmayın. Cihazı ve kab-
losunu ve prizini kesinlikle suya veya 
herhangi bir sıvıya daldırmayın. 
• Elektrik ve elektronik devreler içeren 
cisimlere doğrudan buhar verilmemeli-
dir. 

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK 
RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

• Topraklama sistemi ve artık akım 
devresi ve manyeto termik emniyeti 
cihazın güvenli kullanımını garanti eder. 
Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışma-
sı için gerekli değerleri kontrol edin.
• Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja 
uyumlu olmayan durumlarda cihazı 
kullanmayın.
• Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim 
değiştiren transformatörler kullanarak 
prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yal-
nızca fişinin uyumlu çalışabileceği 
uygun bir akımdaki prize takın. 
•Tip etiketinde belirtilen değerlere 
uygun olmayan uzatma kabloları kul-
lanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı 
ısınmasına, kısa devre yapmasına, yan-
gına veya cihazın bozulmasına sebebi-
yet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki 
topraklanmış uzatma kablolarını kullan-
manız tavsiye edilir.
• Cihazın fişini prizden çekmeden önce 
MUTLAKA ON/OFF düğmesinden 
kapatın.
• Cihazın fişini prizden çıkarırken asla 
kablosundan tutup çekmeyin, fişinden 
tutarak çekin. 
•Eğer cihaz kullanım hallinde değilse 
fişini prizden çekin. 



Herhangi bir temizlikten önce her 
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• Cihazda bulunan açık bölgeleri ve 
ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin. 
• Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve 
hayvanlara doğrudan buhar vermeyin. 
• Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla 
doğrudan buhar vermeyin. 
• Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar 
ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta 
derin ve uzun süre muhafaza ettiğin-
den, birkaç dakika bekledikten sonra 
tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni 
temizlediyseniz hemen tenle temasın-
dan kaçının. 
• Kullanım esnasında, cihazı sabit bir 
yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya 
özen gösterin. 
• Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi 
güvenliğinizi garanti altına alır ve 
ürünün kullanım amacını bilmeyenleri 
ve sizi olası kazalardan korur. Buhar 
kullanılmadığından bu buhar emniyet 
kilidini kullanın.
Buharlı temizlemeye devam etmek için 
kilidi   tekrar buhar konumuna getirin. 

Cihazı her zaman güvenlik kapağını 
taktıktan sonra kullanın. Orijinal Polti 
güvenlik kapağı kullanılmaması kazala-
ra sebebiyet verebilir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – 
SAKATLANMALAR / YANMALAR

• Patlama riski taşıyan ve zehirli kimya-
salların bulunduğu ortamlarda kullanıl-
mamalıdır. 
• Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli 
kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjan-
lar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik 
malzemeleri ve parfümler konulmamalı-
dır. 
• Cihazın su haznesine sadece su veya 
“NASIL SU KULLANMALI” bölümünde 
belirtilen suyun kullanılması gerekir. 
• Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücüle-
rin, deterjanların be yıpratıcı maddele-
rin üzerine doğrudan buhar vermeyin. 
Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarıl-
ması üretici firma tarafından verilen 
talimatlarca yerine getirilmelidir.
• Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokar-
bon materyallere, alevlenebilecek nes-
nelere ve sıcak cisimlere doğrudan 
buhar vermeyin.
• Cihaz kullanılmadığında güç kablosu-
nu sarın. 
• Cihazı taşırken tutma sapını kullanın. 
Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve 
taşırken kullanmayın.   
• Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynak-
larının etrafında cihazı bırakmayın. 



UYARI! Güvenlik kapağını açtığınızda 
hazne hala sıcak olacağından ürünün 
fişi takılı olmasa dahi hemen su doldur-
mayın. Sıcak ile temas durumunda 
hazneyi boşaltın, buharlaşan sıcak su 
yanıklara sebep olabilir. Su doldurma 
esnasında su haznesinden yüzünüzü 
uzak tutun. 
• Orijinal Polti parçası olmayan güvenlik 
kapağı kullanmak ve bu kullanma kıla-
vuzundaki uyarıları dikkate almamak 
tüketici hatasına sebep olabilir, bu 
durumda Polti S.p.A. hiçbir sorumluluk 
kabul etmemektedir.

