
 

 



 

 



 

 



GUVENLIK UYARILARI 

KULLANIM ICIN ONEMLI GUVENLIK UYARILARI 

UYARI! CIHAZI KULLANMADAN ÖNCE, TUM KILAVUZU VE KILAVUZ ILE CIHAZIN UZERINDE YER ALAN UYARILARI 
DIKKATLICE OKUYUNUZ. 

Polti S.p.A., cihazın uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu doğabilecek 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. 

GUVENLIK SEMBOLLERI 

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. 

• Bu kılavuzdan yazılanın aksi şekilde kesinlikle cihazı sökmeyiniz veya bakim yapmayınız. Cihazın düzgün çalışmaması 
veya arızalanması durumunda, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Cihazın düşmesi, hasar görmesi veya suya 
düşmesi durumlarında ise cihazın kullanımı güvenli olmayacaktır. Cihazın uygun kullanılmaması ve işbu kılavuza 
uygun olarak hareket edilmemesi durumlarında ciddi kazalar oluşabilir. Böyle durumlarda her zaman Yetkili Servis 
Merkezi ile kontak kurunuz. 

• Bakim veya temizlik yapacağınız zaman, cihazın kapalı olduğundan ve en az 2 saat boyunca fişten çekili olduğundan 
emin olunuz. 

• Bu cihaz, 8 yaşın altındaki çocuklar, fiziksel ve mental özrü olan kişiler veya cihazın kullanımı ile ilgili tecrübesi 
olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz ile kesinlikle oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakimi 
ebeveyn gözetimi olmaksızın asla çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda cihazı 
ve elektrik güç kablosunu 8 yas altı çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayınız. 

• Tüm paket ve ambalaj parçalarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız; bunlar oyuncak değildirler. Plastik 
poşetleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız: Boğulma riski. 

• Bu cihaz yalnızca evlerin kapalı alanlarının temizliği için geliştirilmiştir. 
Yangın, elektrik çarpması, kişisel sakatlanma ve haşlanma gibi kazaların oluşma riskini azaltmak adına her zaman 
bu kılavuzda yer alan talimatlara uyunuz. 
ELEKTRIK BAGLANTISI ILE ILGILI  RISKLER – ELEKTRIK CARPMASI 

• Topraklama sistemi ve magnetotermik kesicili yüksek hassasiyetli devre kesici elektrikli cihazın kullanılmasını güvenli 
kılmaktadır. 
Bundan dolay, kendi güvenliğiniz için, cihazın bağlı olduğu elektrik sisteminin düzgün akımda olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

• Eğer kullanımda olan yerel voltaj ile ayni değilse prize takmayınız. 
• Prizleri adaptörler ve çeviriciler ile aşırı yükleme yapmayınız. Yalnızca cihazı direk olarak uygun olan prize takınız. 
• Güç seviyesi uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayınız. Asri ısınmaya ve dolayısıyla kısa devreye, yangına, güç 

kaybına ve cihazda hasara yol açabilirler. Yalnızca sertifikalı, cihazın gücüne uygun, en az 16A veya 2500W güç 
üzerindeki ve topraklanmış uzatma kablolarını kullanınız. 



• Güç kablosuna ve prize hasar vermemek adına, fişten çekmek için kablodan çekmeyiniz ve nazikçe prizden tutup 
çekiniz. 

• Cihaz kullanımda değilse ve herhangi bir hazırlıktan, temizlikten ve bakımdan önce fişten çekiniz. 
• Kabloyu çekmeyiniz, baskıya maruz bırakmayınız. Sıcak ve keskin elemanlardan ve yüzeylerden uzak tutunuz. 

Kablonun pencere ve kapıların kenarlarından hasar görmesine engel olunuz. Cihaz ile kablonun üzerinden 
geçmeyiniz. Kabloyu cihazın etrafına dolamayınız (özellikle kablo sıcak iken). 

• Güç kablosunun fişini değiştirmeyiniz. 
• Eğer kablo hasar görmüş ise; üretici, servis yetkilisi veya benzeri kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir. Eğer 

kablo hasar görmüş ise; cihazı kullanmayınız. 
• Çıplak ayak ile veya vücudunuz ıslak ise cihazı kullanmayınız. 
• Cihazı evye, banyo, duşa kabin ve yüzme havuzu gibi su dolu alanların yakınlarında kullanmayınız. 
• Güç kablosu ve fişi dahil olmak üzere cihazı kesinlikle suya veya diğer sıvıların içerisine batırmayınız. 
• Buhar direkt olarak elektrikli ve elektronik cihazların üzerine doğru tutulmamalıdır. 

CIHAZIN KULLANIMI ESNASINDA OLUSABILECEK RISKLER – SAKATLANMALAR, YARALANMALAR VE HASLANMALAR 

• Cihaz kesinlikle patlama riski oluşabilecek veya toksik atıkların bulunduğu alanlarda kullanılmamalıdır 
• Buhar kazanın içerisine toksik malzemeler, asit, çözücü, deterjan ve tahriş edici veya patlayıcı malzeme koymayınız. 
• Buhar kazanının içerisine yalnızca su ve ‘’HANGI SU KULLANILMALIDIR’’ maddesinde belirtilen su karışımlarını 

koyunuz. 
• Toksik malzemelerin, asitlerin, çözücü, deterjan ve tahriş edici malzemelerin üzerine buhar sıkmayınız ve 

süpürmeyiniz. Bu tip malzemelerin temizlenmesi ve çıkarılması için üreticilerinin talimatlarına uyulması 
gerekmektedir. 

