KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D’INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cimex Eradicator
Generatore vapore / Steam generator
Générateur de vapeur / Generador vapor
Dampferzeuger / Gerador de vapor

Steam Disinfector

DÜZ BUHAR BAġLIĞI
STRAIGHT FLOW CONCENTRATOR
CONCENTRATEUR DE JET DROIT
CONCENTRADOR DE FLUJO RECTO
KONZENTRIERER MIT GERADEM FLUSS
CONCENTRADOR DE FLUXO RETO
KAVĠSLĠ BUHAR BAġLIĞI
CURVED FLOW CONCENTRATOR
CONCENTRATEUR DE JET COURBE
CONCENTRADOR DE FLUJO CURVO
KONZENTRIERER MIT KURVENFLUSS
CONCENTRADOR DE FLUXO CURVO

2x
HPMED DETERJAN
HPMED DETERGENT
DÉTERGENT HPMED
DETERGENTE HPMED
REINIGUNGSMITTEL HPMED
DETERGENTE HPMED
TIPA
WICK
MÈCHE
MECHA
ABGABEDOCHT
GANCHO

4x

SPAZZOLINO PULIZIA PISTOLA STEAM DISINFECTOR
STEAM DISINFECTOR GUN CLEANING BRUSH
BROSSE DE NETTOYAGE DU PISTOLET STEAM DISINFECTOR
CEPILLO LIMPIEZA PISTOLA STEAM DISINFECTOR
REINIGUNGSBÜRSTE PISTOLE STEAM DINSINFECTOR
ESCOVA DE LIMPEZA DA PISTOLA STEAM DISINFECTOR

KORUYUCU ELDĠVEN
PROTECTIVE GLOVES
GANTS DE PROTECTION
GUANTES DE PROTECCIÓN
SCHUTZHANDSCHUHE
LUVAS DE PROTECÇÃO

TEKERLEK
WHEELS
ROULETTES
RUEDAS
GLEITROLLEN
RODAS

SÜRAHĠ
JUG
CARAFE
JARRA
NACHFÜLLBEHÄLTER
JARRA

KALSTOP 2 ADET
2 PHIALS OF KALSTOP
2 FLACONS DE KALSTOP
2 AMPOLLAS DE KALSTOP
2 AMPULLEN KALSTOP
2 AMPOLAS DE KALSTOP

HUNĠ
FUNNEL
ENTONNOIR
EMBUDO
FÜLLTRICHTER
FUNIL
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OPSĠYONEL
PAEU0269

BUHAR TEMĠZLĠK SETĠ
ZEMĠN BAġLIĞI
FLOOR BRUSH
BROSSE POUR SOLS
CEPILLO DE SUELOS
FUSSBODENBÜRSTE
ESCOVA PAVIMENTOS

BUHAR HORTUMU
STEAM HOSE
TUBE VAPEUR
TUBO DE VAPOR
DAMPFROHR
TUBO VAPOR
UZATMA BORULARI
EXTENSION HOSES
TUBES DE RALLONGE
TUBOS ALARGADORES
VERLÄNGERUNGSROHRE
TUBOS EXTENSÃO

KÜÇÜK FIRÇA
SMALL BRUSH
PETITE BROSSE
CEPILLO PEQUEÑO
KLEINE BÜRSTE
ESCOVA PEQUENA

CAM TEMĠZLEME
BAġLIĞI
WINDOW CLEANER
LAVE-VITRES
LIMPIACRISTALES
WASSERABZIEHER
LIMPA-VIDROS

BEZ
CLOTH
CHIFFON
PAÑO
TUCH
PANO

BUHAR DETAY BAġLIĞI CONCENTRATOR
ACCESSORY w/BRUSH
ACCESSOIRE CONCENTRATEUR AVEC PETITE BROSSE
ACCESORIOS CONCENTRADOR CON CEPILLO
KONZENTRIER-ZUBEHÖR MIT KLEINER BÜRSTE
ACESSÓRIO CONCENTRADOR COM ESCOVINHA

HAVLU
BAġLIK
CAP
BONNETTE
FUNDA
HAUBE
PROTEÇÃO

YEDEK CONTA SETĠ
SPARE SEALS
JOINTS DE RECHANGE
JUNTAS DE RECAMBIO
ERSATZDICHTUNGEN
GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO

PAEU0094

PAEU0244

Harici aksesuarlar Yetkili Polti Servislerinde veya www.polti.com adresinde satılmaktadır.
www.polti.com.