Basınçlı su haznesine erişim esnasında 
(kapağı açıp su doldurmak gibi) cihazın 
AÇMA/KAPAMA düğmesinden kapalı 
olduğundan basıncının çıktığından 
emin olun.
• Cihazı güvenlik kapağı olmadan elekt-
riğe bağlamayın. Her zaman cihazı 
çalıştırmadan önce kapağın kapalı 
olduğundan emin olun.
• Cihazı çalıştırmadan önce su haznesi-
nin ağzını 
engelleyen bir engel (huni, ölçme kabı 
veya başka nesneler) olmadığından 
emin olun. 
• Güvelik kapağının sıkıca kapatıldığın-
dan emin 
olun, eğer hava kaçırdığını gözlemle-
diyseniz cihazı 
kapalı konuma getirin, fişini çekin ve iki 
saat cihazın soğumasını bekleyin, son-
rasında kapağı açın. Eğer güvenlik 
kapağı sıkıca kapatıldıysa ve cihaz hala 
hava kaçırıyorsa en yakın yetkili servis 
ile irtibata geçin. 
• Düzenli olarak güvenlik kapağının 
sıkıca kapalı 
olduğunu kontrol edin. Cihazın yere 
düşürülmesi veya darbe görmesi gü-
venlik kapağının yerine tam oturmama-
sına neden olabilir. Bu durumda orijinal 
yedek parça ile değişimini yaptırın. 



Bunu yerine elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüştürülmesine yöne-
lik bir toplama noktasına verilmelidir. 
Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım be 
geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı 
bilgi için lütfen yerel belediye makam-
larına ve evsel atıkları toplayan şirkete 
ya da ürünü satın almış olduğunuz 
mağazaya başvurun.
Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin 
ürün üzerinde ve aksesuarlarda değişik-
lik yapma hakkını saklı tutar. 
Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden 
önce katı bir denetimden geçerler, bu 
yüzden satın aldığınızda VAPORETTO 
ürününüzün su haznesinde bir miktar 
su bulunması normaldir.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK 
GEREKİR?
Bu cihaz normal musluk suyu ile çalış-
mak için tasalanmıştır. Eğer musluk 
suyunuz çok kireçli ise %50 musluk 
suyu %50 içme suyu ile karıştırarak 
kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu 
kullanmayın
UYARI: suyunuzun sertliğini yerel bele-
diye işletmelerinizden veya ilgili idari 
birimlerden öğrenebilirsiniz.
Eğer sadece musluk suyu kullanacaksa-
nız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti 
Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü 
satın aldığınız bayiden temin 
edebilirsiniz.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel 
temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca 
Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu 
kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan 
önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldı-
ğından emin olun. Eğer bu kullanma 
kılavuzu kaybolursa, www.polti.com. 
Web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı 
asla dışarda bırakmayın.
Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuz-
da anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanı-
mı ürüne zarar verebilir ve garantisini 
geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI
 Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
 Elektronik Cihazlar (AEEE) 
 hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa  
 Birliği yönergesine uygun biçim 
 de işaretlenmiştir.
Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzu-
atına uygun olarak atılmalıdır.
Bu cihazın doğru şekilde atılmasını 
sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde 
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol 
açabileceği çevre ve insan sağlığı üze-
rindeki olası olumsuz etkilerin ortadan 
kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. 
Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün 
evsel atıklarla aynı şekilde işaretlene-
meyeceğini ifade etmektedir. 



UYARI: İlk buhar kullanımızda, Sıcaklık 
dengesizliğinden kayanklı olarak buhar 
ile beraber su damlası da gelebilir.

