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2’Lİ FİLTRE KİTİ

HARİCİ AKSESUARLAR

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya Polti www.poltitr.com Sitesinden temin 
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TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN   

AKSESUARLAR 
 

Polti websitemizi ziyaret 
ettiğinizde, cihazınızın 
performansını ve kullanım 
konforunu artıracak ve evinizin 
temizliğini daha da 
kolaylaştıracak çok çeşitli 
aksesuarlar bulacaksınız. 

Cihazınızla uyumluluğu kontrol 
etmek için Sayfa 3'te listelenen 
her bir aksesuarın yanında 
PAEUXXXX/ kodunu arayın. 
Satın almak istediğiniz 
aksesuarın kodu bu kılavuzda 
yer almıyorsa, daha fazla bilgi 
için lütfen Müşteri Hizmetleri ile 
iletişime geçin. 

  
ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN 

 
 

Ürününüzü kaydettirmek için 
Polti web sitemizi ziyaret edin 
veya Müşteri Hizmetleri 
departmanımızı arayın. 
Ürünlerin kullanımı hakkında 
faydalı tavsiyeler, yeniliklerle 
ilgili güncellemeler ve Polti ürün 
ailesini eviniz için daha da 
değerli kılan tüm aksesuarları 
burada bulabilirsiniz. 
Ürününüzü kaydettirmek için, 
kişisel bilgilerinize ek olarak, 
kutunun ve cihazın üzerindeki 
etikette bulacağınız seri 
numarasını (SN) girmelisiniz. 
Zamandan tasarruf etmek ve 
seri numaranızı elinizin altında 
bulundurmak için, bu kılavuzun 
arka kapağında verilen alana 
yazın. 

RESMİ YOUTUBE 
KANALI 

 
 

Daha fazlasını bilmek görmek 
misin? Resmi kanalımızı ziyaret 
edin: 

www.youtube.com/poltiturkiye. 
Buharın doğal ve ekolojik 
gücünün temizlik ve ütüleme 
işlemlerindeki etkinliğini sizlere 
göstereceğiz. 

 
Video içeriğimizden her zaman 
haberdar olmak için kanala 
kaydolun! 

 
DİKKAT: Güvenlik uyarıları 
yalnızca bu kılavuzda bulunur. 

T Ü
R

K
Ç
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POLTİ DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

POLTI FORZASPIRA D-POWER serisi, kablosuz
şarj edilebilir elektrikli süpürgelerden oluşur:

Tüm yüzeylerde güç ve performans sunar
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BAŞLAMADAN ÖNCE
Polti Forzaspira D-Power, bu kılavuzda yer 
alan açıklamalara ve talimatlara uygun olarak 
kuru malzeme vakumu olarak dahili ev 
kullanımı için tasarlanmıştır. Lütfen bu 
talimatları dikkatlice okuyun ve saklayın. Bu 
kılavuz kaybolursa, Polti web adresinden 
görüntülenebilir ve/veya indirilebilir.
Sadece evdeki kirleri süpürün.
Sıvıları süpürmeyin.
Enkaz veya tebeşir, çimento veya inşaat 
alanlarından veya tuğla döşemeden kalan 
artıklar üzerinde kullanmayın.
Toprak ve kum/toprak vb. üzerinde 
kullanmayın.
Kül, kurum ve yanma artıkları (şömine, 
mangal vb.) üzerinde kullanmayınız.
Yazıcı, fotokopi veya faks toneri ve mürekkep 
tozu üzerinde kullanmayın.
Sivri uçlu, keskin veya sert nesneleri 
vakumlamayın. Cihaz sadece kolektör takılı ve 
tüm parçaları ile birlikte doğru şekilde çalışır.
Yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan 
şekilde kullanım, doğru kullanım anlamına 
gelir. Başka herhangi bir kullanım cihaza zarar 
verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
POLTI S.p.A. gerekli gördüğü estetik, teknik 
ve yapısal değişiklikleri önceden haber 
vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.

BATARYA’NIN BERTARAF EDİLMESİ
Bataryalar, çevreye zararlı olabilecek 
maddeler içerir. Li-ion piller, yüksek 
sıcaklıklara maruz kalırsa veya ateşe atılırsa 
patlayabilir.
Bataryayı atmadan önce, şarjının 
kalmadığından emin olun ve cihazı kapanana 
kadar çalışır durumda bırakın.
Bataryayı çıkarmak için düğmeye basın ve 
tutamağın (1) altına kaydırın.
Batarya takmak için, düğme *tık* sesi 
çıkarana kadar bu adımları ters sırada 
gerçekleştirin.
Bataryayı evsel atık olarak atmayın, ilgili 
Belediyenin hükümlerine/Yönetmeliklerine 
uygun olarak resmi bir toplama merkezine 
götürün.