YATAKTAKĠ TOZ AKARLARINI GĠDERMEK ĠÇĠN DOĞAL VE ETKĠLĠ YÖNTEM

ĠHTĠYACINIZ OLAN TÜM
AKSESUARLAR

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDĠN

www.polti.com web sitemiz
üzerinden ürününüzle ilgili ev
temizliğini daha kolay
yapmanız için veya
ürününüzün performansı
arttırmak için geniĢ aksesuar
Seçeneklerine ulaĢabilirsiniz.

Ürününüzü kayıt etmek için
www.polti.com web sitesini
ziyaret edin veya teknik servis
merkezine baĢvurun.
Ürününüzü kayıt etmek için
kiĢisel bilgilerinizin yanı sıra
ürünün altındaki tip etiketinde
bulunan ürün seri
numarasını(SN) da girmeniz
gerekecektir.
Ġhtiyacınız olduğundan
kullanmak için bu kullanma
kılavuzunun arkasına ürünün
seri numarasını
kaydedebilirsiniz.

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 görüĢün.

|

|

RESMĠ YOUTUBE
KANALIMIZ
Dahasını görmek ister misiniz?
Resmi video kanalımızı takip
edin:
www.youtube.com/poltispa.
Tüm ürünlerimizin detaylı
videolarını izlemek için
Vaporetto anahtar kelimesi ile
arama yapabilirsiniz.
Tüm videolar ayrıca ürününüzün
hazırlık aĢamasından nasıl
kullanılacağına ve bakımına
kadar detaylı olarak size
rehberlik edecektir.
DĠKKAT: Güvenlik talimatları
Yalnızca bu kullanma
kılavuzunda yer alır.
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CIMEX ERADICATOR
DÜNYASINA HOġGELDĠNĠZ

GÜVENLĠK UYARILARI
KULLANMADAN ÖNCE

TÜRKÇE

UYARI! CĠHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA
KILAVUZUNDAKĠ VE CĠHAZIN ÜZERĠNDEKĠ TÜM
TALĠMATLARI OKUYUN.
Polti S.p.A. bu ürünün yanlıĢ kullanımından kaynaklı tüm
olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder. Ürünün
doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği
gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz
sayar.
GÜVENLĠK SEMBOLLERĠ:
UYARI: Yüksek Sıcaklık.! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları
sıcak olabileceğinden dokunmayın.
UYARI: Buhar.
Yanma riski!
Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaĢır. Ürünün yanlıĢ kullanımı
yanmalara neden olabilir.
• Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen
dıĢında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir
etmeye çalıĢmayın. Büyük bir darbe, düĢme, devrilme ve
suya düĢme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli
olmayabilir. Cihazın yanlıĢ kullanımı veya bu kılavuzda
belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir.
Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
• Ürün düĢmüĢse ve özellikle de görünür hasar veya sızıntı
belirtisi varsa ürünü kesinlikle çalıĢtırmayın.
• Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın
güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fiĢinin
yaklaĢık iki saat önce çekilmiĢ olmasına özen gösterin.