• Vücudunuzun her parçasını hareketli parçalardan uzak tutunuz. 
• Süpürme işlemini insanların veya hayvanların üzerinde yapmayınız. 
• Cihazın taşınması esnasında azami özen gösteriniz. Kablosundan çekiştirmeyiniz Güç kablosunu tutacak olarak 

kullanmayınız. 
• Süpürge borularını, buhar hortumunu veya elektrik kablosunu kullanarak cihazı asmayınız veya kaldırmayınız.  Kir 

toplama sapı ile cihazı asmayınız veya kaldırmayınız. 
• Fırın, şömine gibi ateş ve isi kaynaklarının yakınlarına cihazı bırakmayınız. 
• Cihazın açıklıklarını ve ızgaralarını kapatmayınız. 
• Asla direk olarak insanların ve hayvanların üzerine buhar tutmayınız. 
• Elbiseleriniz üzerinizdeyken direk olarak elbiselerinizin üzerine buhar sıkmayınız. 
• Kullanım esnasında, sabit yüzeylere doğru dikey olarak uygulama yapınız. 
• Buhar kilidi çocukların ve cihazı kullanıma yetisi olamayan kişilerin cihazı kullanamaması içindir. Buhar kullanımda 

değilken, buhar kilidini aktif hale getiriniz. 
Tekrardan buhar fonksiyonunu kullanmak için ise bu kilidi orijinal konumuna getiriniz. 

CIHAZIN DUZGUN KULLANIMI 

Bu cihaz, işbu kullanım kılavuzunda belirtiği şekilde yüzeyden kirleri, kuru malzemeleri ve sıvıları temizleyen su filtreli 
süpürge ve buhar temizlik cihazı olup sadece ev kullanımı içindir. Lütfen işbu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve 
saklayınız. Eğer kılavuz kaybolur ise, tekrardan talep edilebileceği gibi ayni zamanda www.polti.com web sitemizden 
temin edilebilirsiniz. 
Sadece evsel kirleri ve/veya sıvıları süpürünüz. 
Hafriyat atiklerinin veya çimento ve artıklarının temizlenmesinde kullanmayanız. 
Toprak ve kum üzerinde kullanmayınız. 
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Yazıcıların, faksların, tonerlerin ve mürekkep tozlarının üzerinde kullanmayınız. 
Sivri uçlu ve keskin malzemeleri süpürmeyiniz. 
Cihaz yalnızca su filtresi kolektörü düzgün olarak bağlı olduğunda ve diğer tüm parçaları düzgün olarak takılı olduğunda 
çalışır. 
Cihazı asla hava koşullarına direk olarak maruz bırakmayınız. 
Sadece işbu kılavuzda belirtilen kullanım düzgün kullanım olarak kabul edilmektedir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri 
cihaza zarar verebileceği gibi ayni zamanda garantisini de geçersiz kılacaktır. 
 
KULLANICILAR IÇIN GENEL BILGILER 
 
Elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili olan 2012/19/EU Avrupa Birliği Direktifi ’ne göre, bu cihaz ev atıkları ile birlikte 
atılmamalıdır. Bunun yerine, atik tesisine gönderilmelidir. Bu cihaz, 2011/65/EU AB Direktifi ‘ne uygundur. 

 
 
SU KAZANINDA HANGI SU KULLANILMALIDIR? 
Cihazımız orta sertlikte, 8-20 derece arasındaki sıcaklıktaki kullanma suyu ile çalışmak için dizayn edilmiştir. Eğer 
kullanma suyunuz çok fazla kalsiyum karbonat içeriyor ise, yarısı kullanma suyu ve diğer yarısı mineralsiz sudan oluşan 
bir karışım kullanınız.  
Yalnızca mineralsiz su kullanmayınız.  
UYARI: Suyunuzun sertliğini resmi teknik ofislere veya su sağlayan firmanıza olcturunuz. 
Eğer sadece musluk suyu kullanıyorsanız, dağıtımı Polti tarafından yapılan Kalstop FP2003 özel urunu kireç önlemek 
adına kullanabilirsiniz. Bu urun yalnızca Yetkili Polti satıcılarında ve www.polti.com adresinde bulunmaktadır. 
Distile edilmiş su, yağmur suyu, katkı malzemesi bulunan su (parfüm gibi) veya diğer ev cihazlarınca üretilmiş suları asla 
kullanmayınız.  
Kimyasal katkı malzemeleri ile deterjan kullanmayınız. 
Çeşme suyunu, su filtresi kolektörünün içerisinde kullanınız. 
 