POLTI FORZASPIRA D-POWER
Polti Forzaspira D-Power, hem elektrikli dikey 
hem de portatif, kablosuz olarak kullanıla-
bilen pratik bir elektrikli süpürgedir ve 
maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Hafif, 
yönetilebilir, her yere gider, günlük temizliği 
hızlı ve kolay hale getirir.
  

1. KULLANIMA HAZIRLIK
Ürünü ambalajından çıkarın, ürünün sağlam 
olduğunu ve tüm parçaların eksiksiz olduğunu 
kontrol edin.
1.1. CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ
Ürün ilk kez kullanılmadan önce batarya 
tamamen şarj edilmelidir.
Düğmenin kapalı olduğundan emin olun ve 
şarj adaptörünü (2-3) takın.
Şarj fişini kolayca erişilebilen bir elektrik 
prizine takın.

-Ekran göstergeleri yanıp sönerek şarj 
seviyesinin (4-5) okunmasını mümkün kılar.
-Batarya şarj olduğunda şarj cihazını çıkarın.

CİHAZIN KURULUMU

-"Klik" sesini duyana kadar fırçayı (6) uzatma 
hortumuna takın. Sıkıca takılıp takılmadığını 
kontrol edin.
-Uzatma hortumunu ve fırçayı *klik* sesi 
duyana kadar ana gövdeye (7) takın. Sıkıca 
takılıp takılmadığını kontrol edin.
-Aksesuarları çıkarmak için merkezi kilitleme 
düğmesine basın.

2. ŞARJLI DİKEY KULLANIM

2.1: Bölüm 1.1'in takip edildiğinden emin olun.
2.2: Polti Forzaspira D-Power, 3 program 
(ECO, MAX, AUTO) arasından emiş gücünü 
ayarlamanın ve batarya durumuyla ilgili 
bilgileri görüntülemenin mümkün olduğu 
dokunmatik bir dijital ekrana sahiptir. Üç 
göstergenin tümü yanıp söndüğünde, pilin 
boşaldığı anlamına gelir. Kullanım sırasında, 
batarya boşaldıkça göstergeler kapanacaktır. 
Son gösterge yanıp sönmeye başladığında, 
batarya tamamen boşaldığı için cihazın bir 
kaç saniye içinde kapanacağı anlamına gelir 

Batarya hem ürüne takılıyken hem de ayrı
olarak şarj edilebilir (2-3). Şarj sırasında
güç kaynağının ısınması normaldir.

DİKKAT: Cihazı kullandıktan sonra bataryayı
yeniden şarj etmeden önce 30 dakika
bekleyin. 

  maksimum batarya şarj seviyesi 
 orta batarya şarj seviyesi 
 minimum batarya şarj seviyesi 
 batarya boş 
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MA X  

ÇALIŞMA SÜRESİ TAŞINABİLİR MOD 

EKO çalışma gücü 40 dakika 

MAKS çalışma gücü 20 dakika 

ÇALIŞMA SÜRESİ TAŞINABİLİR MOD 

EKO çalışma gücü 35 dakika 

MAKS çalışma gücü 18 dakika 

2.3 Cihazı açmak için tutamağın (8) 
üzerindeki düğmeye basın. 
Cihaz Eco programı ile çalışmaya 
başlayacaktır.  Sembole dokunmak, emiş 
gücünü şu sırayla düzenler:    

4.5 Cihazı açmak için tutamağın (8) 
üzerindeki düğmeye basın. Aspirasyon 
programlarını ayarlamak için 2. bölüme 
bakın.Cihazı kapatmak için tutma düğmesine 
1 saniye (8) basılı tutun. 
5. UZATMA İLE DİKEY 
OLARAK KULLANI M 
5.1 Bölüm 1'in takip edildiğinden emin olun. 
5.2 Fırçayı çıkarın. 
5.3 Emiş borusunu gerektiği gibi takın. 

 �  (9) 

 �  (10) 

 �  AUTO     (11) 
Cihazı kapatmak için tutma düğmesine 1 
saniye (8) basılı tutun. 
2.4 AUTO programında cihaz, yüzey tipine 
göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. 
2.5 Fırça, en ince tozların bile toplanmasını 
sağlamak için yumuşak kıllara sahip bir 
ruloya sahiptir. Eklem, bir yüzeyin her 
köşesine ulaşmak için idealdir. 

3. KİLİM VE HALILARDA 
KULLANIM  
Motorlu fırçanın uygun şekilde dönmesini 
sağlamak için emiş gücü seviyesini AUTO 
programına ayarlayın. 
4. ŞARJLI EL 
SÜPÜRGESİ KULLANIM  
4.1 Bölüm 1.1'in takip edildiğinden emin 
olun. Uzatma hortumunu, önceden 
takılmışsa, merkezi kilitleme düğmesine (7) 
basarak fırça ile çıkarın.  
4.2 2'si 1 arada uzatma borusunu takın. 
2'si 1 arada uzatma borusu, süpürgelikler ve 
kanepelerdeki, koltuklardaki, döşemeli 
mobilyalardaki ve araba döşemelerindeki 
kırışıklıklar gibi ulaşıl ması zor noktaların 
derinlemesine temizlenmesi için önerilir. 
Basit bir hareket ve mızrak, dolaplardan, 
çekmecelerden, raflardan vb. tozları 
çıkarmak için uygun bir fırça haline gelir 
(12 -13).  
4.3 Polti Forzaspira D -Power SR550 modeli 
için mini turbo fırçayı t akmak mümkündür. 
Mini turbo fırçanın koltuklarda ve 
kanepelerde, araba iç mekanlarında vb. 
kullanılması, rulo fırçanın mekanik hareketi 
sayesinde özellikle hayvan tüylerinin 
çıkarılması için önerilir.  

5.4 Cihazı açmak için tutamağın (8) 
üzerindeki düğmeye  basın. Aspirasyon 
programlarını ayarlamak için 2. bölüme 
bakın. 
Cihazı kapatmak için tutma düğmesini 1 
saniye (8) basılı tutun.  
6. TOZ HAZNESİNİN  
BOŞALTILMASI  

 
6.1 Tutma düğmesine 1 saniye (8) basılı 
tutarak cihazı kapatın. 
6.2 Tüm aksesuarları çıkarın. Toz haznesi 
üzerindeki düğmeye basarak kapağı açın ve 
içindeki kiri boşaltın (15). 
6.3 Toz haznesi kapağını tekrar kapatın. 

 
7. GENEL    BAKIM 
Cihazın kapalı olduğundan ve elektrik 
şebekesinden ayrıldığından emin olun. 
Bataryayı çıkarın. 
Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli 
bir bez ve musluk suyu kullanın. 
Herhangi bir tür deterjan kullanmayın. 
Batarya performansını korumak için aşırı 
soğuk ve sıcaktan kaçınarak cihazı serin ve 
kuru bir yerde saklayın. 

7.1 TOZ HAZNESİNİN VE FİLTRELERİN 
TEMİZLENMESİ 
- Toz haznesini Bölüm 6'da açıklandığı gibi 
boşaltın. 

- Ayırma düğmesine (16)(17) basarak 
hazneyi ana gövdeden ayırın. 

- Hazne filtresini saat yönünün tersine 
çevirin ve çıkarın (18-19-20). 

- Hazne filtresini (21-22) çıkarın. 
- Tüm bileşenleri akan su altında durulayın 
ve kurumasını bekleyin.

DİKKAT: Düğmeye basmak haznenin alt 
kapağını açtığı için çöp kutusu üzerinde 
yapmak en iyisidir. 

Uzanarak kullanmak, tavanlar ve yüksek 
raflar gibi ulaşılması en zor noktaları 
temizlemenizi sağlar (14). 
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Üst filtreyi değiştirmek için kapağı 
filtreden çıkarın (29) 

DİKKAT: Temizlik sırasında filtrelerin 
durumunu kontrol edin. Görünür hasar 
gördüğünüzde filtreleri değiştirin. 

- Bu adımları ters sırada uygulayarak her 
şeyi yerine takın.  

 
7.2 ÜST FİLTRENİN TEMİZLİĞİ  
- Üst filtre kapağını saat yönünün tersine 

çevirerek (23) çıkarın.  
- Üst filtre kapağını (24) çıkarın ve yalnızca 

akan suyla durulayın ve kalan kiri veya 
fazla suyu temizlemek için hafifçe sallayın. 
Cihazdaki filtreyi değiştirmeden önce, ısı 
kaynaklarından uzakta en az 24 saat doğal 
olarak kurumasını bekleyin.  

- Bu adımları ters sırada uygulayarak her 
şeyi yerine yerleştirin.  

 
Filtreler yaklaşık dört ayda bir tamamen 
temizlenmelidir. 

7.4 MİNİ-TURBO BAŞLIĞIN TEMİZLİĞİ  
(yalnızca Polti Forzaspira D-Power SR550 
modeli için) 
Mini turbo fırçayı temizlemek için 
aşağıdakileri yapın: 
- Mini turbo fırçayı sökün. 
- Fırça silindirini çıkarın. 
- Fırça silindirini temizleyin. 
- Bu adımları ters sırada uygulayarak her 
şeyi yerine takın. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ÜRÜNÜ SAKLAMA  
8.1 Cihazın kapalı olduğundan ve şarj 
olmadığından emin olun. 
8.2 Toz haznesini boşaltın. 
8.3 Uzun süre kullanılmayacaksa bataryayı 
çıkarın. 

 
 

Filtreler Polti yetkili servislerinde ve  Polti 
web adresinde satılmaktadır.  

7.3   FIRÇANIN TEMİZLENMESİ  
Fırçayı (25) temizlemek için aşağıdakileri yapın:  
- Kilitleme imlecini dışarı doğru hareket 

ettirin (26) ve makaralı kilidi (27) çıkarın.  
- Fırça silindiri (28) çıkarın.  
Fırça silindirini temizleyin. Dişliler arasında 
kir olmadığından emin olun. Varsa, ince bir 
aletle temizleyin ve orta pimin serbestçe 
dönebildiğini kontrol edin.  

- Bu adımları ters sırada uygulayarak her 
şeyi yerine takın.

DİKKAT: Filtreleri fırça ile temizlemeyin 
çünkü zarar görebilirler ve bu da filtreleme 
kapasitesini azaltabilir. Deterjan 
kullanmayın, filtreyi ovalamayın ve bulaşık 
makinesinde yıkamayın. 

DİKKAT: Yeniden monte etmeden önce 
tüm toz haznesi bile şenlerinin kuru 
olduğunu kontrol edin.  

Hazne filtresini yaln ızca akan su kullanarak 
durulayın ve fazla kiri veya su kal ıntısını 
gidermek i çin hafif çe sallay ın. Cihazdaki 
filtreyi de ğiştirmeden önce en az 24 saat 
ısı kaynaklarından uzakta do ğal olarak 
kurumaya bırakın. 
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9. SORUN GİDERME  
SORUN  SEBEP ÇÖZÜM 

Şarjlı dikey süpürge 
açılmıyor. 

Batarya dolu değil. Cihazı şarj edin.  

Batarya takılı değil. Bataryayı takın. 

Fırça çalışmıyor veya 
alışılmadık bir ses çıkarıyor.  

Fırça doğru takılı olmayabilir. 
 

Fırçayı kontrol edin ve doğru 
şekilde takın. 

Fırça kirli veya tıkalı olabilir.  Bakım paragrafında 
açıklandığı gibi fırçayı 
temizleyin. 

Emiş gücü azalıyor.  Toz haznesi dolu olabilir. Toz Haznesini boşaltın.  
 

Filtreler kirli olabilir. Filtreyi temizleyin. 

Uzatma borusu tıkalı olabilir.  Uzatma borusunu temizleyin.  

Batarya şarj cihazı, şarj 
aşamasında ısınıyor.  

Bu normal bir durumdur.  --------------------  

Batarya şarj cihazı bağlı 
ancak cihaz şarj olmuyor.  

Batarya şarj cihazı doğru 
takılmamış.  

Batarya şarj cihazının doğru 
şekilde takıldığından emin 
olun. 

Batarya şarj cihazı veya 
kablosu bozuk olabilir. 

Yetkili bir servis merkezine 
başvurun.  

Bataryalar boş olabilir.  Yetkili bir servis merkezine 
başvurun.  

Batarya şarj cihazı orijinal 
değil ve voltajı yanlış 
olabilir. 

Kutudan çıkan orijinal 
batarya şarj cihazını 
kullanın.  

Fazladan toz ve kir var ve 
yere dökülüyor. 

Toz haznesi aşırı dolmuş.  Hazneyi boşaltın, filtreleri ve 
fırçayı temizleyin. 

Ürün birkaç saniye sonra 
kapanıyor.  

Hortum, filtreler veya fırça 
tıkanmış olabilir.  

Tıkanıklığı giderin, filtreleri 
temizleyin veya değiştirin. 

Sorun devam ederse veya tabloda yoksa, Yetkili Polti Servis Merkezi (güncel liste için Polti 
websitesi) veya Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 
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GARANTİ
Bu cihaz sadece evde ve ev içi kullanım 
içindir.
Ülkede yürürlükte olan koşullar (son kullanma 
tarihi ve çareler) tarafından aksi 
belirtilmedikçe, Avrupa yasalarının 
öngördüğü şekilde, satın alma tarihinden 
itibaren iki yıl boyunca teslimat sırasında 
mevcut olan kusurlara karşı yasal bir garanti 
kapsamındadır. garantinin talep edildiği 
durumlarda. Satın alma tarihi, satıcı 
tarafından düzenlenen vergi amaçları için 
geçerli bir belge ile onaylanmalıdır.
Garantiyi etkinleştirmek ve daha fazla bilgi 
için Polti web adresini ziyaret edin.
Onarımlar için cihaza satın alma belgesi eşlik 
etmelidir.
Bu garanti, 99/44/EC sayılı Avrupa 
Yönergesi'nden tüketici mallarının satışı ve 
garantisinin bazı yönleriyle ilgili olarak 
türetilen tüketici haklarını, tüketicinin 
satıcıyla ilgili olarak muhafaza etmesi 
gereken hakları etkilemez.
Bu garanti, Avrupa Yönergesi 99/44/EC'ye 
uyan ülkelerde geçerlidir. Diğer ülkeler için, 
garantilerle ilgili yerel düzenlemeler 
geçerlidir.
 
GARANTİ KAPSAMI
Garanti süresince Polti, üretim veya fabrika 
hatası olan bir ürünün ücretsiz onarımını 
garanti eder ve bu nedenle müşteri herhangi 
bir işçilik veya malzeme için ödeme yapmakla 
yükümlü değildir.
Onarılamaz kusurlarda Polti ürünü ücretsiz 
olarak değiştirebilir.

Müşteri, garantiden yararlanmak için, 
satıcıdan alınan vergi açısından geçerli ve 
ürünün satın alındığı tarihi taşıyan satın alma 
belgesi ile birlikte Polti Yetkili Bakım 
Merkezlerinden birini ziyaret etmelidir. Satın 
alma kanıtı ve ilgili satın alma tarihi olmadan, 
iş için ödeme yapılması gerekecektir. Garanti 
süresi boyunca satın alma belgesini güvenli 
bir şekilde saklayın  

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI 
DURUMLAR

• Üretim hatasından kaynaklanmayan 
herhangi bir kusur veya hasar.
• Ürün satış sözleşmesinin ayrılmaz bir 
parçası olan kullanma kılavuzunda 
belirtilenlerin dışında kullanım veya yanlış 
kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar.
• Mücbir sebeplerden (yangınlar, kısa 
devreler) veya üçüncü şahıslardan 
(kurcalama) kaynaklanan herhangi bir hasar;
• Orijinal olmayan Polti parçalarının 
kullanımından kaynaklanan hasarlar ve Polti 
tarafından yetkilendirilmemiş personel veya 
servis merkezleri tarafından gerçekleştirilen 
onarımlar veya modifikasyonlar;
• Kullanıcının neden olduğu hasar;
• Kullanım (sarf malzemeleri) veya normal 
aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş 
parçalar (filtre, fırça, hortum, piller vb.).
• Kireçten kaynaklanan herhangi bir hasar;
• Üreticinin talimatlarına göre bakım/temizlik 
yapılmamasından kaynaklanan kusurlar.
• Orijinal olmayan Polti aksesuarlarının veya 
modifiye edilmiş veya cihaz için uygun 
olmayan aksesuarların takılması.

Uygun olmayan kullanım ve/veya kullanım 
talimatlarına ve bu kılavuzda yer alan diğer 
uyarı veya talimatlara uygun olmayan 
kullanım garantiyi geçersiz kılar.

Polti, kullanım ve ürün bakımı ile ilgili bu 
talimat kitapçığında belirtilen talimatlara 
uyulmaması nedeniyle insanlara, nesnelere 
veya hayvanlara verilen doğrudan veya 
dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
Polti Yetkili Servislerinin güncel listesini 
görmek için Polti web adresini ziyaret 
ediniz.
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