ELEKTRĠKTEN KAYNAKLANABĠLECEK RĠSKLER – ELEKTRĠK
ÇARPMASI
• Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto
termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder.
Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalıĢması için gerekli
değerleri kontrol edin.
• Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan
durumlarda cihazı kullanmayın.
• ÇeĢitli adaptörler ve akım/gerilim değiĢtiren transformatörler
kullanarak prizlere aĢırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fiĢinin
uyumlu çalıĢabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
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• Cihaz, fiziksel, görsel iĢitsel veya zihinsel engelliler,
çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kiĢiler tarafından,
güvenliklerinden sorumlu bir kiĢinin gözetimi olmaksızın
kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim
altında
bulundurulmalı
ve
çocukların
cihaz
ile
oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve
kablolarını 8 yaĢından küçük çocukların ulaĢamayacağı
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 taĢıdığından
çocuklardan uzak tutun.
• Eğer cihazın fiĢi prize takılıysa, cihazı asla yalnız
bırakmayın.
• Buhar, fırınların iç kısmı gibi elektrikli bileĢenler içeren
ekipmana doğru yöneltilmemelidir.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıĢtır.
Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir
yangın, elektroĢok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini
azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan
talimatlara uyun.
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• Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma
kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aĢırı
ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın
bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki
topraklanmıĢ uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
• Cihazın fiĢini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF
düğmesinden kapatın.
• Cihazın fiĢini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup
çekmeyin, fiĢinden tutarak çekin.
• Cihazın kablosunu tamamen gevĢetmeden prize takmayın.
• Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık,
germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara
sıkıĢtırmayın. Keskin nesnelerden ve köĢelerden, sıcak
yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile
geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün
üzerine veya içine sarmayın. Güç kablosundaki fiĢi
değiĢtirmeyin.
• Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından
değiĢtirilmelidir. 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.
RISKS DURING USE OF THE PRODUCT – INJURIES/SCALDING
• Patlama riski taĢıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu
ortamlarda kullanılmamalıdır.
• Cihazın haznesine KESĠNLĠKLE 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.
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• Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere,
alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan
buhar vermeyin.
• Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların be
yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin.
Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma
tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
• Soba, fırın ve Ģömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı
bırakmayın.
• Ürünü, indüksiyon plakaları gibi elektromanyetik alanların
yakınında konumlandırmayın.
• Cihaz kullanılmadığında kabloyu tekrar sarın.
• Cihazı taĢıma için özel tutma kolunu kullanın. Güç
kablosunu çekmeyin. Güç kablosunu taĢımak için
kullanmayın. Cihazı güç kablosu veya buhar hortumlarını
kullanarak kaldırmayın.
• Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve
engellemeyin.
• Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan
buhar vermeyin.
• Kıyafetleriniz
üzerinizdeyken
asla
doğrudan
buhar
vermeyin.
• Kıyafetler ve kalın kumaĢlar 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.
• Kullanım sırasında, tabanı sabit yüzeylerde yatay konumda
tutun.
• Tutma kolu üzerindeki güvenlik kilidi, çocuklar veya cihazın
iĢlevinden habersiz kiĢiler tarafından yanlıĢlıkla buhar
verilmesini önlediğinden, daha fazla güvenlik sağlar.
Buhar kullanılmadığında, buhar kilidini kapatın.
Buhar vermeye devam etmek için düğmeyi ilk konumuna
getirin.
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• Cihazı daima verilen emniyet kapağıyla veya orijinal yedek
parçasıyla kullanın. Orijinal olmayan Polti güvenlik
kapaklarının kullanılması kazalara neden olabilir.
• Basınçlı buharlı temizleyiciye eriĢirken (kapağı çıkarmak,
doldurmak), cihazın kapalı olduğundan ve en az iki saat
boyunca elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun.
Kazan açıldığında / sıcakken ve basınç altında iken kaza
riski vardır.
• Cihazı, emniyet kapağı çıkarılmıĢ olarak bağlamayın.
Cihazı prize takmadan ve açmadan önce güvenlik kapağını
dikkatlice sıkın.
• Cihazı açmadan önce, kazanın ağzını tıkayan bir Ģey
(dolum ĢiĢesi, huni veya baĢka nesneler) olmadığını ve
emniyet kapağının kapalı olduğunu kontrol edin.
• Emniyet kapağının doğru Ģekilde sıkıldığından emin olun;
kapaktan buhar kaçıyorsa, kazanı kapatın, güç kablosunu
prizden çekin, cihazın soğuması için iki saat bekleyin ve
ardından kapağı çıkarın. Güvenlik kapağının ve contanın
durumunu kontrol edin. Kapak iyi durumda ise, yerine geri
takın. Buhar kapaktan kaçmaya devam ederse, 2 saat
soğumaya bırakın, ardından cihazı en yakın yetkili servis
merkezine götürün.
• Güvenlik kapağının ve contanın durumunu periyodik olarak
kontrol edin. Darbe ve düĢürme, kapağın güvenliğini
tehlikeye atabilir. Orijinal bir yedek parça ile değiĢtirin.
• Kapak serbestçe dönerse, bu kazanın hala basınçlı
olduğunu ve dolayısıyla sıcak olduğunu gösterir. Cihazın
açık veya kazanın kapalı ve cihazın elektrik Ģebekesinden
bağlantısı kesilmiĢ olsun olmasın, kapağı kesinlikle
açmayın. Kapağı açmadan önce her zaman kazanın 2 saat
boyunca soğumasını bekleyiniz.
• Kapağı çıkarmak için alet kullanmayın. Cihaz soğuduğunda
bile kapak çıkartılamazsa, en yakın yetkili servis merkezine
gidin.
• UYARI
Cihaz Ģebekeden çıkarılsa bile, kazan hala
sıcakken güvenlik kapağı açılır açılmaz, asla kazanı
doldurmayın. Sıcak, boĢ kazan ile temasında soğuk su
buharlaĢarak yanıklara neden olabilecek bir buhar spreyi

BAġLAMADAN ÖNCE
Bu cihaz, yataktaki toz akarlarını yok etmek
amacıyla 180°C'ye ısıtılmıĢ bir buhar
jeneratörü olarak evde kullanım için
tasarlanmıĢtır. Lütfen ürünü kullanmadan
önce
bu
kılavuzun
tam
olarak
anlaĢıldığından
emin
olun.
Eğer
bu
kullanma
kılavuzu
kaybolursa,
www.polti.com.
Web
sitesinden
indirebilirsiniz.
Cihazı
asla
dıĢarda
bırakmayın.
Cihazı
asla
hava
koĢullarına
maruz
bırakmayın.
POLTI
S.p.A.,
önceden
bildirmeksizin
gerekli gördüğü estetik, teknik ve mekanik
değiĢiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
Fabrikamızdan
çıkmadan
önce
tüm
ürünlerimiz
titizlikle
test
edilir.
Cihazınızın kazanında bir miktar su
içermesinin nedeni budur.
Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda
anlatılmıĢtır. Bunun dıĢındaki kullanımı
ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz
sayabilir.

