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2 ADET ÇOK AMAÇLI MİKROFİBER BEZ

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya Polti www.poltitr.com web 
sitesinden temin edebilirsiniz.

PAEU0342 

HARİCİ AKSESUARLAR
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MOPPY DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ
TEMİZLİĞİN MASKOTU: HIZLI, PRATİK VE DOĞAL 

TEMİZLİK  MOPPY TEK BİR GEÇİŞTE BUHARLI TEMİZLİĞİN 
HİJYENİNİ SAĞLAR   KESİNLİKLE KİMYASAL 

TEMİZLEYİCİLER KULLANMADAN BAKTERİ VE 
MİKROPLARIN %99.9'UNU YOK EDER

 

TÜM iHTiYAÇLARINIZ iÇiN 
AKSESUARLAR

 
www.poltitr.com web sitemiz 
üzerinden ürününüzle ilgili ev 

işlerini daha kolay yapmanız için 
ve ürününüzün performansı 
arttırmak için geniş aksesuar
seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

 
Aksesuarların ürününüze 
uyumlu olup olmadığını 

öğrenmek için model kodu ile
arama yapın (PAEUXXXX/P-
FEUXXXX gibi). Eğer almak 

istediğiniz aksesuar bu kılavu
da yer almıyorsa lütfen

yetkili teknik servis veya bayiniz 
ile görüşün.

ÜRÜNÜNÜZÜ
KAYDEDİN

 
Ürününüzü kayıt etmek için

www.poltitr.com web sitesini 
ziyaret edin veya teknik servis 

merkezine 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 kaydede-
bilirsiniz.

RESMİ YOUTUBE
KANALI

 
Dahasını görmek ister misiniz? 

Polti Türkiye Youtube 
Resmi video kanalımızı takip 

edin:
Tüm ürünlerimizin detaylı 

videolarını izlemek için 
Vaporello anahtar kelimesi ile 

arama yapabilirsiniz.
DİKKAT: Güvenlik talimatları 

yalnızca bu kullanma kılavuzun-
da yer alır.
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GÜVENLİK UYARILARI
 
KULLANMADAN ÖNCE  

 

UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA 
KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİ-
MATLARI OKUYUN.

 
Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası 
kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder. 
Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belir-
tildiği gibidir.
Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

 
GÜVENLİK SEMBOLLERİ:
 

UYARI: Yüksek Sıcaklık.! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları 
sıcak olabileceğinden dokunmayın.
UYARI: Buhar!
YANMA RİSKİ!
 

 
 

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanma-
lara neden olabilir.
 

• 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. Ciha-
zın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara 
uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili 
servisinizle irtibata geçin.

• Bu ütü, düşürülmüş ise, görünür hasar belirtisi varsa veya 
sızıntı varsa kullanılmamalıdır.
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• Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuk-
lar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güven-
liklerinden sorumlu bir kişiningözetimi olmaksızın kullanıl-
mamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında 
bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından 
emin olunmalıdır. Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük 
çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kulla-
nım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihaz-
dan uzak tutun.

• Cihaz fişe takılıyken ve tamamen soğuyana kadar cihazı 
çocuklardan uzak tutun.

• Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyun-
cak değildir.

 Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan 
uzak tutun.

• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı 
kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir 
yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini 
azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan 
talimatlara uyun.

• Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto 
termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. 
Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değer-
leri kontrol edin.

• Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan 
durumlarda cihazı kullanmayın.

• Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transforma-
törler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca 
fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.

• Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma 
kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınması-
na, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulması-
na sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklan-
mış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK 
RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI



• Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin.
• Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden 

çekilmiş olduğundan emin olun.
• Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı a sla yalnız bırakma-

yın.
• Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
• Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, 

ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı 
ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelerden ve köşeler-
den, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun

 üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle 
ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.

• Güç kablosundaki fişi kendiniz değiştirmeyin.
• Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından 

değiştirilmelidir.Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullan-
mayın.

• 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 kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhan-
gi bir sıvıya daldırmayın.

| 8 |
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KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER
SAKATLANMALAR / YANMALAR

• Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu 
ortamlarda kullanılmamalıdır.

• Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, 
çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik 
malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.

• Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLAN-
MALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.

• Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların be 
yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin.

• Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı 
bırakmayın.

• Ürün üzerindeki açık alanları ve ızgaraları engellemeyin.
• Kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcak-

lıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika 
bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni 
temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.

• Ürünün buhar aktivasyonu, manyetik alanlara duyarlıdır
• Mıknatısları veya bunları içeren nesneleri yaklaştırmayın. 