1.KULLANIM IÇIN YAPILACAK HAZIRLIKLAR 
Su filtresi kolektörünün içerisinde aksesuarlar olabilir. Bu sebepten dolayı cihazı kullanmadan önce bunları çıkarınız. 
1.1 Su filtresi kolektörünün tutacağını kadiriniz ve kolektörü yuvasından çıkarınız. 
1.2 Su filtresi kolektörünün tutacağını eviriniz ve su filtre ünitesini çitariniz. 
1.3 MAX yazısına kadar su filtresi kolektörünü 1,2 litre çeşme suyu ile doldurunuz. 
Su filtresi kolektörünün içerisindeki suya Bioecologico ekleyiniz. Bu köpürmeyen ve koku veren sıvı odanıza hoş bir 
koku bırakır ve su filtresi içerisinde kopuk oluşumunu engeller. Ayrıca cihazın düzgün kullanımını garanti etmiş 
olursunuz. 
1.4 Filtre ünitesini, orijinal konumuna getirerek su filtresi kolektörünün içerisine yerleştiriniz. 
1.5 Su filtresi kolektörünü kendi yuvası içerisinde eski konumuna getiriniz ve tutacacagini başlangıç pozisyonuna gelene 

kadar çeviriniz. 
UYARI: Su filtresi kolektörünün düzgün olarak yerleştirilmemesi emiş güçunde azalmaya sebep olabilir. 
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1.6 Tanken kapağını çevirerek acınız ve tankı aşağı yukarı 550 ml su ile doldurunuz. Bu işlem esnasında doldurma 
aparatını kullanınız Daha sonra tankın kapağını kapayınız. 

Su sızıntılarından kaçınınız. Suyun taşmadığından emin olunuz. 
1.7 Dahili soketin kapağını acınız ve süpürge/buhar hortumunun dahili prizini takınız. 
1.8 Güç kablosunu tamamen gevşetiniz ve uygun bir prize takınız. Cihazı her zaman güç kablosu tamamen acilmiş şekilde 

kullanınız. 
1.9 Cihazınız kullanıma hazırdır 
UYARI: Ilk buhar kullanimi esnasinda, buhar ile birlikte birkac damla su gelebilir. Bunun sebebi isi ayarsizligidir. Buhari 
ilk önce bos bir alana sıkınız. 
Kotu kokulara sebep olabilecek kir kolektöründeki kirlerin oluşumunu önlemek adına 22.Madde’de belirtilen metodu 
kullanarak her bir kullanımdan sonra boşaltmanızı ve temizlemenizi öneririz. 

2.AKSESUARLARIN BAGLANMASI 
Vaporetto Leoaspira ‘nin tüm aksesuarları direkt olarak esnek buhar/süpürge hortumuna veya uzatma hortumlarına 
bağlanabilirler. 
2.1 Emme ve buhar fonksiyonları için olan özel aksesuarları aşağıda gösterildiği şekilde birbirlerine bağlayınız : 

 
Aksesuarın kitleme somunu resimde görülen şekilde hareket ettiriniz. Eğer varsa, OPEN (ACIK) duruma  getiriniz ve 
aksesuarı bağlayınız. 

 
Aksesuarın kitleme somununu CLOSED (KAPALI) konuma getiriniz. Bağlantının tam olarak gerçekleştiğinden emin olunuz. 

 
Uzatma hortumlarının üzerinde ekstra bir adet bağlama düğmesi yer alır: daha önce aksesuar bağlantısı için belirtildiği 
şekilde yapınız ve düğmeyi kitleme pozisyonuna en uzak olabilecek şekilde kaydırarak hortumu serbest bırakınız. 



2.2 Sadece emme işleminde kullanılacak özel aksesuarların bağlantısı için, onları kitleme somununa bağlamadan 
takabilirsiniz. 
2.3 Buhar püskürtme aparatını buhar yoğunlaştırıcıya bağlamak için basitçe vidalamanız yeterli olacaktır. Ayni operasyon 
renkli fırçalar içinde geçerlidir. Fırçaların farklı renklerde oluşu sizin ayni fırçayı her zaman ayni yüzeyde kullanmanızı 
sağlar. 
 

3.SERT YUZEYLERIN (karolar, seramik yüzeyler vs.) TEMIZLIGI  

 
Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde 
bağladığınızdan emin olunuz. 
3.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.  
3.2 Sadece emme işlemi için, çok amaçlı fırçayı (2) ve killi çerçeveyi (2a)  takınız ve süpürme düğmesine basiniz. 
Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar asagi itiniz (emiş isiklari yanmaya başlayacak).  
Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.  
3.3 Buhar temizliği ve emme işlemi için ise, sıvılar için olan çerçeveyi (2b) çok amaçlı fırçaya (2) takınız. 
3.4 (sayfa 5’e bakiniz) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar 
seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu yüzeyler ¾ seviyesini öneriyoruz. 
3.5 Buhar kilidini açınız ve buhar düğmesini aşağı doğru bastırınız. 
3.6 Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanabilirsiniz. 
 (10.Maddeye bakiniz) 
Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, 
bakteri ve mikropları oldurur ve ayni zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar. 
Bu pozisyondayken, ayni zamanda yüzeyde yer alan küçük miktarlardaki sıvılarında temizlenmesi sağlanır. 
3.7 Sadece buhar ile temizlik yapmak için, temin edilen çok amaçlı bezin (10) aşındırarak kirleri çıkarma gücünü 
kullanmak mümkündür. Bu bezi çok amaçlı fırçaya (2) temizliğe başlamadan takınız 
Bir kaç dakika bezin soğumasını bekleyip bezi fırçadan çıkarınız. 
 