İlk buharı yere doğru püskürtün.

2. AKSESUARLARIN KULLANIMI

Tüm Vaporetto aksesuarları tutma 
koluna veya uzatma borularına takıla-
bilmektedir: 
• Kilit düğmesi AÇIK konumda iken 
aksesuarı yerleştirin (10).
• İstediğini aksesuarı tutma koluna veya 
uzatma borusuna takın (10).
• Kilit düğmesini KAPALI konuma geti-
rin (10).
• Takılan aksesuarın yerine tam oturdu-
ğundan emin olun.

3. YERLERİ TEMİZLEME

Cihazı hassas yüzeylerde kullanmadan 
önce, yüzeyde çiziklere sebep olabile-
cek nesnelerin zeminde olmadığından 
emin olun.
3.1 Bölüm 1’deki talimatların yerine 
getirildiğinden emin olun ve Bölüm 
2’de gösterildiği gibi aksesuarları takın.
3.2 Uzatma borusunu hortuma bağlayın 
ve ardından yer başlığını takın.
3.3 Yer başlığına temizleme bezini takın 
ve yerine kol ile kilitleyin.

1. KULLANIMA HAZIRLIK
1.1 Cihazı ambalajından çıkarıp tüm 
aksesuarlarının kutunun içinden çıkıp 
çıkmadığını kontrol edin (1).
1.2 Güvenlik kapağını açın (2) ve 1.3l su 
ile hazneyi doldurun (3) (eğer tama-
men boş ise). Güvenlik kapağını tekrar 
yerine takın (2)
Bu adım her zaman su kazanı soğudu-
ğunda ve cihazın fişi prizden çekildik-
ten sonra gerçekleştirilmelidir.
1.3 Sadece Classic65 için, Open the 
door of the built-in socket and insert 
the built-in plug of the steam hose (4), 
İlerlemeden önce yerine iyi oturduğun-
dan emin olun.
1.4 Güç kablosunu topraklanmış uygun 
voltajlı bir prize (5) takın.
Cihazı prize takmadan önce kablonun 
dolanmamış olduğundan emin olun.
1.5 Su kazanının düğmesine bastığınız-
da ışık yanacaktır (6).
1.6 Işığın sönmesini bekleyin. Cihaz 
şimdi kullanıma hazırdır.
UYARI: Eğer Güvenlik kapağında buhar 
kaçağı varsa, cihazı kapatın ve fişini 
prizden çekin. Cihazın soğumasını bek-
ledikten sonra güvenlik kapağını açın 
ve tekrar yerine takmayı deneyin.
UYARI: Su haznesini doldurduğunu 
şişeyi veya huniyi asla haznenin ağzın-
dan bırakmayın, cihaz çalışır konumda 
olduğunda yanıklara sebebiyet
verebilir.



4.2Uzatma borusunu hortuma bağlayın 
ve ardından başlığa takın.
4.3Ayarlama düğmesinden dilediğiniz 
buhar yoğunluğunu seçin; bu tür 
yüzeyler için Seviye 3 buhar ayarı öne-
rilir (9).
4.4Ayarlama  düğmesinden dilediğiniz 
buhar yoğunluğunu seçin; bu tür 
yüzeyler için Seviye 3 buhar ayarı öne-
rilir.
4.5Yüzeydeki kirleri çıkarmak için bezi 
başlığa takmadan önce üstünden geçi-
rin.
4.6Temizleme bezini başlığa geçirerek 
sabitleyin. 
4.7Başlığı hareket ettirerek yüzeyi 
temizleyin.
Bezi fırçadan çıkarmadan önce birkaç 
dakika soğumasına müsaade edin.