Ani buhar vermekten kaçının.
• Ürünü indüksiyon plakaları gibi elektromanyetik alanların 

yakınında bulundurmayın.
• Yüksek sıcaklığa ve neme dayanıklı olmayan hassas yüzey-

ler üzerinde cihazı kullanmayın veya bırakmayın.
• Kullanım sırasında, tabanı sabit bir yerde yatay konumda 

tutun.
• Cihazı saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan 

emin olun.
• Cihazı asla taban ünitesinden tutarak taşımayın, her zaman 

taşıma sapını kullanarak taşıyın.
• Ayaklarınızla alt ünitenin üstüne basmayın veya çıkmayın.
• Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan 

buhar vermeyin.

| 9 |
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BAŞLAMADAN ÖNCE
Moppy yalnızca evsel temizlik için tasarlan-
mıştır .
Her türlü silebilir dikey yüzeyi (fayans, dolap 
kapakları, mermer duvarlar vb.) ve sert ve 
hassas zeminleri hijyenik hale getirir.
Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu 
kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan 
önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından 
emin olun.
Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa,
www.polti.com. web sitesinden 
indirebilirsiniz.
Cihazı asla açık hava koşullarına maruz 
bırakmayın.
Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ürün 
üzerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar.
Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden önce 
katı bir denetimden geçerler, bu yüzden satın 
aldığınızda ürününüzün su haznesinde bir 
miktar su bulunması normaldir.
Bu cihazın doğru kullanımı bu kılavuzda 
belirtilmiştir. Bunun dışındaki kullanımı ürüne 
zarar verebilir ve garantisini geçersiz 
sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar 
(AEE,E )
Moppy zeminler ve silinebilir dikey yüzeyler 
için yeni bir temizleme sistemidir.
İki farklı temel işleve sahiptir:
hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği 
yönergesine 1) Temizleme işlevi: her türlü 
zemin (fayans, uygun biçimde işaretlenmiştir. 
Ürün, atık imhasına seramik yüzeyler, taş, 
parke, mermer vb.) veya ilişkin çevre 
mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.
Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel 
atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini 
ifade etmektedir.

üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan 
kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün 
üzerindeki sembol, bu ürünün evsel 
atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini 
ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüştürülmesine 
yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu 
ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve 

geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için 
lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel 
atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın 
almış olduğunuz mağazaya başvurun.
Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların 
geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama 
noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, 
geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye 
makamlarına ve evsel atıkları toplayan
şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz 
mağazaya başvurun.

HAZNEDE NE KADAR SU KULLANMAK
GEREKİR?
Moppy orta sertlikte musluk suyu kullanımına 
göre tasarlanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok 
kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile 
karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme 
suyu kullanmayın .
UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye
işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden
öğrenebilirsiniz.
Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, 
kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop
kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız 
bayiden temin edebilirsiniz. 
Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli
katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma
cihazlarından elde edilen suları kullanmayın.
Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullan-
mayın.

MOPPY 
Moppy zeminler ve silinebilir dikey yüzeyler 
için yeni bir temizleme sistemidir. 
İki farklı temel işleve sahiptir:
1) Temizleme işlevi: her türlü zemin (fayans, 
seramik yüzeyler, taş, parke, mermer vb.) 
veya dikey yüzeyi deterjan kullanmadan 
temizler.
2) Toz alma: elektrostatik temizleme bezleri 
ile yüzeydeki tozları yakalar.
Bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan 
testler Polti Moppy'nin evde sıkça bulunan 
yaygın bakteri ve mikropları %99.99 oranında 
yok ettiğini ortaya koymuştur.

KULLANIMA HAZIRLIK
1.1 Moppy'i ambalajından çıkarın, 
ve ürünün tüm parçaların tam olduğundan 
emin olun 1.2 Taban ünitesini hazırlamak için, 
Şekil B'ye bakın . Tabandaki ergonomik saplı 
hortum (1) kilitlenmesi için “tık” sesi 
duyulduğundan emin olun (2). 
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Bu cihazın doğru şekilde atılmasını-
sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde 
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı



UYARI: Su haznesine başka yabancı sıvı veya 
katı madde KESİNLİKLE eklemeyin

 

 

 

Uzun süre buhar yüklenmesi bezin ıslanması-
na neden olabilir. İlk kez kullanıldığında, 
kumaş bezin eşit şekilde sterilize edilmesini 
sağlamak için paspasın  birkaç saniye 
boyunca taban üzerinde uzun tutulmasını 
tavsiye ederiz. Paspas düzgün bir şekilde 
yerleştirildiğinde beze buhar verilmeye 
başlanacak .Buhar dağıtımı esnasında kırmızı 
gösterge  ışığı yanıp sönerek (14) kullanıcıya 
bilgi verir .Yeşil gösterge ışığı (19) yandığında 
bezi tekrar taban ünitesine yerleştirip buhar 
ile yükleyin. Gösterge ışığı 20 saniye sonra  
bezin yeterli derecede buhar yüklendiğini 
bildirecektir 

Ancak her zaman temizleme bezinin daha 
uzun süre buhar ile yüklenmesi de mümkün- 
dür. Özellikle gözenekli ve sert zemin yüzey- 
ler için buhar yükleme süresinin biraz daha 
uzun tutulması tavsiye edilir.