4.HASSAS YUZEYLERIN (ahşap, tas yüzeyler vs.) TEMIZLIGI 

 
Cihazı hassas yüzeylerde kullanmadan önce, çiziklere yol açabilecek yabancı malzemelerin yüzeyde yer almadığından 
emin olunuz. 
Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde 
bağladığınızdan emin olunuz. 
4.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.  
4.2 Sadece emme işlemi için, çok amaçlı fırçayı (2) ve killi çerçeveyi (2a)  takınız ve süpürme düğmesine basınız. 
Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).  
Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.  
4.3 Buhar temizliği ve emme işlemi için ise, sıvılar için olan çerçeveyi (2b) çok amaçlı fırçaya (2) takınız. 
4.4 (sayfa 5’e bakiniz) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar 
seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz. 
UYARI : Bu yuzeylerde buhar uygulamasini gizli alanlara yapip renk bozulmasi veya deformasyon olup olmadigini 
kontrol ediniz. 
4.5 Buhar kilidini açınız ve buhar düğmesini aşağı doğru bastırınız. 



4.6 Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanabilirsiniz. 
 (10.Maddeye bakiniz) 
Bir kaç dakika bezin soğumasını bekleyip bezi fırçadan çıkarınız. 

5.KILIMLERIN VE HALILARIN TEMIZLIGI 

 
UYARI : Kumaslarin buhar ile temizlenmesinden önce, mutlaka uretici talimatları na uydugunuzdan emin olunuz ve bu 
yuzeylerde buhar uygulamasini gizli alanlara yapip renk bozulmasi veya deformasyon olup olmadigini kontrol ediniz. 
Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde 
bağladığınızdan emin olunuz. 
5.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.  
5.2 Çok amaçlı fırçayı (2) ve kilim\hali çerçevesine (2a)  takınız. 
5.3 Sadece emme işlemi için, süpürme düğmesine basınız. 
Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).  
Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.  
4.4 (sayfa 5’e bakiniz) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar 
seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 3 seviyesini öneriyoruz. 
5.5 Buhar kilidini açarak ve buhar tetiğine basarak buhar ile süpürme işlemini birlikte yapınız. 
5.6 Buhar ve süpürme işlemlerini belirtildiği gibi uygulayarak gerek tek başlarına gerekse ikisi birlikte kullanmak 
mümkündür.  
Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanabilirsiniz. 
(10.Maddeye bakiniz) 
Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, 
bakteri ve mikropları oldurur ve ayni zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar. 
Bu pozisyondayken, ayni zamanda yüzeyde yer alan küçük miktarlardaki sıvılarında temizlenmesi sağlanır. 

6.CAMLARIN VE PENCERELERIN TEMIZLIGI 
UYARI : Soğuk havalarda cam yüzeyleri temizlemek için, yuzeye 50 cm uzaktan on ısıtma islemi uygulayiniz. 
Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde 
bağladığınızdan emin olunuz. 
6.1 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız 
(kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 3 seviyesini öneriyoruz. 
6.2 Buhar + süpürge ucunu (7) kabzaya (1) veya uzatma borusuna (3) takınız ve cam temizleme aksesuarını bağlayınız 
(7a)  
6.3 Kirleri sökmek için buhar tetiğine basınız ve tutunuz. 
6.4 Süpürme fonksiyonunu ve buharı çalıştırınız. Cam temizleme aparatı ile (7a) yüzeye uygulayınız ve yüzeyi kurutunuz. 
Emiş gücünü ayarlamak için, emme düğmesini aşağı doğru, istenilen seviyeye gelene kadar basınız (emiş ışıkları yanmaya 
başlayacaktır). 
Buhar + süpürge ucu (7) ve cam temizleme aksesuarı (7a) hiçbir iz bırakmadan temizlik işleminin hızlıca gerçekleşmesini 
sağlarlar. 
Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, 
bakteri ve mikropları oldurur ve ayni zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar. 
 

7.DOSEMELERIN TEMIZLIGI (yatak örtüleri, sofalar, araba içi)  
UYARI : Kumaslarin buhar ile temizlenmesinden önce, mutlaka uretici talimatları na uydugunuzdan emin olunuz ve bu 
yuzeylerde buhar uygulamasini gizli alanlara yapip renk bozulmasi veya deformasyon olup olmadigini kontrol ediniz. 



Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde 
bağladığınızdan emin olunuz. 
7.1 Sadece emme işlemi için,  çerçeveler için olan ucu (7) kabzaya (1) bağlayınız. 
Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).  
Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.  
7.2 Buhar ile temizlik ve emme işlemi için, çerçeveler için olan uç (7) ile birlikte bezi (9) ve bunu kabzaya (1) veya uzatma 
hortumlarına (3) bağlayınız.  
7.3 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız 
(kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz. 
Buhar kilidinin açık olduğundan emin olunuz. 
7.4 Buhar ve süpürme işlemlerini belirtildiği gibi uygulayarak gerek tek başlarına gerekse ikisi birlikte kullanmak 
mümkündür.  
Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, 
bakteri ve mikropları oldurur ve ayni zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar. 
  