5. CAM PENCERE VE FAYANS 
TEMİZLİĞİ
UYARI: Soğuk havalarda cam temizliği 
yapmadan önce, yüzeye 50 cm mesafe-
den buhar vererek temizliğe başlayın. 
5.1 Bölüm 1’deki talimatların yerine 
getirildiğinden emin olun ve Bölüm 
2’de gösterildiği gibi aksesuarları takın.
5.2 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz 
buhar yoğunluğunu seçin; (9); bu tür 
yüzeyler için Seviye 3 buhar ayarı öne-
rilir.

3.4 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz 
buhar yoğunluğunu seçin; bu tür 
yüzeyler için Seviye 3 buhar ayarı öne-
rilir (9)
3.5 Buhar kilidini devre dışı bırakın (8) 
buhar tetiğiyle buhar püskürtmeye 
başlayın (7).
3.6 Başlığı hareket ettirerek yerleri 
temizleyin.
Temizleme bezini çıkarmadan önce, 
birkaç dakika soğumasına izin verin.
Uyarı: Temizleme bezini takmadan 
cihazı kullanmayın.
UYARI: Güvenliğiniz için, buharı önce 
temizliğini yapacağınız yüzeyin görün-
meyen bir yerinde deneyin ve bir süre 
bekledikten sonra renk ve dokusunda 
bir bozulma olup olmadığına dikkat 
edin.

4.KİLİM VE HALILARI TEMİZLEME
UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üze-
rinde denemeden önce üreticinin 
belirttiği talimatlara uyun.  Her zaman 
buharı önce temizliğini yapacağınız 
yüzeyin görünmeyen bir yerinde dene-
yin ve bir sure bekledikten sonra renk 
ve dokusunda bir bozulma olup olma-
dığını kontrol edin.
4.1Bölüm 1’deki talimatların yerine geti-
rildiğinden emin olun ve bölüm 2’de 
gösterildiği gibi aksesuarları takın.



7. MOBİLYA VE HASSAS 
YÜZEYLERİTEMİZLEME
UYARI: Buhar direkt yüzeye püskürtme-
yin.
7.1 Bölüm 1’deki talimatların yerine geti-
rildiğinden emin olun.
7.2 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz 
buharı ayarlayın (9); bu tür yüzeyler 
için Seviye 1 buhar ayarı önerilir.
7.3 Buhar kilidinin devre dışı olduğun-
dan emin olun (8).
7.4 Tutma kolundaki buhar tetiğinin 
düğmesine basarak buhar püskürtün 
(7).
7.5 Temizleme bezini daha önce buhar 
verdiğiniz yeri silerken kullanın, ancak 
aynı bezi uzun süre kullanmaktan kaçı-
nın.
8. BANYONUN VE DERZLERİN VE 
MUTFAK TEZGAHLARININ 
TEMİZLENMESİ 
8.1 Bölüm 1’deki talimatların yerine 
getirildiğinden emin olun.
8.2 Turbo fırçayı hortuma geçirin.
8.3 Ayarlama düğmesinden dilediğini 
buharı ayarlayın (9); bu tür yüzeyler 
için Seviye 4 veya 5 buhar ayarı önerilir.
8.4 Buhar kilidinin devre dışı olduğun-
dan emin olun (8).
8.5 Tutma kolundaki buhar tetiğinin 
düğmesine basarak buhar püskürtün 
(7) ve temizlemeye başlayın.

5.3 Buhar kilidinin devre dışı olduğun-
dan emin olun. (8).
5.4 Buhar tetiğine basarak (7) yüzeyde-
ki kiri çözün. Buhar tarafından çözül-
müş kiri bez yardımıyla toplayın. Cam 
temizleme aksesuarı Classic65 mode-
liyle ayrıca kullanılabilmektedir.