2.5 Temizleme esnasında temizleme bezi 
dilediğiniz an değiştirilebilir. 

2.6 Park konumunda: Temizleme esnasında 
buharlı paspası tabana buhar vermek dışında 
park etmek için de kullanabilirsiniz.; paspas 
ıoklar dışarıyı  gösterecek şekilde ve telesko-
pik boruyu kilit yerine  oturtarak yerleştirebi-
lirsiniz. 
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Taban şimdi hazır demektir. 
1.3 Paspası hazırlamak için, Şekil A'ya bakı n.
kilit kancası (3), kilit bağlantısını (4) sökün v 
e teleskopik boruyu (5) üzerine yerleştirin. 
Düz kısım (6) ve delikler birbirine denk 
gelene kadar döndürün (7) daha sonra 
kilitleme kancasını (8)  tekrar sıkıştırın.
1.4 Paspas borusunun yüksekliği ayarlanabilir: 
alüminyum sapı kavrayarak  serbest bırakmak 
içi n üst kısmı saat yönünün tersine çevirin. 
İstediğiniz yüksekliğe ayarlayınız ve üst 
parçayı saat yönünde çevirerek (10) ,sıkıca 
sıkın .
1.5 Tabandaki su haznesini doldurun :
açmak için kapağa (11) basın, maks . kapasite-
de 0,7 l (12) doldurun ve kapağına  basarak 
tekrar kapatın.

Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden 
çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.  
1.6 Güç kablosunu tamamen gevşetin ve 
uygun bir prize(13) bağlayın. Kırmızı güç 
gösterge ışığı yandıktan (14) birkaç saniye 
sonra Moppy kullanıma hazırdır.

2. YER TEMİZLEME

Ürünü önceden süpürülmüş yüzeylerde 
kullanın. Bölüm 1'deki talimatlarından yerine 
getirildiğinden emin olun. 
2.1 Ürünle birlikte verilen mikrofiber bezi 
takın. 
Kumaşın takılmasını kolaylaştırmak için,  
kolay bir kilitleme sistemi bulunmaktadır. 
Böylece eğilmek veya ellerinizi kullanmak 
zorunda kalmazsınız. Sadece yer bezini yere 
serin ve paspasın başlı k
kısmını (15-16) bezin üzerine getirip yerleşti-
rin. 2.2 Paspası ve bezi tabana yerleştirin 
,fırçanın okunu okla hizalayın (18).  
Okların yanlış hizalanmas ı Moppy'nin 
çalışmasını  engeller. 2.4 Paspası zemin 
üzerinde hareket ettirerek temizleyin. Bez 
kuruduğunda, yaklaşık 20 saniye beze buhar 
yükleyin ve dezenfekte edin.

Moppy'yi hassas yüzeylerde kullanmadan 
önce kumaş ve    arasında çiziklere sebep 
olabilecek yabancı bir nesne olup   olmadığı-
nı kontrol edin. 

Temizleme bezini çıkarmadan önce soğuma-
sını bekleyin. Ayağınızla bezin ucuna 
basarak, bezi paspastan  ayırabilirsiniz (17).

UYARI: Cihazı mikrofiber bez takmadan 
kullanmayın Paspasın tabandan kaldırılması 
buha riletimini durdurur. Güvenliğiniz için 
Moppy her 60 saniye sonunda buhar 
vermediğinde kendini otomatik olarak 
kapatır ve otomatik kilit moduna girer. 
Tekrar buhar işlevini aktifetmek için paspası 
kaldırıp 15 saniye sonratekrar paspası 
yerleştirmek yeterli olacaktır .Daha fazla 
bilgi için 2.2'deki talimatları izleyin.

UYARI: Her zaman buharı önce temizliğini 
yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir 
yerinde deneyin ve bir süre bekledikten 
sonra renk ve dokusundabir bozulma olup 
olmadığını kontrol edin. 
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3. DİKEY YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK
Moppy, duvar, fayans, mermer gibi yüzeyler 
veya duşakabin, kapı gibi silinebilir dikey 
alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.
3.1 2.2 - 2.3’de belirtildiği gibi mikrofiber bezi 
takın. 3.2 Bez hazır olduğunda, yüzeyi 
temizleyin 
ve beze tekrara buhar vermek gerektiğinde  
taban ünitesine yerleştirin. 

