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TÜM YÜZEYLERE UYGUN TEK BİR TEMİZLEME SİSTEMİ: AKARLARI, MİKROPLARI  
VE BAKTERİLERİ KİMYASAL TEMİZLEYİCİ KULLANMADAN TEMİZLER. 

 
 
 
 
 

 

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  

 
 

 

TÜ
R

K
Ç

E 

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.



Polti S.p.A., cihazın uygun olmayan 
şekilde kullanılması sonucu doğabi-
lecek olan tüm kazalar ile ilgili hiçbir 
sorumluluk kabul etmez.
Yalnızca kullanım kılavuzunda detaylı 
şekilde belirtilen kullanım uygun 
kullanım olarak kabul edilir.
Bu talimatlara uygun olamayan 
kullanım garantiyi geçersiz kılacaktır.

UYARI: Yüksek sıcaklık. Haşlanma riski.
 Eğer cihaz üzerinde bu uyarı işareti varsa, 
parçalar çok sıcak olacağından 
dokunmayınız.

UYARI: Buhar. Haşlanma riski.
 Bu cihaz çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. 
Cihazın uygun kullanılmaması haşlanma 
riskini doğurabilir.

•Asla bu kullanma kılavuzunda belirtilenin 
aksi şekilde cihazı sökmeyiniz ve tamirat 
gerçekleştirmeyiniz. Arıza veya hata 
oluştuğunda, kendi başınıza cihazı tamir 
etmeye çalışmayınız. Ağır bir darbe, düşme, 
hasar veya suya düşme durumlarında, cihaz 
kullanım için artık güvenli olmayacaktır. 
Yanlış kullanım veya buradaki talimatlara 
uygun olmayan şekilde kullanımlar ciddi 
kazalara sebep olabilir. Her zaman Yetkili 
Teknik Servis ile iletişim kurunuz.
•Cihaz, ancak gözlem altındalarsa ve güvenli 
kullanım ile ilgili talimatları gösterilmişse, 8 
yaş ve üzerindeki çocuklar, fiziksel, duygusal, 
zihinsel engelli kişiler tarafından kullanılabil-
ir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. 
 

Temizlenme ve bakım işlemleri 
gözetilmedikleri sürece çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. Elektriğe bağlı olduğunda 
veya soğuma evresinde cihazı ve güç 
kablosunu hortumunu 8 yaş ve altındaki 
çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
•Paket içindeki tüm parçaları çocukların 
ulaşamayacağı yerlere kaldırınız, bunlar 
oyuncak değildirler. Plastik torbayı 
çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız: 
Boğulma tehlikesi
•Bu cihaz yalnızca ev kullanımı içindir.
Yangın, elektrik şoku, kişisel sakatlanma ve 
yanma gibi kaza risklerini azaltmak adına, 
gerek kullanım esnasında gerekse kullanım 
hazırlıkları veya bakım ile saklama 
evrelerinde bu kullanma kılavuzunda 
listelenen temel önlemleri alınız.

•Topraklama sistemi ve yüksek hassasiyet-
teki artık devre kesici elektrikli cihazların 
güvenli kullanımını garanti eder. Bundan 
dolayı, cihazınızın bağlı olduğu elektrik 
sisteminin akım yasalarına uygun olup 
olmadığını kontrol ediniz.
•Cihazın voltajı eğer kullanımdaki evsel 
elektrik sisteminize uygun değilse, cihazı 
prize bağlamayınız.
•Prizleri adaptörler ile ve/veya 
dönüştürücüler ile aşırı yüklemeyiniz. Cihazı, 
yalnızca cihazın fişi ile uyumlu akımda olan 
tek bir prize takınız.
•Güç seviyesiyle uyumsuz ve akım sistemine 
uymayan uzatma kabloları kullanmayınız. 
Bunlar aşırı ısınmaya yol açtıkları gibi kısa 
devre, yangın, güç kaybı ve cihazda 
oluşabilecek diğer hasarlara yol açabilirler. 
Yalnızca sertifikalı, güç seviyesiyle uyumlu, 
16A veya 2220 W üzeri gücü destekleyebilen 
ve topraklı uzatma kabloları kullanınız.
•Güç kablosunu soketten çekmeyiniz, sokete 
zarar vermemek adına fişi tutarak çekiniz.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ

ELEKTRİK KAYNAĞI İLE İLGİLİ 
RİSKLER — ELEKTRİK ŞOKU 



•Eğer cihaz kullanımda değilse ve herhangi 
bir hazırlık, bakım ve temizleme işleminden 
önce, cihazı kesinlikle prizden çıkarınız.
•Cihaz eğer prize takılıysa, başıboş 
bırakmayınız.
•Güç kablosunu çekmeyiniz, sarsmayınız 
veya gerilime (sarma, ezme, çekme) maruz 
bırakmayınız. Kabloyu sıcak ve/veya keskin 
yüzeylerden ve malzemelerden uzak 
tutunuz. Kabloların kapı ve pencerelerde 
kırılmalarına engel olunuz. Köşelerin 
etrafında kabloyu sertçe çekmeyiniz. 
Kablonun üzerine ayakla basmayınız. Cihaz 
ile kablonun üzerinden geçmeyiniz. Kabloyu 
özellikle sıcak iken cihazın etrafına 
sarmayınız.
•Prizi güç kablosu takılıyken değiştirmeyiniz.
•Güç kablosu hasar görmüşse, olası zararları 
önlemek adına üretici tarafından veya onun 
yetkili servis elemanları veya aynı seviyede 
kalifiye kişilerce değiştirilmelidir. Güç 
kablosu hasar görmüş ise ürünü 
kullanmayınız.
•Ayaklarınız çıplakken cihazı kullanmayınız.
•Cihazı havuz, küvet, duş veya su dolu 
depoların yakınlarında kullanmayınız.
•Asla cihazı, kablolarını veya prizini suya 
veya herhangi bir sıvının içerisine 
batırmayınız.
•Jet buharını direk olarak çalışan elektrikli ve 
elektronik parçaları bulunan ekipmanlara 
doğru tutmayınız.

aşındırıcı malzemelerin üzerine sıkmayınız. 
Bu tehlikeli maddelerin çıkarılması bu 
maddeler ile üreticinin verdiği talimatlara 
bağlı kalarak gerçekleştirilmelidir.
•Cihaz kullanılmadığında kablosunu geri 
sarınız.
•Cihazı canlı elemanların, elektrikli ocakların 
veya herhangi başka ısı kaynağının yanına 
bırakmayınız.
•Ürün üzerindeki açıklıkları ve ızgaraları 
tıkamayınız.
•Jet buharını direk olarak insanların ve 
hayvanların üzerine uygulamayınız.
•O anda giyiliyorsa, jet buharını direk olarak 
giyilen elbiselerin üzerine uygulamayınız.
•Derinlerine buhar nüfuz etmiş olan elbiseler, 
kumaşlar ve tekstil ürünleri 100° civarında 
çok yüksek sıcaklara ulaşırlar. Birkaç dakika 
bekleyiniz ve bunları kullanmadan önce 
soğuyup soğumadıklarını kontrol ediniz. Bu 
sebepten, eğer henüz buhar işlemi görmüşler 
ise cilt ile temas etmelerine izin vermeyiniz.

Bu cihaz belirtildiği gibi ve bu kullanım 
kılavuzundaki talimatlara uygun olarak 
sıvıların ve katı malzemelerin süpürülmesi ve 
ev kullanımı içindir.
Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve 
gelecekte işinize yarayabileceğinden ötürü 
saklayınız. Eğer bu kullanım kılavuzu 
kaybolursa www.poltitr.com internet 
adresimizden indrebilirsiniz.
Cihaz ancak su haznesi düzgün takılı 
olduğunda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 
yerleştirildiğine çalışır.
Cihazın düzgün kullanılması yalnızca bu 
kullanım kılavuzunda detaylandırılmıştır. 
Bunun dışındaki herhangi bir kullanım tarzı 
cihaza hasar verebilir ve garantiyi geçersiz 
kılabilir.

Polti S.p.A., bu kitapçıkta yer alan 
talimatlara uygun olmayan şekilde kullanımı 
sebebiyle oluşabilecek olan herhangi bir 
arıza veya kaza ile ilgili hiçbir sorumluluk 
kabul etmez.

•Patlama riski bulunan veya zehirli 
maddelerin bulunduğu yerlerde cihazın 
kullanılmamalıdır.
•Haznenin içerisine zehirli maddeler, asit, 
çözücü, deterjan, patlayıcı malzeme veya 
parfüm eklemeyin iz.
•Haznenin içerisine yalnızca su veya "HANGİ 
SU KULLANILMALIDIR" başlığında belirtilen 
şu karışımları ekleyiniz.
•Buhar jetini direk olarak zehirli maddelerin, 
asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve 

ÜRÜNÜ KULLANIM ESNASINDA 
OLUŞABİLECEK RİSKLER — 
YARALANMA/YANMA

ÜRÜNÜN DÜZGÜN KULLANILMASI



2002/96/EC Direktifi (Elektrik ve Elektronik 
Ekipmanların Atıkları — WEEE): kullanıcılar 
için bilgi Bu ürün 2002/96/EC numaralı EU 
Direktifine uygundur.
Cihazın üzerindeki üzerinde çarpı bulunan 
çöp konteynırı sembolü, kullanım ömrünün 
sonunda bu ürünün normal ev atıklarından 
ayrı şekilde atılması gerektiği anlamı taşır.
Kullanıcı, cihazı kullanım ömrünün sonunda 
uygun olan toplama merkezine teslim 
etmekle sorumludur.
Geri dönüşüme izin veren uygun şekilde 
ayrılmış toplama, işleme ve çevresel olarak 
uygun yok etme işlemleri çevremizde ve 
insan sağlığında oluşabilecek olumsuz 
etkileri engeller ve ürünün yapıldığı 
malzemelerin geri dönüşümünü destekler. 
Mevcut toplama merkezleri hakkında daha 
çok bilgi almak için, lütfen yerel atık toplama 
hizmetleri ile veya ürünü satın aldığınız 
mağaza ile iletişime geçiniz.

bağlanmış olduğundan emin olunuz. Kılıfı 
serbest bırakmak için ise basitçe serbest 
bırakma anahtarına basınız ve ayni zamanda 
fişi çekiniz.
1.4 Sadece Smart_Airplus modeli için, buhar 
tabancasının, kotu kokuları önleyen ve hoş 
bir koku bırakan doğal deodorant 
FrescoVapor ile kullanılacak olan özel bir 
tankı bulunmaktadır. FrescoVapor'in 
kullanımı 16.Bolum'de açıklanmıştır.
1.5 Güç kablosunu düzgün voltajlı topraklan-
mış prize takınız.
Prize takmadan ve kullanmadan önce, 
kabloyu tamamen gevşetiniz ve cihazı her 
zaman kablosu tamamen acilmiş şekilde 
kullanınız.
1.6 ON\OFF düğmesine basınız. Güç düğmesi 
yanacaktır.
1.7 Basınç gösterge lambası yanana kadar 
(aşağı yukarı 10 dakika) bekleyiniz. Vaporet-
to kullanıma hazırdır.

Uyarı: Eğer buhar güvenlik kapağından 
sızma yapıyor ise, cihazı kapatınız ve fişten 
çekiniz. Kapağı
sokup geri takmadan önce 1-2 dakika 
soğumasını bekleyiniz.

Uyarı: Cihaz prize takılıyken aska doldurma 
şişesini ve huniyi kazanının ağzında 
bırakmayınız. Bu
yaralanmalara sebep olabilir.

Uyarı: Buhari ilk defa kullanırken, sıcaklık 
denge bozulması sebebiyle buhar ile birlikte 
birkaç damla su gelebilir. İlk buharı bezin 
üzerine sıkınız.

Bu cihaz yaygın olarak mevcut olan mineral 
bulundurmayan su ile kullanım için dizayn 
edilmiştir. Asla çeşme suyu, distile su, 
yağmur suyu veya katkı malzemeleri 
(parfüm, kola vs.) bulunan suları veya diğer 
ev eşyaları tarafından üretilmiş suları 
kullanmayınız.
Kimyasal malzemeler veya deterjan 
kullanmayınız.

1.1 Cihazınızı paketinden çıkararak ürünün 
eksiksiz ve tüm parçalarının bulunduğunu 
kontrol edin z
1.2 Güvenlik kapağını (1) sokunuz ve kazana 
1,6 litre su ekleyiniz (tamamen bos ise), 
huniyi (2) kullanarak taşmadığından emin 
olunuz. Güvenlik kapağını geri takınız ve 
tamamen kapandığından emin olunuz.
1.3 Tek parça soketin kapağını acınız ve fişi 
klik sesini duyana kadar içeri sokunuz (3). 
Başka bir isleme geçmeden tamamen 

2.1 Uzatma borusunu cihazın sapına 
bağlamak için basitçe geniş fırçayı ve mızrak 
bağlantısını birbirine aksesuar kitleme 
düğmesi klik sesi çıkarana kadar birbirine 
takınız (9). Aksesuarları sökmek için basitçe 
düğmeyi aşağı bastırınız ve aksesuarları 
sokunuz (9). Aksesuarları kullanmadan önce, 
yerlerine düzgün takıldıklarından emin 
olunuz.

KULLANICILARIN DİKKATİNE

HANGİ SU KULLANILMALI

1.KULLANIM HAZIRLIKLARI

2.AKSESUARLARIN BAĞLANMASI



2.2 Küçük fırçayı, buhar yoğunlaştırıcıyı ve 
fırça aksesuarlarını esnek boruya veya 
uzatma hortumlarına bağlamak için, 
öncelikle buhar mızraklarına bağlanması 
gerekmektedir ki farklı parçalardaki iki ok 
sıraya gelsinler (11)-(12). Daha sonra, 
aksesuar adaptörünü döndürerek bağlayınız 
(13).

Buhar ayarlama düğmesini (8) kullanarak 
buhar akisinin gücünü ayarlayabilirsiniz. 
Düğmeyi saat yönünün tersine çevirerek 
buhar akisini artırabilirsiniz. Saat yönünde 
çevirerek ise azaltabilirsiniz. Buhar seviyesi 
ile ilgili bazı öneriler aşağıdadır:
•Güçlü Buhar: kuru kirler, lekeler, hijyen 
sağlamak, yağ için.
•Normal Buhar: halılar, kilimler, camlar
•Hassas Buhar: Bitkileri temizlemek, hassas 
kumaşlar, döşeme, duvar kağıtları ve 
parkeler.

4.1 1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen 
adımların tamamlanmış olduğundan emin 
olunuz. 4.2 Uzatma borusunu buhar 
hortumuna ve zemin fırçasını uzatma 
borusuna bağlayınız.
4.3 istenilen bezi zemin fırçasına kanca 
kollarını (10) yerlerine takarak bağlayınız.
4.4 Buhar ayar düğmesi (8) ile buhar 
seviyesini ayarlayınız; bu yüzey için Orta 
Seviye önerilir. 4.5 Buhar kilidini (4)-(5) 
açlnız ve buhar tetiğine basarak buhar 
sıkmaya başlayınız.
4.6 Fircayi hareket ettirerek zeminleri 
temizleyiniz.
UYARI: Fırçadan bezi çıkarmak için bezin 
soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.
UYARI: Bez olmadan cihazı kullanmayınız.
UYARI: Ekstra güvenlik için, buhar sıkılan 
alanı kurumaya bırakınız ve renk değişimi 
veya deformasyon olup olmadığından emin 
olunuz.

UYARI : Kumaşların buhar ile temizlenmesin-
den önce, mutlaka üretici talimatlarına
uyduğunuzdan emin olunuz ve bu 
yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara 
yapıp ren
bozulması veya deformasyon olup 
olmadığını kontrol ediniz.

5.1 1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen 
adımların tamamlanmış olduğundan emin 
olunuz. 5.2 Uzatma borusunu buhar 
hortumuna ve zemin fırçasını uzatma 
borusuna bağlayınız..
5.3 Buhar ayar düğmesi (8) ile buhar 
seviyesini ayarlayınız; bu yüzey için Orta 
Seviye önerilir. 5.4 Buhar kilidini (4)-(5) 
açlnız ve buhar tetiğine basarak buhar 
sıkmaya başlayınız.
5.5 Bez olmadan fırçayı yüzey üzerinde 
yüzeye kir getirmek adına geçiriniz.
5.6 istenilen bezi zemin fırçasına kanca 
kollarını (10) yerlerine takarak bağlayınız. 5.7 
Yüzeye geri gidip, kiri toplayınız.

UYARI: Fırçadan bezi çıkarmak için bezin 
soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.

UYARI : Kumaşların buhar ile temizlenmesin-
den önce, mutlaka üretici talimatlarına
uyduğunuzdan emin olunuz ve bu 
yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara 
yapıp ren bozulması veya deformasyon olup 
olmadığını kontrol ediniz.

6.11 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen 
adımların tamamlanmış olduğundan emin 
olunuz. 6.2 Uzatma borusunu buhar 
hortumuna ve zemin fırçasını uzatma 
borusuna bağlayınız..
6.3 Buhar ayar düğmesi (8) ile buhar 
seviyesini ayarlayınız; bu yüzey için Orta 
Seviye önerilir. 6.4 Buhar kilidini (4)-(5) 
açınız ve buhar tetiğine basarak buhar 
sıkmaya başlayınız.

3. BUHAR AYARLANMASI

4.ZEMiNLERİN TEMiZLENMESi

5.KİLİMLERİN TEMİZLENMESİ

6. HALILARIN TEMİZLENMESİ



6.5 İstenilen bezi zemin fırçasına kanca 
kollarını (10) yerlerine takarak bağlayınız. Bu 
işlemi hızlıca ve halinin üzerinde ileri geri 
hareket ettirmeden ve ayni alanda çok fazla 
durmadan gerçekleştiriniz.
Eğer hali çok kirliyse veya temizlik 
ürünlerine doymuş ise çok fazla ısrar 
etmeyiniz. Sonuçlar bir kaç Vaporetto 
kullanımı sonrasında görünür olacaktır.

UYARI: Özellikle soğuk havalarda cam 
yüzeyleri temizlemek için, aşağı yukarı 50 
cm.lik bir mesafeden başlayarak pencereyi 
ön ısıtma işlemine tabi tutunuz.
7.1 1 numaralı maddede belirtilen adımların 
tamamlanmış olduğundan emin olunuz. 
Sadece buhar tabancasını kullanınız.
7.2 Buhar ayar düğmesi (8) ile buhar 
seviyesini ayarlayınız; bu yüzey için Orta 

Seviye önerilir. 7.3 Buhar kilidinin kilitli 
olmadığından emin olunuz (5)-(6).
7.4 Cam ve aynaları temizlemek için, direk 
kirin üzerine buhar sıkarak kirleri 
yumuşatınız. Cam temizleme çerçevesini 
küçük fırçaya (14) uygulayınız ve kiri ortadan 
kaldırmak için üzerine geri gidiniz. Yüksek 
bölgelere ulaşmak adına uzatma hortumu 
kabzaya takılabilir.
7.5 Fayans ve karoları temizlemek için, 
kapağı küçük fırçaya takınız ve yüzeyin 
üzerinden buhar sıkarak geçiniz. Yüksek 
bölgelere ulaşmak adına uzatma hortumu 
kabzaya takılabilir.

UYARI: Deri veya kumaşları buhar ile 
temizlemeden önce, üreticinin talimatlarını 
okuyunuz ve her zaman gizli bölümlerde test 
ediniz ve renklerde veya şekillerde 
değişiklik olmadığından emin olmak için 
buhar sıkılan alanın kurumasını bekleyiniz.

9.11 numaralı maddede belirtilen adımların 
tamamlanmış olduğundan emin olunuz.
9.2 Buhar ayar düğmesi (8) ile buhar 
seviyesini ayarlayınız; bu yüzey için 
Maksimum Seviye önerilir.

8.1 1 numaralı maddede belirtilen adımların 
tamamlanmış olduğundan emin olunuz. 
Sadece buhar tabancasını kullanınız.
8.2 Küçük fırçayı buhar hortumuna takınız.
8.3 Kapağı küçük fırçaya takınız.
8.4 Buhar ayar düğmesi (8) ile buhar 
seviyesini ayarlayınız; bu yüzey için Minimum 
Seviye önerilir.
8.5 Buhar kilidinin kilitli olmadığından emin 
olunuz (4)-(5).
8.6 Buhar tetiğine basınız ve basili tutarak 
yüzeyin üzerinden geçiniz.

9.3 Buhar kilidinin kilitli olmadığından emin 
olunuz (4)-(5).
9.4 Kabza üzerindeki buhar tetiğine basınız 
ve basili tutunuz. Kirleri sökmek için buharı 
yüzeye püskürtünüz. Buhar ile yumuşatılmış 
kirleri temizlemek için kuru bez kullanınız. 
Aksesuar adaptörü ile bu aksesuarlardan 
birinin bağlanması yerleşmiş kirlerin 
temizlenmesi adına mümkündür: buhar 
yoğunlaştırıcı, küçük yuvarlak fırça veya 
geniş yuvarlak fırça.
Farklı renklerdeki yuvarlak küçük fırçalar her 
bir alanda farklı renklerin kullanımına izin 
verir.

UYARI : Kumaşların buhar ile temizlenmesin-
den önce, mutlaka üretici talimatlarına
uyduğunuzdan emin olunuz ve bu 
yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara 
yapıp renk
bozulması veya deformasyon olup 
olmadığını kontrol ediniz.
10.1 1 numaralı maddede belirtilen adımların 

7.CAMLARIN, PENCERELERİN VE 
FAYANSLARIN TEMİZLENMESİ

8. DÖŞEMELERİN TEMİZLENMESİ 
(minderler, koltuklar, araba 
döşemeleri, vs.)

9. BANYO ARMATÜRLERİNİN, YER 
DÖŞEMELERİNİN VE MUTFAK 
YÜZEYLERİNİN TEMİZLENMESİ

10. MOBİLYALARIN VE NARİN 
YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ



11.1 PERDE VE TÜLLERİN PARLATILMASI

Tozu ve akarları perdelerden ve tüllerden 
sadece kabza ile üzerlerine buhar sıkılarak 
kaldırabilirsiniz. Buhar kötü kokuları 
kaldırabilir ve tekstil ürünlerinin daha az 
yıkanmasına sebep olarak renklerini daha 
canlı hale getirebilir.
Bu yüzey için buharı Minimum seviyeye 
getiriniz.

11.2 HALILARDAN VE DÖŞEMELERDEN 
LEKELERİN ÇIKARILMASI

tamamlanmış olduğundan emin olunuz.
10.2 Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" 
konumundan saat yönünde çevirerek üç 
buhar ayarı seviyesinden bir tanesine 
getiriniz; bu tarz yüzeyler için, Minimum 
buhar seviyesi öneriyoruz.
10.3 Kabza üzerindeki buhar tetiğine basınız 
ve basili tutunuz.
UYARI: Yüzeylerin üzerine direk buhar 
tutmayınız.
10.4 Aynı alanda uzun süreli kullanımdan 
kaçınmak adına, yüzeyleri temizlemek için 
önceden buhar tutulmuş bezi kullanınız.

İnce uçlu aparatı bağlayınız, buharı direk 
olarak lekenin üzerine en iyi açı ile (asla 
temizlenecek yüzeye dikey olarak değil) 
sıkınız ve kir boyunca buhar basıncı ile dışarı 
çıkarılmış kiri toplamak için bir bez yerleştir-
iniz.
Bu yüzey için buharı Minimum seviyeye 
getiriniz.

11.3 BİTKİLER VE NEMLENDIRME ODALARI

Evinizdeki bitkilerinizin yaprakları üzerindeki 
tozları almak için, yalnızca kabzayı 
kullanınız:
buharı Minimum seviyeye getiriniz, 50 cm. lik 
bir mesafeden süpürünüz. Bitkiler daha rahat 
nefes alacaklardır ve daha temiz ve parlak 
gözükeceklerdir. Bunun dışında, odaların ve 
özellikle sigara içenlerin çok olduğu alanların 
havasını temizlemek için de buhar kullanabil-
irsiniz

Eğer cihazınız buhar vermiyor ise, tank içinde 
artık su yok demektir.
UYARI: Güvenlik kapağı açıkken tankı asla 
doldurmayınız. Kazan cihaz fişten çekildik-
ten sonra bil: sıcak olacaktır. Bos tankta 
soğuk su sıcak ile temas ettiğinde buhar 
spreyi oluşabilir ve b yanmalara sebep olur. 

Kazanı sadece soğuduktan sonra 
doldurunuz ve yüzünüzü açık kazanda uzak 
tutunuz. 

Kullanıma devam etmek için:
•Elektrik prizinden sokunuz.
•10 dakika bekledikten sonra, güvenlik 
kapağını güç kullanmadan sokunuz.
•Cihazı en az 10 dakika soğumaya bırakınız.
•1.maddede gösterildiği gibi kazanı 
doldurunuz.
•Kapağı güvenli şekilde kapatınız ve tam 
olarak kapandığından emin olunuz.

UYARI: Kapağı acarken eğer kapak serbest 
donuyorsa veya buhar sızıntısı varsa, anında  
işelemi durdurunuz ve kazanın 
çalışmadığından, elektrik kablosunun prize 
takılı olmadığından emin olunuz. Cihazın 
soğuması için bekleyiniz (2 saat) ve kapağı 
sokunuz. YÜZÜNÜZE DİKKAT EDİNİZ.

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, buhara 
nasıl tepki verdiklerini gizli alanlara 
uygulayarak test ediniz.

11. DİĞER KULLANIMIAR
12.SU BİTERSE

UYARI: Buhar, 
Yanma riski

UYARI: Buhar, 
Yanma riski



Cihazınızın kapalı ve prizde olmadığından 
emin olunuz.
Cihazın etrafını temizlemek için, nemli bez ve 
çeşme suyu kullanınız.
Bir sonraki kullanımdan önce kuruduk-
larından emin olunması koşuluyla tüm 
aksesuarlar akan su altında temizlenebilir.
Herhangi bir deterjan veya benzeri ürün 
kullanmayınız.
Cihaz ile birlikte gelen bezler etiketlerindeki 
talimatlara uygun olarak yıkanabilirler.

Kalstop kireç önleyici bir urundur. Kalstop'un 
her zaman tank doldurulurken düzenli 
kullanımı:

•Cihaz ömrünü uzatır.
•Kurutucu buhar emisyonuna imkân verir.
•Kireç oluşumunu önler.
•Kazan duvarlarını korur.
•Enerji sarfiyatını azaltır.

14.1 Cihazınızın kapalı ve prizde 
olmadığından emin olunuz.
14.2 Su sızıntılarını önlemek adına, su 
haznesini tamamen boşaltınız.
14.3 Bezleri cihazdan sökmeden önce 
birkaç dakika soğumaları için bekleyiniz.
14.4 Güç kablosunu özel kablo 
sarıcılarının etrafına sarınız.
14.5
UYARI: Cihaz prize takılı olmasa bile buhar 
tetiğine basılması halinde buhar cikisi 
oluşma ihtimali bulunmaktadır. Bundan 
dolayı, cihaz fişten çekildikten sonra buhar 
tetiğine basılarak depolanmadan önce son 
buharın cikisi sağlanmalıdır.

13.GENEL BAKIM

14.KALSTOP OPSİYONU

15.CİHAZIN DEPOLANMASI

Yalnızca Smart_Airplus modeli için
UYARI: Frescovapor'u asla kazanın içerisine 
koymayınız. Kazanda sadece su kullanınız.
1.Madde'de yer alan listelenmiş talimatlara 
uyunuz.

Frescovapor doğal maddeler içeren bir hava 
temizleyicidir. Buhar ile birleştirildiğinde 
ozel içeriği sayesinde her alana taze bir koku 
verir ve kotu kokulari yok eder.
FrescoVapor'u kullanmak için:
•Buhar tabancasında yer alan deodorant 
rezervuarının kapağını (19) açınız ve
FrescoVapor (20) ekleyiniz.

•Kapağı kapatınız.

•Deodorant seviyesini ayarlamak için, ayar 
düğmesini (21) kullanınız. FrescoVapor buhar
ile karışık kullanılabilir.

FrescoVapor seviyesini sıfırlamak için ayar 
düğmesini tamamen dondurunuz (OFF). 
Ayar düğmesi yalnızca buhar ile karışacak 
deodorant seviyesini belirler. Buhar seviyesi 
için buhari ayar düğmesi (8) kullanılacaktır.

Miktar: 200 ml
FrescoVapor Polti yetkili satıcılarında ve 
www.polti.com adresinde satılmaktadır.

UYARI:
-Çocuklardan uzak tutunuz.
-EĞER YUTULURSA, ağzınızı çalkalayınız 
ASLA KUSMAYA ÇALIŞMAYINIZ. Hemen bir 
doktora veya Zehir Merkezi’ne ulaşınız.
-Cilt, göz ve elbiselerinize temas ettirmey-
iniz.
-Çevreye dökmeyiniz.
-Yerel kurallara uygun şekilde kullanınız.

UYARI: Kumaşlarda, döşemelerde, derilerde 
ve ahşap yüzeylerde kullanmadan önce 
mutlaka üretici talimatlarına uyduğunuzdan 
emin olunuz ve bu yüzeylerde buhar 
uygulamasını gizli alanlara yapıp renk 
bozulması veya deformasyon olup 
olmadığını kontrol ediniz.

16.FRESCOVAPOR
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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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