6. DÖŞEME TEMİZLEME (yorganlar, 
koltuk, araç döşemeleri, vb.)
UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üze-
rinde denemeden önce üreticinin 
belirttiği talimatlara uyun.  Her zaman 
buharı önce temizliğini yapacağınız 
yüzeyin görünmeyen bir yerinde dene-
yin ve bir sure bekledikten sonra renk 
ve dokusunda bir bozulma olup olma-
dığını kontrol edin.
6.1 Bölüm 1’deki talimatların yerine 
getirildiğinden emin olun ve Bölüm 
2’de gösterildiği gibi aksesuarları takın.
6.2 Küçük fırçayı hortuma bağlayın.
6.3 Temizleme bezini fırçaya geçirin.
6.4 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz 
buharı ayarlayın (9); bu tür yüzeyler 
için Seviye 1 veya 2 buhar ayarı önerilir.
6.5 Buhar kilidinin devre dışı olduğun-
dan emin olun (8).
6.6 Tutma kolundaki buhar tetiğinin 
düğmesine basarak buhar püskürtün 
(7) 



Sıcak ile temasında, hazneyi boşaltın, 
soğuk su buharlaşan sıcak dumandan 
dolayı yanıklara sebep olabilir. Cihaz 
soğuduktan sonra soğuk su doldurun 
ve her zaman yüzünüzü uzak tutun. 
Kullanıma devam etmek için şu adımları 
takip edin:
•Elektrik fişini prizden çekin.
•Buhar akışı kesilene kadar buhar teti-
ğine basın.
•10 dakika bekleyerek güvenlik kapağı-
nı çevirerek açın.
•Soğuması için cihazı 10 dakika boyun-
ca bırakın.
•Bölüm 1’de anlatıldığı gibisuyu doldu-
run.
•Güvenlik kapağını tekrar kapatın. 
UYARI: Eğer güvenlilk kapağından 
buhar kaçıyorsa hemen cihazı durdurun 
ve haznenin kapalı olduğundan ve fişin 
prizden çekili olduğundan emin olun. 
Cihazın iki saat soğumasına izin verin. 
YÜZÜNÜZÜ UZAK TUTUN !!!
11. GENEL BAKIM
Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek 
için nemli bir bez kullanın. 
Tüm aksesuarlar su altında temizlenebi-
lir ancak tamamen kuruduktan sonra 
kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
Fırçaları kullandıktan sonra kurumaya 
bırakılarak yıpranmayı önlemek için 
kendi halinde kurumalarını tavsiye 
ederiz.
Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın.

10. BUHAR AYARI
Buhar ayarını, buhar ayar düğmesinden 
yapabilirsiniz. Buharı arttırmak için 
buhar düğmesini saat yönünde çevirin. 
Saat yönünün aksine çevirmek ise 
buhar gücünü azaltacaktır. Bazı ipuçla-
rı;
• Maksimum Seviye (4/5): leke ve yağ-
ları çıkarmak ve sterilize etmek için; 
• Orta Seviye (3): halılar, kilimler, cam 
ve yerler için;
• Minimum Seviye (1/2): bitkiler, narin 
kumaşlar, duvar kaplamaları, kanepeler 
vb.
 Rengi solmuş yıkayıcı periyodik olarak 
kontrol edin ve eğer gerekliyse bu 
parçayı temin ettikten sonra aşağıda 
anlatıldığı şekilde yerine yerleştirin. 
- Hasarlı yıkayıcıyı çıkarın.
- Yeni yıkayıcıyı takarak buhar başlığını 
yerleştirin. 
- Contayı silikon yağı veya vazelin ile 
yağlayın.
TÜRKÇE
 
10. SU TÜKENDİĞİNDE
Cihaz buhar vermediğinde, su hazne-
sinde su bittiği anlamına gelir. 
UYARI: Buhar.
Yanma Riski!
UYARI: Güvenlik kapağını açar açmaz 
su doldurmayın. Su kazanı ürünün fişi 
çekik olsa dahi hala sıcak olabilir. 



DÜZENLİ BAKIM
Her 2 ayda bir su haznesini musluk 
suyu ile yıkayın: durulama suyunun 
kahverengi olması Kalstop kireç çözü-
cünün işe yaradığını gösterir.