8. BANYO ARMATURLERIN, DERZLERININ VE MUTFAK TEZGÂHLARININ TEMIZLIGI 
Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde 
bağladığınızdan emin olunuz. 
8.1 Kıllı yuvarlak fırça ile buhar yoğunlaştırıcı aksesuarı (4) kabzaya (1) takınız. Buhar püskürtme aksesuarı (6), 4 nolu 
aksesuara bağlanabilir. Bu zor alanlara ulaşmak, radyatörlerin temizliği ve kapı ile pencere çerçevelerinin temizliği için 
önerilir. 
8.2 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız 
(kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 4/5 seviyesini öneriyoruz. 
8.3 Buhar kilidinin açık olduğundan emin olduktan sonra buhar tetiğine basili tutarak temizliğe başlayınız. 
8.4 Emme ucunu (11), 4 nolu aksesuara bağlayınız ve buhar fonksiyonun kaldırdığı kirleri süpürme işlemine başlayınız. 
Fırçaların farklı renklerde oluşu sizin ayni fırçayı her zaman ayni yüzeyde kullanmanızı sağlar. 

9. MOBILYALARIN VE HASSAS YUZEYLERIN TEMIZLIGI 
UYARI : Yuzeylerın üzerine direkt olarak buhar sikmayiniz. Bu yuzeylerde buhar uygulamasini gizli alanlara yapip nasil 
tepki verdiklerini kontrol ediniz. 
9.1 Emme ucunu (11), buhar+süpürge ucuna (7) takınız ve cihaz üzerindeki emiş düğmesine basınız (bkz.madde 2) 
Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).  
9.2 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız 
(kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz. 
Buhar tetiğine basili tutup direk olarak kumaşa sıkınız. 
9.3 Yüzeyi temizlemek için önceden buhara tabi tutulmuş bezi kullanınız. 

10. DIĞER KULLANIMLAR 
UYARI: Yuzeylerde buhar uygulamasini gizli alanlara yapip nasil tepki verdiklerini kontrol ediniz. 
10.1 PERDE VE TULLERIN PARLATILMASI 
Akarlar ve tozlar perde ve tullerden sadece kabza ile buhar üfleyerek temizlenebilir. Buhar ayrıca kotu kokuları ortadan 
kaldırıp, renkleri canlandırır. Bu sayede kumaşların daha az sıklıkta yıkanmasını sağlar. 
Bu tarz yüzeyler için, buharı LEVEL ½ seviyesine getiriniz. 
10.2 DOSEMELERDEN VE HALILARDAN LEKELERIN CIKARILMASI 

UYARI: Buhar. Yanma riski! 



4 numaralı aksesuarı kilsiz yuvarlak fırça olmadan direkt olarak olabilecek en geniş acı ile bağlayınız. (asla temizlenecek 
olan yüzeye dik olarak uygulamayın) ve buhar tarafından çıkartılacak olan kiri toplaması için bir bez yerleştiriniz. 
Bu tarz yüzeyler için, buharı LEVEL  ½ seviyesine getiriniz. 
Emme ucunu (11) 4 nolu aksesuara bağlayınız ve yüzeyde kalan kirin süpürülmesi işlemine başlayınız. 
10.3 EVDEKI BITKILERIN BAKIMI VE ODALARIN NEMLENDIRILMESI 
Evinizdeki bitkilerin bakımını yapmak ve üzerlerindeki tozu almak için buhar seviyesini 1’e ayarlayın ve 50 cm mesafeden 
uygulayınız. 
Bitkiler daha iyi nefes alırlar, parlak ve daha temiz görünürler. Ayrıca, buharı özellikle sigara içilen mekânların havasını 
tazelemek için kullanabilirsiniz. 

11. BUHAR AYARI 
Buhar akışını buhar ayar düğmesi ile optimize edebilirsiniz. Akışı arttırmak için, düğmeyi saat yönünde çeviriniz. Aksi 
yönde çevirirseniz ise akis azalacaktır. Kullanım ipuçları aşağıdadır: 

- MAKSIMUM SEVIYE 4/5: leke, yağ çıkarmak ve sterilize etmek için; 
- ORTA SEVIYE 3: halılar, kilimler, cam yüzeyler ve yerler için; 
- MINIMUM SEVIYE ½ : bitkilerin temizliği, hassas kumaşlar ve duvar kâğıtları için. 

12. MULTIFLOOR (BIR COK YUZEY) FONKSIYONU 
Bu fonksiyon özellikle yerlerin temizliği içindir. Bu fonksiyonda kombine buhar ve emiş gücü kullanılarak maksimum 
temizlik sağlanır. 

- 2 adet uzatma borusunu (3) kabzaya (1) takınız. 
- Çok amaçlı fırçayı takınız ve hali\kilim çerçevesini bağlayınız (2c). 
- Bezi (10) çok amaçlı fırçaya (2) takınız. 
- Isıtıcıyı çalıştırınız  
- Yüzeye göre buhar gücünü ayarlayınız. 

 

 

 
- Buhar ışığı sabit yanana kadar bekleyiniz. 
- Tekrardan bu fonksiyonu aktive etmek için kazan düğmesine basınız. 

Emis gucu ayarlanamaz.  