4. TOZ ALMA İŞLEVİ
Moppy'yi hassas yüzeylerde kullanmadan 
önce kumaş ve yüzey arasında çiziklere 
sebep olabilecek yabancı bir  nesne olup 
olmadığını kontrol edin.
4.1 Yüzeydeki tozu almak için 2.1,’de anlatıldı-
ğı
gibi mikrofiber bezin üzerine elektrostatik 
bezi yayın ve paspası  üzerine oturtun, sonr a
ise kancalarından (21-22). tutturun.
4.2 Paspası hareket ettirerek temizliği 
Gerçekleştirin. 
4.3 Temizledikten sonra elektrostatik bezi  
çıkarıp çöpe atın.
Moppy piyasada yaygın olarak bulunan XXL  
mikrofiber temizleme bezlerine de uyumlu-
dur.

5. SU TÜKENDİĞİNDE
Şe�af su tankı sayesinde su seviyesi daima 
gözlemlenebilir . Su haznesinin içindeki su 
tükendiğinde buhar gelmeyecektir. Tekrar 
kullanıma devam etmek için Bölüm 1'de 
anlatıldığı  gibi su doldurmanız gerekir. 

6. GENEL BAKIM
Moppy'nin kapatıldığından ve prizinin 
çekildiğinden  emin olun. Cihazın soğumasını 
bekleyin .
Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli 
bir bez ve  musluk suyu kullanabilirsiniz 
Herhangi bir tipte deterjan kullanmayın. 
Mikrofiber bezler etiket üzerindeki talimatları  
izleyerek yıkanabilir ancak elektrostatik 
bezler tek kullanımlıktır. 

UYARI: Bu işlem her zaman cihazın fişi
prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmeli-
dir. 

UYARI: Cihazı sıcakken taban ünitesinden 
tutmayın veya taşımayın. Cihazın soğumasını 
bekleyin .



8. SORUN GİDERME

 

SORUN SEBEP ÇÖZÜM

Cihazın fişi prize takılı 
değildir. 

Cihaz çalışmıyor Bölüm1’de anlatıldığı gibi cihazın fişinin 
prize takılı olduğundan emin olun. 

Cihazdan buhar 
gelmiyor. 

Su tankında hiç su yok. Moppy’nin fişini çekin ve su doldurun, 
ardından 10 saniye ısınmasını bekleyin ve 
kullanmaya başlayın.

Bölüm1’de anlatıldığı gibi cihazın fişinin 
prize takılı ol duğundan emin olun. 

Cihaz kapalı konumdadır. 

Gösterge okları birbirini    
göstermiyor. 

Güvenlik kilidi aktif 
halde. 

Buhar yükleme esnasında paspas taban
ünitesinde 60 saniyeden fazla kalırsa
cihaz kendini otomatik olarak güvenlik 
kilidi konumuna alır.
 
Paspası çıkarın ve 15 saniye bekleyin. 

Gösterge oklarının birbiriyle eşleştiğinden 
emin olun. 

Temizlik bezinden 
su damlıyor. 

Temizleme bezine çok fazla 
buhar yüklenmiş.  

Buharlı paspası taban ünitesinde daha az
tutarak buhar yükleyin.  

Paspas kaldırıldığın-
da buhar/su 
damlıyor

Su sızıntısı var Bu durum normaldir ve sadece birkaç 
saniye sürecektir.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. 
(yetkili servisleri görmek için www.poltitr.com web sitesine bakın) 
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GARANTİNİN GEÇERSİZ
YILDIĞI 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.poltitr.com adresindeki 
web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için 
lütfen www.poltitr.com. web sitesini ziyaret 
edin.

GARANTİ
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlan-
mıştır  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 Avrupa  Direktifi 99/44/EC 
maddesindeki  tüketici haklarını etkileme-
mektedir. Satış ve tüketim  mallarının 
garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu 
kılmaktadır.  
Bu garanti, Avrupa  Direktifi 99/44/EC 
maddesinin  geçerli olduğu ülkelerde 
geçerliliğini korumaktadır.  Diğer ülkelerde 
ise, garanti şartları ilgili ülkenin  kanunlarına 
göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI
Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının 
hiçbir  şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilme-
miş ve üzerinin kapatılmamış olması gerekli-
dir. Ürünlerin sürekli  olarak kullanım kılavu-
zuna uygun bir şekilde  kullanılmış ve amaç 
dışı kullanılmamış olmalıdır .
Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya 
yedek parçalarıyla kullanılmış olması gerekir. 
Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin 
önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf 
malzemelerinin zamanında değiştirilerek 
kullanılması garanti şartlarındandır. 
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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 
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