KALSTOP İLE DETAYLI BAKIM
Su haznesinde yoğun bir kireçlenme 
sorunu varsa, 250 ml suyu su haznesin-
de bırakın ve 3 doz Kalstop ekleyin. 
Cihazın kapağını kapatarak buhar kont-
rol düğmesine buhar kesilene kadar 
yani hazne basınçlaştırılana kadar bek-
leyin. Tüm kireç kalıntılarını gidermek 
için cihazı kapatarak tamamen soğuya-
na kadar 2 saat bekleyin. Su haznesini 
temizledikten sonra cihazı kullanmaya 
devam edebilirsiniz.
Kalstop Yetkili Polti satıcılarında 20 ‘li 
paketler halinde satılmaktadır.

13. ÜRÜNÜ SAKLAMA

13.1 Cihazı güç düğmesinden kapatın ve 
fişini prizden çekin.

13.2 Saklamadan önce cihazın tamamen 
soğuduğundan emin olun.

Rengi solmuş yıkayıcı periyodik olarak 
kontrol edin ve eğer gerekliyse bu 
parçayı temin ettikten sonra aşağıda 
anlatıldığı şekilde yerine yerleştirin. 

-Hasarlı yıkayıcıyı çıkarın.

-Yeni yıkayıcıyı takarak buhar başlığını 
yerleştirin. 
- Contayı silikon yağı veya vazelin 
ile yağlayın.

12. KALSTOP KİREÇ ÖNLEYİCİ
Kalstop ütü ve buharlı temizleyiciler 
için kullanılan bir kireç önleyicidir. 
Kalstop ürününün düzgün kullanılma-
sıyla, su tankını her 
doldurduğunuzda:
-Cihazınızın ömrünü uzatırsınız.
-Kuru buhar emilimini arttırırsınız
-Kireç oluşumunu önlersiniz
-Su tankınızın duvarlarını korursunuz
-Enerji tasarruf edersiniz

KALSTOP NASIL KULLANILIR?
12.1Su doldurulmuş Vaporetto su haz-
nesine kireç önleyici karışım paketinin 1 
tanesini boşaltın.
Suyunuz çok sert ise, daha çok kullanın 
(her bir litre su için bir paket kullanın).





GARANTİ
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma 
tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi 
saklamanızı tavsiye ederiz. 
Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini 
saklayın

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi’nin tüketici ürünlerinin 
garantisini ve tüketici haklarını etkilemez 

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi’nin geçerli olduğu ülkeler 
için geçerliliğe sahiptir. Diğer ülkelerde garanti için yerel kanun ve 
yönetmelikler esas alınır.

GARANTİNİN KAPSAMI
Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde 
değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması 
gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir 
şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla 
kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği 
periyodlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında 
değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
• Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan
doğabilecek arızalar,
• Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan
kaynaklanan hasar ve arızalar,
• Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve
arızalar,
• Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel
nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
• Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi
ve tamir etmeye çalışması,
• Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
• Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş
parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
• Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
• Bakım ve temizliğin üreticin kılavuzda belirttiği gibi yapılmadığı
durumlarda,
• Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma 
kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve 
arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır. 

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları 
ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı 
veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı 
peşinen reddetmektedir.

Bu modelin garantisine ilişkin ek ve / veya uzantılar için 
www.polti.com adresindeki web sitemizi kontrol etmenizi 
öneririz.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için 
lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.



SERİ NUMARASI:
 ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

ITALIA SERVIZIO CLIENTI                             800 162 162 

FRANCE SERVICE CLIENTS                                           04 78 66 42 12 

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE                            900 53 53 28 

TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ 444 22 09

UK CUSTOMER CARE                                                               0161 813 2765 

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST                                     DE 0800 72 41 079 

ÇAĞRI MERKEZİ

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83 
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy 

www.polti.com 
 

Bizi takip edin:


