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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.

UYARI: Buhar. Haşlanma riski.

 Eğer cihaz üzerinde bu uyarı işareti varsa, 
parçalar çok sıcak olacağından 
dokunmayınız.

 Bu cihaz çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. 
Cihazın uygun kullanılmaması haşlanma 
riskini doğurabilir.

•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 kullanımı veya bu kılavuzda 
belirtilen talimatlara 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 yaklaşık iki saat önce çekilmiş 
olmasına özen gösterin.

•Cihaz, fiziksel, görsel, 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 olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 
yaşından 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 taşıdığından çocuklardan 
uzak tutun.
•Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlan-
mıştır.
•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 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 yalnızca fişinin uyumlu 
çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
•Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun 
olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür 
kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre 
yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına 
sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki 
topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız 
tavsiye edilir.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK 
RİSKLER -ELEKTRİK ÇARPMASI 



•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.
•Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla 
yalnız bırakmayın.
•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 
köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik 
kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. 
Elektrik 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 kablosunu ve prizini kesinlikle suya 
veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
•Elektrik ve elektronik devreler içeren 
cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir. 

vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin 
çıkarılması üretici firma tarafından verilen 
talimatlarca yerine getirilmelidir. 
•Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon 
materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve 
sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
•Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu sarın. 
•Cihazı taşırken tutma sapını kullanın. 
•Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşırken 
kullanmayın.
•Soba, fırın ve şomıne gibi ısı kaynaklarının 
etrafında cihazı bırakmayın.
•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 ettiğinden, birkaç dakika 
bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer 
buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle 
temasından kaçının.
•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 kutunun içinden çıkan 
orijinal güvenlik kapağı ile kullanın. Orijinal 
olmayan parçaların kullanımı kazalara 
sebebiyet verebilir.

•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 KULLANMALI" bölümünde belirtilen suyun 
kullanılması gerekir. 
•Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin,de-
terjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine 
doğrudan buhar

Unico MCV85 ve MCV8O yalnızca evsel 
temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti 
tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. 
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun 
tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu 
kullanma kılavuzu kaybolursa, www.pol-
ti.com. web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı 
asla dışarda bırakmayın. 

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER
SAKATLANMALAR /YANMALAR 

BAŞLAMADAN ÖNCE 



Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda 
anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne 
zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir. 
Sadece evsel kirler için kullanın. 
Bölüm 22'de belirtilen olağandışı temizleme 
yöntemlerinin dışında cıhazı su veya başka sıvı 
dolu haznelerden su çekmeyin ve 
süpürmeyin .. Sadece bu kılavuzda belirtilen 
maksimum su çekme kapasitesini dikkate 
alarak kullanın. 
Düzenli olarak haznenin doluluk oranını 
kontrol edin (0.BL MAX). 

 Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar 
(AEEE) hakkındaki 
2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun 
biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına 
ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak 
atılmalıdır. 

sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin 
ortadan kaldırılmasına yardım etmış 
olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu 
ürünün evsel atıklarla 
aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade 
etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektron-
ik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir 
toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili 
işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm 
hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel 
beledıye makamlarına ve evsel atıkları 
toplayan şirkete ya da ürünü satın almış 
olduğunuz mağazaya başvurun. 

 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 UNICO ürününüzün su haznesinde 
bir miktar su bulunması normaldir.

Bu cihazın doğru şekilde 
atılmasını sağlayarak, bu ürünün 
hatalı şekilde atık işlemlerinden 
geçirilmesinin yol açabileceği 
çevre ve insan 

Tebeşir, pudra, çimento ve inşaat 
kalıntılarından kalan moloz ve benzerlerini 
temizlemek için kullanmayın. 
Toprakta ve kum üzerinde kullanmayın. 
Kül ve tutuşabilecek kalıntıları temizlemek için 
kullanmayın (şömine ' barbekü vb.). 
Printer fotokopi, faks toneri ve mürekkebi için 
kullanmayın. Sivri uçlu ve kesici nesneleri bu 
cihazla süpürmeyin. 
UNICO cihazının buhar gücü ilk uygulamadan 
itibaren en iyi sonuçları verir bu yüzden 
yüzeyleri aşırı derecede ovmayın. 
Cihaz yalnızca toz haznesi takılı olduğunda 
çalışır. 
Park pozisyonundayken cihazı teleskopik 
borularından ve fırçasından tutup kaldırmayın. 
Cihazı asla toz haznesinin tutma sapından 
tutup kaldırmayın. Cihazı açık hava koşullarına 
maruz bırakmayın. 
Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma 
kılavuzunda belirtilmiştir. Bu kılavuz dışında 
bir kullanım cihaza zarar verebilir ve garantis-
ini geçersiz sayabilir. 
Bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan 
testler bu cihazın evde sıkça bulunan yaygın 
bakteri ve mikropları %99.99 oranında 15 
saniye içinde yok ettiğini ortaya koymuştur. 

Unico MCV85 ve MCV8O içme suyu veya 
arıtılmış su ile çalışması için tasarlanmıştır.
UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye 
işletmelerinizden veya ilgili idari 
birimlerden öğrenebilirsiniz. 
Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, 
kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop

ÇEVRENİN KORUNMASI 

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK 
GEREKİR? 



kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız 
bayiden temin edebilirsiniz. 
Bölüm 19'da belirtildiği gibi kazan temizliğini 
gerçekleştirin. 

Unico multisiklon teknolojine sahip bir 
elektrikli süpürge ile buhar ile temizleme 
gücüne sahip bir buharlı temizleyicinin 
birleşiminden oluşan bir cihazdır. Tek bir cihaz 
ile hem evininizdeki her zemin türünü 
süpürebilir hem de mutfak-banyo, cam, koltuk 
gibi alanları hijyenik hale getirebilirsiniz. 
Günlük temizlik için dilerseniz elektrikli 
süpürge olarak ya da büyük bir temizlik 
girişiminiz için buharlı temizlik yapabilirsiniz. 

1.1 Cihazın borularını gövdeye takın. 
1.2 Teleskopik boruları tutma koluna takın ve 
yüksekliğini kendinize göre ayarlayın. 
1.3 Multibrush (Çok Amaçlı) fırçayı takın. 

İpucu: aşağıdaki işlemleri kolaylaştırmak 
için, fırçayı park sistemi pozisyonunda 
kilitleyin. 

1.4 Güç kablosunu gevşeterek topraklanmış 
bir prize takın (1 ). Cihazı her zaman güç 
kablosu tamamen gevşetilmiş şekilde kullanın. 
1.5 Güç düğmesine basarak cihazı çalıştırın 
düğmenin yanındaki gösterge ışığı yanacaktır. 
Cihaz şimdi kullanıma hazırdır. Süpürmeye 
başlamak için, kontrol panelindeki süpürme 
düğmesine basın (3). 1.6 Emiş gücünü tutma 
kolundan ayarlamak mümkündür (4). 

2.1 Buhar hortumunu borulara takın ve 
sonrasında gövdeye yerleştirin. Su kazanı 
aktif olsa bile buhar hortumu olmadan buhar 
fonksiyonunu çalıştırmak imkansızdır. 
2.2 Cihazı buhar hortumuna bağlamak için 
buhar bağlantı kapısını alçaltın ve buhar 
bağlantılarını yerleştirin, yerleştirilme 
esnasında oturduğunu belirten bir ses 
duyacaksınız 1 (Tablo sayfa 2 - F). 
2.3 Su haznesinin kapağını açın ve taşırmadan 
suyu doldurun (1 O). Kapağı kapatın. 

Bu işlem her zaman cihazın fişi prize takılı 
değilken gerçekleştirilmelidir. 

Özel doldurma sistemi sayesinde, tekrar su 
doldurmak için cihazın soğumasını beklemeye 
gerek yoktur. 
Su haznesinde su bittiğinde "Su Bitti" 
gösterge ışığı kontrol panelinde yanacaktır 
(musluk sembolü) ve bip sesi duyulacaktır. 
Kullanıma devam etmek için su haznesini 
doldurmak yeterlidir. 
 

1.7 Unico ayrıca FrescoAspira hava tazeleyici 
tabletleri ile de kullanılabilir. Doğal 
içeriklerden oluşan bu parfüm süpürme 
esnasında ortama hoş bir koku verir. 
FrescoAspira.kullanımı için Bölüm 26'a bakın. 

UNICO ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİK 
SÜPÜRGESİ 

1. SÜPÜRME FONKSİYONUNA 
HAZIRLIK (Tablo Sf 2) 2. BUHAR KULLANIMINA HAZIRLIK 

(Tablo Sf 2)

Temizlik esnasında itme-çekme kolunun 
(5-6) kullanılmasını tavsiye ederiz. 
Cihazı taşımak için itme-çekme kolunu 
kullanmayın. 

Cihaza takılabilen aksesuar tutma 
aparatını (7) kullanmanızı ve 
itme-çekme kolunu (8) temizliği 
kolaylaştırmak için kullanmanızı tavsiye 
ederiz. 

UYARI: Süpürülen toz, toz haznesinde 
bellirtilen MAX seviyesini geçmemelidir; 
bu seviye hem kuru hem de ıslak 
kullanım için aynıdır (9). Toz haznesi 
dolduğunda Bölüm 17'e bakın. 



2.4 Güç kablosunu gevşeterek topraklanmış 
bir prize takın. Cihazı her zaman kablosu 
tamamen gevşetilmiş şekilde kullanın. 
2.5 Güç düğmesine basarak (2) cihazı 
çalıştırın. Düğmenin yanındaki gösterge ışığı 
yanacaktır. Cihaz şimdi kullanıma hazırdır 
Kullanmak için ON (12) düğmesine basın ve 
buhar ayarını temizleyeceğiniz yüzeye göre 
ayarlayın. 
2.6 Su kazanı açık olduğunda, buhar gösterge 
ışığı yanıp sönecektir: su kazanı ısınıyordur. 
Gösterge ışığı sabitlendiğinde, yaklaşık 5 dk 
sonra (13) cihaz buhar fonksiyonu için 
kullanıma hazırdır. 
2.7 Tutma kolunda olası buhar çıkışını 
engellemek için bir güvenlik düğmesi (14) 
bulunmaktadır. Eğer cihazı çalışır konumda 
kısa süreliğine yalnız bırakacaksanız güvenlik 
düğmesini "buhar kilidi" pozisyonuna (14-A) 
getirin. Buhar çıkışını başlatmak için, düğmeyi 
başlangıç pozisyonuna getirin (14-B) ve buhar 
tetik düğmesine (15) basın. 

Buhar ve süpürme fonksiyonları yerleri 
temizlemek ve sterilize etmek için aynı anda 
kullanılabilir. İkili kullanım için cihazı Bölüm 1 
ve 2'de anlatıldığı gibi hazırlayın. 

Buhar yoğunluğu +/- düğmelerini (16) 
kullanarak ayarlanabilir. Buhar gücünü 
ayarlamak için bazı ipuçları: 
•Maksimum Seviye: kireç, yağ ve lekeleri 
çıkarmak ve sterilize etmek için; 
•Orta Seviye: yerleri ve camları temizlemek 
ve halı ve kilimleri canlandırmak için 
•Minimum Seviye: bitkileri, hassas kumaşları, 
duvar kağıtlarını ve koltukları temizlemek için; 

Temizlenecek yüzeye (kilim/halı, parke ve 
hassas yüzeyler, sert zeminler ve fayanslar) ve 
kullanmak istediğiniz fonksiyona bağlı olarak 
(kurulama, buhar, buhar ve kurulama aynı 
anda) ister bez ile isterseniz bez olmadan, 
pedal sayesinde en uygun pozisyonu (A-B-C) 
ayarlayın: 
A - ek yok
B - kauçuk ek
C - kalın fırça ek
Ürünün üzerinde ve aşağıdaki tabloda 
belirtilen etiketler Multibrush (çok amaçlı) 
başlık kullanılacak yüzey ve fonksiyona göre 
en iyi sonuçları almanızı sağlar. 

3. BUHAR/ SÜPÜRME FONKSİYONUN 
BİR ARADA KULLANILMASI

4. BUHAR AYARI

5. MULTIBRUSH (ÇOK AMAÇLI) 
BAŞLIK

Temizlik esnasında itme-çekme kolunun 
(5-6) kullanılmasını tavsiye ederiz. 
Cihazı taşımak için itme-çekme kolunu 
kullanmayın. 

Cihaza takılabilen aksesuar tutma 
aparatını (7) kullanmanızı ve 
itme-çekme kolunu (8) temizliği 
kolaylaştırmak için kullanmanızı tavsiye 
ederiz. 

UYARI: İlk buhar çıkışında buharın yanı 
sıra birkaç damla su da gelebilir, bu 
durum normaldir ve sıcaklık dengesin-
den kaynaklanır. 
İlk buharı yere püskürtün. 



Temizlik esnasında, çözülmüş kirin aynı 
zamanda toparlanması için cihazı bez ile 
kullanmanız tavsiye edilir. 
Bez aynı zamanda kombine buhar / kurulama 
fonksiyonunda da kullanılabilir. 
Parke gibi hassas yüzeyleri temizlerken 
yüzeyin çizilmemesi için bez kullanın. 
Eğer bez buhardan tamamen ıslandıysa 
kurulama tam gerçekleşmez, bu durumda 
başka bir kuru bez kullanın. 

UNICO buhar basıncını ve istenilen yüzeye 
göre emiş süresini otomatik olarak önceden 
ayarlanmış programlar sayesinde yüzeyleri 
temizleyebilir. Yüzeyler buhar sayesinde 
hijyenik temizlenirken emme aktif hale getirilir 
ve buhardan kalan nem için kurulama işlemi 
başlar. 
Programları aktif hale getirmek için, Bölüm 1 
ve 2'de belirtilen şekilde cihazı hazırlayın. 

6.3 Önceden ayarlanmış program modunda, 
emme düğmesine basarak bu fonksiyonu aktif 
hale getirmek mümkündür. (3). Programın 
kullanılmasını durdurmak için, buhar düğmes-
ine basın ve bırakın. 
Programı tekrar başlatmak için buhar 
düğmesine en az 1 saniye basın. 
Programı pasif hale getirmek için PROGRAM 
düğmesine gösterge ışığı sönene kadar 
tekrarlayarak basın. 

Daha sonra programı kontrol panelindeki 
PROGRAM düğmesine (17) basarak istenilen 
programın gösterge ışığı yanana kadar 
bekleyin. 

SERT ZEMiN - Tutma kolundaki P1 düğmesine 
maksimum 30 saniye olacak şekilde basın. 
Düğme serbest bırakıldığında kurutma işlemi 
istenilen süre boyunca çalışacaktır. Bu işleme 
temizlik sona erene kadar devam edin. 

P2

BANYO - Tutma kolundaki P2 düğmesine basılı 
tutun. Düğmeyi bıraktığınızda kurulama işlemi 
başlayacaktır. Bu işleme temizlik sona erene 
kadar devam edin. 

MOBİLYA - Tutma kolundaki P3 düğmesine 
basın, buhar ve süpürme fonksiyonu aktif hale 
gelecektir. 
Hassas yüzeyleri korumak için buhar aralıklı 
olarak gelecektir. 

2 adet yıkanabilir mikrofiber şu modellerde 
bulunur: 
MCV85: 1 bez hassas yüzeyler için (bej renk) 
ve 1 bez (kırmızı çizgili beyaz renk) tüm 
yüzeyler için uygundur. 
MCV8O: 2 bez ulaşılması zor yerler ve tüm yer 
yüzeyleri için 

ANAHTAR:
YÜZEYLER

TEMİZLEME FONKSİYONLARI

SERT
ZEMİN

SÜPÜRME BUHAR BUHAR&
KURULAMA

KİLİM
HALI

AHŞAP
ZEMİN

6. OTOMATİK TEMİZLEME 
PROGRAMLARI

6.1 Unico MCV85 

6.2 Unico MCV80 

Pozisyon A konumundayken yalnızca 
havlu bezi kullanın. 

SERT ZEMİN - Tutma kolundaki P1 düğmesine 
maksimum 30 saniye olacak şekilde basın. 
Düğme serbest bırakıldığında süpürme 
şlemi istenilen süre boyunca çalışacaktır. Bu 
işleme temizlik sona erene kadar devam edin. 

KİLİM/HALI - Tutma kolundaki P2 düğmesine 
basılı tutun. Düğmeyi bıraktığınızda hem buhar 
hem de kurulama işlemi başlayacaktır. Hassas 
yüzeyleri korumak için buhar aralıklı olarak 
gelecektir.

CAM - Tutma kolundaki PJ düğmesine basın, 
buhar ve 
süpürme fonksiyonu aktif hale gelecektir. 
Bu işleme temizlik sona erene kadar devam 
edin. 

+



7.1 Sadece emiş için, Multibrush/Çok amaçlı 
fırçayı pedala basarak C pozisyonuna getirin 
(Bezin geçirildiği tutucunun fırçaya 
takılmadığından emin olun).

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4 ). 

Sadece buhar ile temizlemek için, cihaz ile 
beraber gelen havlu bezin aşınma kuvetini 
kullanabilirsiniz (18). Multibrush/çok amaçlı 
fırçayı havlunun üzerine yerleştirin yani A 
pozisyonuna getirin (takmadan), ve yerine 
oturtana kadar güç uygulayın (19). 
Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için maksimum seviye buhar tavsiye 
edilir. 

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için maksimum seviye buhar tavsiye 
edilir. 
Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 
Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber 
kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz 
akarını yok ederek, fazla nemi azaltır ve 
temizleme süresini oldukça kısaltır.  

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan 
programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. 
Bölüm 6'ya bakın. 

Sadece emiş için, Multibrush/Çok amaçlı 
fırçayı pedala basarak C pozisyonuna getirin 
(Bezin geçirildiği tutucunun fırçaya 
takılmadığından emin olun). 

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4 ). 

Sterilize etmek ve kurulamak için 
Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber 
kullanmak için, Multibrush/Çok amaçlı fırçayı 
B pozisyonuna getirin ve bezin geçirildiği 
tutucunun fırçaya takılmadığından emin olun. 
Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın; önce buhar ile 
sonra süpürme kuvvetiyle kurulayın. 

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

SADECE BUHAR FONKSİYONU 

PROGRAM MODU 

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU 

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE 
FONKSİYON 

7. SERT ZEMİN TEMİZLEME
(fayans, seramik yüzey,taş, ... ) 

8. HASSAS ZEMİNLERİ TEMİZLEME 
(ahşap, taş, cilalanmış yüzeyler vb.)

Güvenliğiniz için tutma kilidindeki buhar 
kilidini süpürme esnasında uygulayın. 

Bezi fırçadan çıkarmadan önce bezin 
birkaç dakika soğumasına izin verin. Bezi 
geçirdiğiniz tutucuyu havlu bez olmadan 
asla kullanmayın. 

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara 
yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın 
haznesine çekildiğinde), her kullanım-
dan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde 
haznenin temizliğini yapın. 

Cihazı hassas yüzeylerde kullanmak için, 
cihazın yüzeyi çizmeyecek parçalardan 
uzak şekilde temizlenmesine dikkat 
edin. 

Güvenliğiniz için tutma kilidindeki buhar 
kilidini süpürme esnasında uygulayın. 



Sadece buhar ile temizlemek için, 
Multibrush/Çok amaçlı fırçayı A pozisyonuna 
getirin. Bezin geçirildiği tutucunun üstüne 
fırçayı getirin ve yerine oturana kadar güç 
uygulayın (19). 
Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için maksimum seviye buhar tavsiye 
edilir. 

Sadece süpürme fonksiyonu için, 
Multibrush/Çok amaçlı fırçayı pedala basarak 
A pozisyonuna getirin. 

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4). 
Sadece süpürme fonksiyonu için, multibrush/ 
Çok amaçlı fırçanın yanısıra Turbo Fırça 
kullanmak da kumaş yüzeylerde ve hayvan 
tüylerini halı ve kilimlerden toplamada 
etkilidir. 

Sadece buhar fonksiyonu için, 
Multibrush/Çok amaçlı fırçayı pedala basarak 
A pozisyonuna getirin. Bölüm 2'deki 
talimatları yerine getirdikten sonra temizlem-
eye başlayın. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için orta seviye buhar tavsiye edilir. 

Sterilize etmek ve kurulamak için 
Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber 
kullanmak için, Multibrush/Çok amaçlı fırçayı 
A pozisyonuna getirin. Bezin geçirildiği 
tutucunun üstüne fırçayı getirin ve yerine 
oturana kadar güç uygulayın (19). 
Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. Yüzeyi nazikçe 
işlemek için aynı anda emme ile buharlama 
yapın. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için minumum seviye buhar tavsiye 
edilir. Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 
Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber 
kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz 
akarını yok ederek, fazla nemi azaltır ve 
temizleme süresini oldukça kısaltır. 

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU 

SADECE BUHAR FONKSİONU 

SADECE BUHAR FONKSİONU 

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE 
FONKSİYON 

9. KİLİM VE HALILARI TEMİZLEME

Bezi fırçadan çıkarmadan önce bezin 
birkaç dakika soğumasına izin verin. Bezi 
geçirdiğiniz tutucuyu havlu bez olmadan 
asla kullanmayın. 

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara 
yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın 
haznesine çekildiğinde), her kullanım-
dan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde 
haznenin temizliğini yapın. 

Güvenliğiniz için, süpürme işlemi 
esnasında buhar kilidini aktif hala 
getirin. 

UYARI: Güvenliğiniz için, buharı önce 
temizliğini yapacağınız yüzeyin 
görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir 
süre bekledikten sonra renk ve dokusun-
da bir bozulma olup olmadığına dikkat 
edin. 

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler 
üzerinde denemeden önce üreticinin 
belirttiği talimatlara uyun. Her zaman 
önce temizliğini yapacağınız yüzeyin 
görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir 
süre bekledikten sonra renk ve dokusun-
da bir bozulma olup olmadığını kontrol 
edin. 



Bölüm 1 ve 2'deki talimatların yerine 
getirildiğinden emin olun. 
10.1 2si 1 arada cam ve döşeme başlığını tutma 
koluna veya teleskopik borulara takın. Kauçuk 
çerçeveyi hareket ettirmek için aksesuarın 
üstündeki parçayı öne doğru itin (20). 
10.2 Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini 
kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 

Sadece süpürme fonksiyonu için yüzeye bağlı 
olarak aşağıdaki aksesuarlardan birini takın: 
2-in-1 cam ve döşeme fırçası içindeki çekpası 
çıkarmadan, her türdeki kumaşı kurutmak ve 
çekmek mümkündür. 
2-in-1 emiş başlığı (pozisyon 2) (23) 
ulaşılması zor yerleri süpürür Mini Turbo Fırça 
kumaşların dokularını derinlemesine temizley-
erek hayvan tüylerini etkili biçimde temizler. 
Emme Başlığı kiri ve tozu temizler. 
Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4). 

yüzeyler için orta seviye buhar tavsiye edilir. 
10.3 Tutma kolundaki buhar tetiğine (15) 
basarak kiri çözmeye çalışın. 
10.4 Süpürme fonksiyonunu aktif hale 
getirerek yüzey üzerinde kurutma işlemine 
başlayın. 
2si 1 arada cam ve döşeme başlığı leke 
bırakmadan temizliğin daha kısada 
yapılmasını sağlar. Buhar ve kurulama 
fonksiyonunun beraber kullanılması 
yüzeydeki kirlerin daha çabuk çözülmesine 
yardımcı olarak yağ, mikrop, toz akarı 
etkenleri yok eder. 

Sterilize etmek ve kurulamak için 
Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber 
kullanmak için, Multibrush/Çok amaçlı fırçayı 
pedala basarak A pozisyonuna getirin. 
Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için orta seviye buhar tavsiye edilir. 
Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 
Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber 
kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz 
akarını yok ederek, dokuların rengini 
canlandırır ve yüzeylerin daha çabuk 
kurumasını sağlar. 

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan 
programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. 
Bölüm 6'ya bakın. 

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU 

SADECE BUHAR FONKSİONU 
SADECE BUHAR FONKSİONU 

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE 
FONKSİYON 

PROGRAM MODU 
Sadece UNICO MCV80

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan 
programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. 
Bölüm 6'ya bakın. 

PROGRAM MODU 
Sadece UNICO MCV80

10. CAM, PENCERE VE FAYANS 
TEMİZLEME

11. DÖŞEME TEMİZLEME
(yatak, koltuk, araç döşemeleri vb)

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara 
yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın 
haznesine çekildiğinde), her kullanım-
dan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde 
haznenin temizliğini yapın. 

UYARI: Soğuk havalarda cam temizliği 
yapmadan önce, yüzeye 50 cm mesafed-
en buhar vererek temizliğe başlayın.

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler 
üzerinde denemeden önce üreticinin 
belirttiği talimatlara uyun. Her zaman 
önce temizliğini yapacağınız yüzeyin 
görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir 
süre bekledikten sonra renk ve dokusun-
da bir bozulma olup olmadığını kontrol 
edin. 



Sadece buharlı temizlik için, 2-in-1 cam ve 
döşeme fırçasını havlu bez geçirerek takın (21 
), sonra 2-in-1 fırçayı tutma koluna veya 
teleskopik boruya yerleştirin. 

Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için minimum seviye buhar tavsiye 
edilir. 

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan 
programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. 
Bölüm 6.1 'e bakın. 

Bölüm 2'deki talimatların yerine getirildiğin-
den emin olun. 
12.1 Detay Başlığını takın. Daha yoğun bir kir 
sökücü etki yaratmak için bu detay başlığına, 
sert kıllı yuvarlak fırça başlıkları takılabilir. 
12.2 Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini 
kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için minimum seviye buhar tavsiye 
edilir. 

12.3 Emme başlığını detay başlığına takın 
(22) ve tazyikli buhar çıkışı ile birlikte süpürme 
fonksiyonunu çalıştırın. 

Buharlı temizlik ve süpürme fonksiyonunu 
beraber kullanmak için 2-in-1 cam ve döşeme 
başlığını havlu bez geçirerek kullanın (21), 
sonra 2-in-1 fırçayı tutma koluna veya 
teleskopik boruya yerleştirin. 

Bölüm 1 ve 2"deki talimatları yerine getirdik-
ten sonra temizlemeye başlayın. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için minimum seviye buhar tavsiye 
edilir. Buhar ve süpürme fonksiyonunu 
beraber veya bağımsız olarak kullanılabilir. 
Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber 
kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz 
akarını yok ederek, dokuların rengini 
canlandırır ve yüzeylerin daha çabuk 
kurumasını sağlar. 

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan 
programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. 
Bölüm 6.1 'e bakın 

Sadece süpürmek için, 2-in-1 emiş başlığını 
Pozisyon1'deki gibi tutma koluna takın (23), 
böylece kiri yüzeyden çıkarabilirsiniz. 
Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten 
sonra temizlemeye başlayın. 
Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan 
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 

Sterilize etmek ve kurulamak için

Sterilize etmek ve kurulamak için

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU 

SADECE BUHAR FONKSİONU 

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE 
FONKSİYON 

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE 
FONKSİYON 

PROGRAM MODU 
Sadece UNICO MCV85

PROGRAM MODU 
Sadece UNICO MCV85

12. BANYONUN, DERZLERİN VE 
MUTFAK TEZGAHLARININ 
TEMİZLENMESİ

13. MOBİLYA VE HASSAS 
YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ

Aksesuarın içinede kauçuk çekpasın 
olduğundan emin olun.

Aksesuarın içinede kauçuk çekpasın 
olduğundan emin olun.

MCV85 modeli için, farklı renkteki 
fırçalar farklı kullanım yüzeylerine 
uygunluğunu belirtmektedir. 

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler 
üzerinde denemeden önce üreticinin 
belirttiği talimatlara uyun. Her zaman 
önce temizliğini yapacağınız yüzeyin 
görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir 
süre bekledikten sonra renk ve dokusun-
da bir bozulma olup olmadığını kontrol 
edin. 



14.1 PERDELERİ VE DRAPELERİ 
CANLANDIRMA 

14.3 BİTKİLERİN VE ODALARIN 
NEMLENDİRİLMESİ 

14.2 MOBİLYA VE HALILARDAKİ 
LEKELERİ ÇIKARMA 

Sadece buhar fonksiyonu için, Bölüm 2'deki 
talimatların yerine getirildiğinden emin olun. 
Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanar-
ak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür 
yüzeyler için minimum seviye buhar tavsiye 
edilir. Tutma kolundaki buhar tetiğine basın ve 
direkt bir beze püskürtün. 
Buhar püskürttüğünüz bezi yüzeyi 
temizlemek için kullanın ve aynı noktayı 
temizlemekten kaçının. 

Perde ve drapelerdeki mite ve tozları kumaşa 
uygulayarak temizleyebilirsiniz. Buhar 
sayesinde kokuları giderebilir ve kumaşınızın 
renklerini canlandırarak perdeleriniz daha az 
yıkanmasını sağlanabilir. Bu yüzeyler için 
buhar ayarının en düşük seviyede kullanılması 
tavsiye edilir.

Detay fırçasını sert kıllı fırçaları olmadan 
lekenin üstünde en iyi açıyla durarak (asla 
lekenin üstünde dik olarak değil) püskürtün 
hemen ardından bir bez yardımıyla çıkan kiri 
toplayın. 
Bu yüzeyler için buhar ayarının en düşük 
seviyede kullanılması tavsiye edilir. 
Emme başlığını detay başlığına takın ve 
süpürme fonksiyonu ile yerde kalan kirleri 
toplayın. 

Evinizdeki bitkilerin bakımı için, buhar 
kullanarak yapraklarda biriken tozu alabilirsin-
iz. 50 cm mesafeden buhar püskürtmeniz 
tavsiye edilir. Bitkileriniz daha iyi nefes alır ve 
daha parlak olurlar. Ayrıca, buharı çok sigara 
içilen ortamlarda bir tazeleyici ve nem verici 
olarak da kullanabilirsiniz. 

Su tükendiğinde kontrol panelindeki gösterge 
ışığı (musluk sembolü) yanacak ve bir bip sesi 
duyulacaktır. Temizliğe devam etmek için 
sadece su ekleyin (1 O). 

Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş 
olduğundan emin olun (24). 
Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için 
nemli bir bez kullanın. Tüm akseseuarlar su 
altında temizlenebilir ancak tamamen 
kuruduktan sonra kullanılmasına özen 
gösterilmelidir. 
Deterjan ve benzerlerini kullanmayın. 
Havlu bezler belirtilen yıkama talimatlarına 
göre makinede yıkanabilirler. 

UYARI: Buhar. 
YANMA RiSKi!

SADECE BUHAR FONKSİYONU 

14. DİĞER GENEL KULLANIM 15. SU TÜKENDİĞİNDE

16. GENEL BAKIM

Süpürmek için kazanı doldurmanıza 
gerek yoktur, sadece kazanı kapalı 
konuma getirmeniz yeterlidir. 

UYARI: Buharı direkt yüzeylere püskürt-
meyin. 

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, gizli 
bir noktada buharı test edin ve herhangi 
bir değişim olmuyorsa temizliğe devam 
edin. 

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, gizli 
bir noktada buharı test edin ve herhangi 
bir değişim olmuyorsa temizliğe devam 
edin. 



17.1-Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş 
olduğundan emin 
olun (24). 
17.2-Toz haznesini çıkarın (25). 
17.3-Tutma kolunu tutarak saat yönünde 
çevirin (26). 
17.4-Filtreyi yavaşça çıkarın, yukarı çekin ve 
hazneyi uygun bir yere boşaltın (26-27). 
17.5-Musluk suyunun altında filtreyi ve toz 
haznesini yıkayın (26-27). Fazla suyu atmak 
için silkeleyin. Bu işlem genelde sıvıları 
çektiğiniz zaman veya buhar/kurutma 
fonksiyonunu bir arada kullandığınız zaman 
tekraralanmalıdır. 
17.6-Aynı sırayla cihazın parçalarını yerine 
takın (30). UNICO filtresinin kurutulmasına 
gerek yoktur; hemen kullanım için hazırdır, 
beklemenize gerek yoktur. Ancak yerine 
takmadan önce, koku oluşumunu engellemek 
için toz haznesini ve filtreyi bir bezle silmenizi 
tavsiye ederiz.
Her kullanımdan sonra MAX seviyesine ulaşan 
hazneyi boşaltmayı unutmayın. 
Koku oluşumunu engellemek için her 
kullanımdan sonra haznenin boşaltılmasını 
tavsiye ederiz.  

18.1 Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş 
olduğundan emin olun. 18.2 Toz haznesini 
çıkartın (25). 
18.3 Filtrenin tutma kolunu aşağıya indirin (31) 
ve iki üçgen yanyana (33) gelene kadar kapağı 
(32) çevirin. 
18.4 Kapağı yukarı kaldırın (34) ve ince 
gözenekli filtreyi çıkarın (35). 
18.5 Multisiklon parçayı tutarak yukarı çekip 
çıkarın (36). 

18.6 Musluk suyunun altında ince gözenekli 
fırçayı (37) ve multisiklonik birimi yıkayın (38). 
18. 7 Filtreyi sıkarak sıkın (37) ve tüm parçaları 
çıkarın, ters sırayı izleyerek, ince gözenekli 
fırçanın yukarı baktığından emin olarak takın. 
18.8 Cihazın gövdesinden HEPA filtreyi 
çıkartın (39). 
18.9 Musluk suyunun altında HEPA filtreyi 
temizleyin, fazla suyu atmak için ürünü 
silkeleyin; filtreyi yerine takmadan önce, 
gölgede en az 24 saat kurumasına izin verin 
(40).

Alyan Anahtarı. 6.
Temizleme performansını korumak için, yılda 
bir veya her 50 kullanımda bir defa kazanı 
temizleyin.
19.1 Su kazanını tamamen boşaltın ve toz 
haznesini çıkarın.
19.2 Cihazı yanına çevirerek madeni para 
yardımıyla kapağı açın (41).
19.3 Alyan anahtarı 62'yı kullanarak kazanın 
kapağını açın (42). 
19.4 200 ml musluk suyunu dökün.

Filtreler yılda en az iki kere değiştirilmelidir. 
Eğer cihaz ortalamdan daha çok kullanılıyorsa 
bu değişim işlemini daha sık gerçekleştir-
meniz gerekir. 

17. TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ
(düzenli bakım)

18. FİLTRELERİN TEMİZLİĞİ
(detaylı bakım)

19. SU KAZANININ TEMİZLİĞİ
(detaylı bakım)

UYARI: Eğer haznenin içinde köpük 
oluşumu varsa (temizlenen yüzeyde 
deterjan kalıntıları olduğunda), Bölüm 
17, 18 ve 22'de belirtildiği gibi hemen 
boşaltın. 

UYARI: Yanma Riski! Su kazanına 
erişirken (kapağı açma, su doldurma 
veya boşaltma), cihazın kapalı 
olduğundan ve cihazın fişinin prizden 
çekilmiş olduğundan ve yaklaşık 2 saat 
soğuduğundan emin olun. 

UYARI: Temizlik esnasında filtreleri 
kontrol edin. Görünür şekilde kirli ve 
hasarlı olduğunu gördüğünüzde 
değiştirin. 

UYARI: Buhar. 
YANMA RiSKi!



19.5 Su kazanını durulayın ve kirli suyu 
boşaltın. Eğer su çok kirli ise işlemi gerektiği 
kadar tekrarlayın (43).
19.6 200 ml su doldurun ve kapağını kapatın 
ancak contaların yerine oturduğundan ve 
kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.
19.7 Su tankını tekrar doldurun ve kapağı 
kapatın.
19.8 Cihazı tekrar çalıştırın.
Buhar fonksiyonunu kullanmadan önce, 
buharın temiz olduğunu anlamak için boş bir 
alan püskürtün.

22.3 Toz haznesi yeterince temiz olana kadar 
bu işlemi tekrarlayınız. 
22.4 Temizlenmiş ve kurumuş toz haznesi ile 
boruları kurutmak için yaklaşık 5 dakika cihazı 
boş çalıştırın. 
22.5 Toz haznesinin ve filtrelerin tamamen 
kuru olduğundan emin 
olun. 
22.6 Temizleme fırçalarını kullanırken 
boruların tıkanmadığından emin olun: 

1- Tutma Kolundaki boruları temizleme: 
temizleme fırçalarını tutma kolunun sonuna 
yerleştirin ve boruları tıkayan yabancı 
maddeleri temizleyin. 
2- Toplayıcı ve hortum adaptörü arasındaki 
boruları temizleme: Temizleme fırçalarını 
boruların içine sokarak emiş gücünü engelley-
en yabancı maddeleri temizleyin. Aynı işlemi 
HEPA filtrenin yanındakine de uygulayın. 
3- Toz haznesi ve cihaz gövdesi arasındaki 
boruları temizleme (HEPA filtre kısmı): 
Temizleme fırçalarını boruların içine sokarak 
boruları tıkayan yabancı maddeleri temizleyin. 
Filtreleri her temizlediğinizde aynı zamanda 
borularında temizlenmesi tavsiye edilir. 
(özellikler ürün yoğun şekilde kullanıldıktan 
sonra) 

Multibrush fırçanın yıpranan kısımları yedek 
parçalarla değiştirilebilir. 2 farklı kauçuk parça 
bulunmaktadır: 
-biri (F) harfiyle işaretlenmiştir ve fırçanın ön 
tarafına yerleştirilir.
-biri (R) harfiyle işaretlenmiştir ve fırçanın 
arka tarafına yerleştirilir.

20.1 Kilidi döndürerek mini turbo fırçanın üst 
tarafını çıkarın. 
20.2 Fırçanın içini temizleyin ve sonra tekrar 
eski haline getirin.

21.1 Kapağını çıkararak fırçanın içini 
temizleyin. 
21.2 Tekrar aynı şekilde kapağını kapatın. 

22.1 Güç düğmesine basarak cihazı kapatın. 
22.2 0.51 temiz suyu çekin (44) ve toz 
haznesini boşaltın. 

20. MİNİ TURBO FIRÇANIN TEMİZLİĞİ 
(detaylı bakım)

21. TURBO FIRÇANIN TEMİZLENMESİ
(detaylı bakım)

23. MULTIBRUSH FIRÇANIN KAUÇUK
PARÇALARININ DEĞİŞİMİ
(detaylı bakım)

22. BORULARIN TEMİZLENMESİ
(detaylı bakım)

UYARI: Belirtilen su düzeyini aşmayın ve 
hazneye suyu yavaşça ve taşırmadan 
doldurun. 



Değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin;

23.1 Multibrushs konumuna getirin ve ters yüz 
edin. 
23.2 Kauçuğu sola doğru hareket ettirin, sonra 
yukarı çekin. 
23.3 İşlemi tersinden uygulayarak yeni 
kauçuğu yerine takın. 

Ürünü saklamadan önce, koku oluşumunu 
engellemek için toz haznesinin boşaltılmasını 
ve temizlenmesini tavsiye ederiz. 

FrescoVapor doğal elementler içeren hava 
ferahlatıcıdır. Buhar esnasında parfümlü 
temizlik yaparak kötü kokuları yok eder.

FrescoVapor, kullanabilmek için şu adımları 
takip edin: 
26.1 Cihazın kapalı ve fişinin prizden 
çekildiğinden emin olun. 
26.2 Toz haznesini cihazdan ayırın. 
26.3 HEPA fillerinin (46) içindeki ilgili alana 
FrescoAspira yerleştirin. 
26.4 Tekrar çıkardığınız parçaları sırasıyla 
yerine takın. 

2 ayda bir değiştirmenizi tavsiye ederiz. 

Parfüm İçeriği: 

ETHANONE,1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYL-
METHANONAZULENYL) - ALPHA-ME-
THYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONAL-
DEHYDE - MIX GERANIOL NEROL ACETATE 

Bu kauçuk parçalar yetkili Polti servislerinden 
temin edilebilir.

Teleskopik boru ve hortumdaki contaları 
düzenli olarak kontrol edin. Eğer gerekirse 
ilgili yedek parçayı aşağıdaki gibi değiştirin. 

25.1 Cihazı güç düğmesinden kapatın ve fişini 
prizden çekin. 
25.2 Otomatik kablo sarmayı etkinleştirmek 
için güç kablosunu hafifçe kendinize çekin, 
kablo kendini cihaza sarmaya başlayacaktır. 
25.3 Esnek borular cihazın etrafına sarılarak ve 
başlığı park sistemi konumunda yerleştirerek 
saklanabilir. 

-Yıpranmış yıkayıcıyı 
çıkarın.
-Yeni yıkayıcıyı buhar 
başlığına iterek takın.
- Contaları silikon yağı, 
vazelin veya bir miktar 
bitkisel yağ ile yağlayın.

24. YEDEK CONTALAR

26. FRESCOASPIRA

25. ÜRÜNÜ SAKLAMA

UYARI: Kauçukları çıkıntılı kısmı 
yukarıda olacak şekilde yerleştiril-
melidir. 

UYARI: Park konumundayken cihazı 
teleskopik borularından veya fırçasından 
tutarak kaldırmayın. 

UYARI:
-Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayın.
-EĞER YUTARSANIZ: ağzınızı çalkalayın 
kusmaya çalışmayın. Hemen bir 
hastaneye müracat edin. 
-Göze, cilde ve kıyafetlerinize 
temasından kaçının
-Toprağa dökmekten ve çevreyi 
kirletmekten kaçının
-Atık yönetmeliğine uygun şekilde ürünü 
atın
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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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