13. SUYUN BITMESI DURUMUNDA  
Kendi kendine doldurma sistemi sayesinde, cihazın kazanına tekrar su doldurmak için cihazın soğumasını beklemek 
gerekmemektedir. 
Tankta su bittiğinde, kontrol panelindeki gösterge ışığı yanacak ve bip sesi duyacaksınız. 
Buhar ile temizlik yapmaya devam etmek için. sadece tankın kapağını açınız ve su ekleyiniz. 
Yüzeyleri süpürmek için su eklemenize gerek yoktur. Sadece kazanı kapatınız. 
 
 
 



14. OTOMATIK EMIS (SUPURME) KILIDI 
Su filtresi kolektörüne çekilmiş olan kir maksimum seviyeye ulaştığında, emme işlemi otomatik olarak durdurulacaktır. 
Bu durdurma işlemi ayrıca kolektördeki su aşırı kirli olunca gerçekleşebilir. Bu durumlarda motor devri artacağından 
suyun temizlenmesi gerekmektedir. 
Cihazı kapatınız ve ancak cihazın içerisindeki su 1.Maddede gösterildiği gibi temizlendiğinde tekrardan çalıştırınız. 
UYARI: Cihazın su temizlenmeden aninda tekrardan calistirilmasi hava cikis filtresine zarar verebilir. 

15. BIOECOLOGICO 
Su filtresi kolektörünün içerisindeki suya Bioecologico ekleyiniz. Bu köpürmeyen ve koku veren sıvı odanıza hoş bir koku 
bırakır ve su filtresi içerisinde kopuk oluşumunu engeller. Ayrıca cihazın düzgün kullanımını garanti etmiş olursunuz. 
Bioecologico ayrıca içeriğinde yer alan doğal malzemeler ile bir parfüm görevi görür. 
UYARI: 
- Cocuklarin ulasamayacagi yerlere kaldiriniz. 
- EGER YÜTÜLURSA: Ağzınızı çalkalayınız ve kusmaya çalışmayınız. Hemen bir Zehirlenme Merkezi’ne veya 
doktorunuza ulasiniz. 
- Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyiniz. 
-  Çevreye doğru kullanmayınız. 
-Yerel kurallara ters düşecek şekilde kullanmayınız. 
İçindekiler: Ojenol, Sitral, Sinamal – Alerjik tepkimeye sebep olabilir. 
Her bir küçük şişenin miktarı: 5 ml. 
Bioecologico Yerel Satıcılarda ve www.polti.com adresinde satılmaktadır. 
BIOECOLOGICO NASIL KULLANILIR? 
20.1 Kılavuzda yer aldığı gibi su filtresine su ekleyiniz. 
20.2 Küçük şişeyi sallayınız. 
20.3 Şişenin kapağını elinizle açınız. 
20.4 Şişenin içindekinin tümünü cihazın su haznesine dokunuz. 
Her bir kullanım için 1 sise kullanınız. 
Suyun rengindeki olası değişiklik cihazın etkin çalışmasını engellemez.  
UYARI: Cihazın kazanına asla BIOECOLOGICO dökmeyiniz. 

16. GENEL BAKIM 
Cihazın dışını temizlemek için, sadece musluk suyu ve bez parçası kullanınız. 
Akışkan su ile ve kullanılmadan önce kuruduklarından emin olmak şartı ile tüm aksesuarlar temizlenebilirler. 
Hiç bir tip deterjan kullanmayınız. 

17. SU FILTRE KOLEKTÖRÜNUN TEMIZLIGI 
(NORMAL BAKIM) 
22.1 Cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olunuz. 
22.2 Özel kabzasını kullanarak su filtresi kolektörünü yuvasından çıkarınız. 
22.3 Kabzayı geriye doğru çeviriniz ve su filtresi ünitesini çıkarınız. 
22.4 Tankı sallayarak ağzından (14) boşaltınız. 
22.5 Filtre ünitesinden (15) kayana kadar dirsek tüpü aşağı doğru dondurunuz. 
22.6 Tüm parçaları ayırınız ve akan su altında durulayınız. 
UYARI: Temizlik esnasinda filtreleri kontrol ediniz. Filtrelerde gorulur hasar bulunmasi durumunda kesinlikle bunlari 
degistiriniz. 
22.7 Tüm parçaları kurunuz, bir araya getirip, kir toplayıcının içerisine yerleştiriniz. 
22.8 Su filtresi kolektörünü cihazın içerisine yeniden konumlandırınız. 

http://www.polti.com/


Uzatma hortumları ve su filtresi kolektörünü temizlemek için, özellikle gerçekten kirliler ise, öncelikle temizlik işlemini 
bitirdikten sonra, tarif edildiği gibi konteyneri boşaltınız ve onu cihazın içerisindeki yuvasına yerleştiriniz. Cihazı fişe 
takınız. 
Daha sonra, aşağı yukarı 1,5 litre temiz suyu bir kaç saniye emme gücünü kullanarak süpürünüz. Bu işlem kolektörün 
ve hortumların içerisindeki kirleri temizleyecektir. Hortumların tümünün içerisinde dolaşacağı için ise tüm hortumların 
iç kısımları temizlenecektir. Kolektörü tekrardan boşaltınız ve Vaporetto Lecoaspira’yio kaldırınız. 

18. HEPA FILTRESININ TEMIZLIGI 
(EKSTRA BAKIM) 
23.1 Cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olunuz. 
23.2 Özel kabzasını kullanarak su filtresi kolektörünü yuvasından çıkarınız. 
23.3 HEPA filtresinin levyesini kaldırınız ve yuvasından çıkarınız. 
23.4 HEPA Filtreyi sadece akan su ile durulayınız ve kir ile kalan suların üzerinden gitmesi için nazikçe sallayınız. Cihaza 
yerleştirmeden önce, isi kaynaklarından uzakta doğal yollardan kuruması için 24 saat bekleyiniz. 
UYARI: Temizlik esnasinda filtreleri kontrol ediniz. Filtrelerde gorulur hasar bulunmasi durumunda kesinlikle bunlari 
degistiriniz. 
UYARI: Filtreyi kesinlikle firca ile yikamayiniz. Bu filtreye zara verip, filtreleme kapasitesini azaltir. Deterjan 
kullanmayınız ve filtreyi bulasik makinesinde yikamayiniz. 
HEPA filtresi, ortalama yılda 3 kez tam olarak temizlenmelidir.  

19. YEDEK KILITLER 
Dahili soket içerisinde yer alan renkli yıkama aparatlarını periyodik olarak kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, ilgili yedek 
parça ile aşağıda belirtildiği gibi değiştiriniz. 

-Hasarlı yıkama aparatını çıkarınız 
- Yeni yıkama aparatını takınız (buhar ucuna bağlayıp yerine iterek) 
- Silikon yağ veya vazelin ile contayı yağlayınız (alternatif olarak az miktarda bitkisel yağ kullanabilirsiniz) 
Aynisini eklenti hortumlarının bağlantı kilitleri için uygulayınız. Gerekli ise, aşağıdaki adımları atiniz. 

- Hasarlı yıkama aparatını çıkarınız 
- Yeni yıkama aparatını takınız (buhar ucuna bağlayıp yerine iterek) 
- Silikon yağ veya vazelin ile contayı yağlayınız (alternatif olarak az miktarda bitkisel yağ kullanabilirsiniz) 
Aynisini eklenti hortumlarının bağlantı kilitleri için uygulayınız. Gerekli ise, aşağıdaki adımları atiniz. 

20. DEPOLAMA 
25.1 Cihazı kapatınız ve prizden çıkarınız. 
25.2 Su filtresi kolektörünü 1.Maddede belirtildiği gibi çıkarınız 
25.3 Elektrik kablosunu, kablo yuvasına toplayarak manuel olarak sariniz ve tutma bölümüne yerleştiriniz. 
25.4 Su filtresi kolektörünü yuvasını yerleştiriniz (tam olarak yerine yerleştiğinden emin olunuz) 
25.5 Hortumlar, fırçalar ve fleksibl (esnek) hortum çok amaçlı fırça cihazın yerleştirme sistemine asılması ile cihazın 
şasisine yerleşebilirler. 



Kanca sadece uzatma borularında yer almaktadır. İki uzatma borusunun yanlış yerleştirilmesi cihazın yerleştirme 
sistemini kullanım dışı bırakır. 
 

21. SORUNLAR VE COZUMLERI 
SORUN SEBEBI COZUMU 
Cihaz çalışmaya başlamadı. Güç yok 1.Bolumde belirtildiği gibi, cihazın 

prize takılı olduğundan emin olunuz. 
Emme gücü azaldı Uç, esnek emme hortumu veya 

borusu tıkandı. 
HEPA filtresi kirli veya tıkalı 

Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz. 
Filtreyi temizleyiniz ve tıkanmış olan 
hortum veya boruları açınız. 
23.Madde’de belirtildiği gibi yapınız. 

Likitleri emme işlemi esnasında su kaçırıyor Şamandıra tıkalı Su filtresi sistemini temizleyiniz. 
Cihazdan buhar çıkıyor Buhar ayar düğmesi ‘1.SEVIYE’ de Buhar akışını azaltmak için buhar ayar 

düğmesini dondurunuz. 
Uzatma borusu ve aksesuarlar 
sallanıyor 

Kilit somunları ACIK 2.Maddede belirtildiği gibi kilit 
somunlarını KAPALI konuma getiriniz. 

Cihaz buhar vermiyor Kazan kapalı 
Tankta su yok 
Buhar kilidi açık 
Kazan henüz istenilen basınca 
ulaşmadı. 
Mono blok priz düzgün olarak 
yerleşmedi. 

Kazanı ACIK konuma getiriniz 
Madde 18’te belirtildiği gibi tanka su 
ekleyiniz 
Kabzada yer alan buhar kilidini 
kapatınız. 
Buhar gösterge ışığı şığı yanana kadar 
bekleyiniz. 
Mono blok prizi düzgün olarak takınız. 

Buhar birkaç damla su ile birlikte 
geliyor. 

Buhar hortumu veya teleskopik boru 
soğuktur. 

Buhari direkt olarak bir bezin üzerinde 
sıkarak boruları ısıtınız. 

Aksesuarların bağlantıları arasından 
buhar veya su sızıyor 

Kilitler hasar görmüştür Madde 24’te yer aldığı gibi kilitleri 
yedekleri ile değiştiriniz. 

Aksesuarları bağlamak çok zor Kilitler sürtünüyor / uyuşmuyorlar 
 
Kilit somunu düzgün konumda değil 

Kilitlere vazelin, silikon yağı veya az 
miktarda bitkisel yağ surunuz. 
Kilit somunlarını düzgün pozisyona 
getiriniz. 

SORUN SEBEBI COZUMU 
Likitleri süpürdükten sonra, süpürülen 
likit fırçadan geri geliyor. 

Likit borunun içinde kalıyor. 
 
 
Zemin halen kuru değil. 

Havaya tütüp emme işlemini 
gerçekleştiriniz. Böylece likidin 
borudan tamamen geçmesi sağlanır. 
Süpürme işlemini tekrarlayınız. 

Kazanın doldurma pompası çalışmaya 
devam ediyor 

Kazan teçhizatında hava kalmıştır Cihazı kapatınız ve soğuması için 
bekleyiniz. Daha sonra Madde 1’deki 
işlemleri tekrarlayınız. 

Cihaz çalışmayı durduruyor ve ekranda 
E1 uyarısı gözüküyor 

Devre paneli kazan içerisinde bir ariza 
tespit etmiştir 

Cihazı kapatınız ve birkaç dakika sonra 
tekrar çalıştırınız. Eğer ayni uyarı 
devam ediyorsa, YETKILI SERVIS ile 
kontak kurunuz.  

Cihaz çalışmayı durduruyor ve ekranda 
E2 uyarısı gözüküyor 

Devre paneli sıcaklıkla ilgili bir ariza 
tespit etmiştir. 

Cihazı kapatınız ve birkaç dakika sonra 
tekrar çalıştırınız. Eğer ayni uyarı 
devam ediyorsa, YETKILI SERVIS ile 
kontak kurunuz. 

Bakim uyarı ışığı yanıyor Cihaz düzgün olarak ısınmamıştır. Cihazı kapatınız ve birkaç dakika sonra 
tekrar çalıştırınız. Eğer ayni uyarı 
devam ediyorsa, YETKILI SERVIS ile 
kontak kurunuz. 



 

 
 

 
Tamiratlar için, cihaz satın alma belgeleri ile birlikte getirilmelidir. 
Polti ürünleri, ürünü alan kişi için satıcı tarafından oluşturulmuş geçerli faturada belirtilen satın alma tarihinden 
başlayarak iki senedir. 
Bu garanti, satış konuları ve tüketim malzemeleri garantisi ile ilgili 99/44/CE numaralı Avrupa Birliği Direktifi 
kapsamında tüketici haklarına aykırı değildir; tüketiciler bu hükümler uyarınca şikâyetlerini ürünü satın aldıkları 
satıcıya iletmelidirler.  
Bu garanti 99/44/CE Avrupa Birliği Direktifi uygulanan ülkelerde geçerlidir. Diğer tüm ülkelerde yerel garanti 
yönetmelikleri uygulanmaktadır. 
 

 
Garanti süresi boyunca, Polti işçilik ve malzeme hatası bulunan ürünleri müşteriden, hata bu iki sebepten 
hangisinden kaynaklanırsa kaynaklansın, ücret talep etmeden tamir edecektir. 
Tamir edilemez hata veya arıza bulunması durumunda, Polti S.p.A. ürünü ücret talep etmeden değiştirebilir. 
Tamir edilmesi veya değiştirilmesi imkânsız veya çok pahalı olan küçük bir patent hatası sözleşmeyi feshetme 
hakkı oluşturmaz. 
Bu garanti kapsamından yararlanabilmek için, tüketici Yetkili Polti Teknik Destek Merkezi ile iletişim kurmalıdır. 
Tüketici, satın alma tarihinin belgesi olarak satıcı tarafından verilmiş geçerli bir fatura sunmalıdır; bu satın alma 
belgesi ve ilgili tarih olmadan yapılacak çalışmalar ücrete tabi olacaklardır. Bundan dolayı, lütfen tüm garanti 
süresi boyunca faturanızı dikkatlice saklayınız. 
 

 
 
Garanti, sınırlamalara tabidir ve kötü ve uygun olmayan kullanma veya ürünün satış sözleşmesinin ayrılmaz bir 
parçasını oluşturan kullanma kılavuzunda belirtilenden farklı şekilde kullanma sonucu oluşan hasarları kapsamaz. 
Garanti, mücbir sebepler (yangın, kısa devre) sonucu oluşan veya üçüncü şahıslarca oluşturulan hasarları 
(kurcalama) karşılamaz. Garanti, orijinal olmayan Polti parçalarının oluşturduğu ve Polti tarafından 
yetkilendirilmemiş kişi veya servis noktalarının yaptıkları tamiratların veya değişikliklerin yol açtığı hasarları 
karşılamaz. 
Garanti, aşınma sonucu oluşmuş hasarları veya normal aşınma sürecine tabi malzemeleri (filtre, fırça gibi sarf 
malzemeler) kaplamaz. Garanti, kireç sebebiyle oluşacak hiçbir hasarı karşılamaz. Polti, doğrudan veya endirekt 
olarak kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmaması sonucu oluşabilecek insanların veya hayvanların 
yaralanması veya malzemelerin hasar görmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Garanti, değiştirilmiş veya cihaz ile uygun olmayan aksesuar birleştirmelerini kapsamaz. 
 
Güncellenmiş Polti Yetkili Servis listesi için, lütfen www.polti.com internet sitemizi ziyaret ediniz. 

 
 
 
 

http://www.polti.com/
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