ÇEVRENĠN KORUNMASI
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar
(AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği
yönergesine uygun biçimde iĢaretlenmiĢtir. Ürün,
atık imhasına iliĢkin çevre mevzuatına uygun
olarak atılmalıdır. Bu cihaz 2011/65/EU direktifine
de uygundur.
Bu cihazın doğru Ģekilde
atılmasını sağlayarak, bu ürünün
hatalı
Ģekilde
atık
iĢlemlerinden
geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan
sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan
kaldırılmasına yardım etmiĢ olacaksınız.

Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel
atıklarla aynı Ģekilde iĢaretlenemeyeceğini
ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüĢtürülmesine
yönelik bir toplama noktasına verilmelidir.
Bu ürünle ilgili iĢlemler, geri kazanım be geri
dönüĢüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel
atıkları toplayan Ģirkete ya da ürünü satın
almıĢ olduğunuz mağazaya baĢvurun.

HAZNEDE NE TÜR SU
KULLANMAK GEREKĠR?
Bu cihaz normal musluk suyu ile çalıĢmak
için tasalanmıĢtır. Eğer musluk suyunuz çok
kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu
ile karıĢtırarak kullanın. Sadece (arıtılmıĢ)
içme suyu kullanmayın.
UYARI: Suyunuzun sertliğini yerel belediye
iĢletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden
öğrenebilirsiniz.
I Sadece musluk suyu kullanıyorsanız, Polti
tarafından www.polti.com adresinde satılan
özel Kalstop kireç ürününü kullanarak kireç
oluĢumunu azaltabilirsiniz.
Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli
katkı maddeleri ( parfüm, kola vs.), su arıtma
cihazlarından elde edilen suları kullanmayın.
Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri
kullanmayın.

CĠHAZIN KULLANIMI
Cimex Eradicator, 180 ° C'ye ısıtılmıĢ buhar
dağıtabilen
bir
tabanca
olan
Steam
Dezenfektan (dünya çapında patentli) ile
donatılmıĢ
bir
buhar
jeneratörüdür.
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üretir. Kazanı yalnızca soğukken doldurun ve dolum
yaparken yüzünüzü daima kazan ağzından uzak tutun.
• Orijinal olmayan Polti kapaklarının kullanılması ve bu
kılavuzdaki talimatlara uymaması, uygunsuz kullanım
anlamına gelir. Polti S.p.A., bu cihazın uygunsuz
kullanımından kaynaklanan herhangi bir kaza ile ilgili tüm
sorumluluğu reddeder.
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Cimex Eradicator, yataktaki akar sorununu
ortadan kaldırmak için doğal ve etkili bir
yöntemdir.
Laboratuar
testleri,
Cimex
Eradicator ile yapılan temizliğin 180 ° C'ye
ısıtılmıĢ
kuru
doymuĢ
buharla
iĢlem
yapıldığından,
yumurta
ve
larvaların
%100'ünü ve yetiĢkin akarların %90'ından
fazlasını ilk geçiĢte ortadan kaldırabildiğini
göstermiĢtir.
Buhar Dezenfektanı, kazanın ürettiği buharı
yukarıda belirtilen sıcaklıklara kadar ısıtan
patentli bir üründür. Bu Ģekilde, yumurtalar,
larvalar ve akarlar ısı Ģokundan birkaç
saniye içinde ölürler.
YetiĢkin akarların % 100'ünü ortadan
kaldırmak ve akarların nasıl bulunup
giderileceği konusunda öneride bulunmak
için, lütfen Akarları Temizleme Kılavuzu'nda
listelenen talimatları izleyin.
Dağıtıldığı
sırada
buharla
karıĢtırılan
HPMED deterjanı, yatak akarları tarafından
oluĢturulan kötü kokuları giderir. HPMED,
ortamda insanlar varken de kullanılabilecek
bir su-alkol bazlı içerikten oluĢmaktadır.

1.8 Kablo fiĢini doğru voltajdaki (9) topraklı
bir prize takın. ġebeke fiĢini prize takmadan
önce ve kullanmadan önce güç kablosunu
tamamen açın ve cihazı daima elektrik
kablosu tamamen çözülmüĢ halde kullanın.
1.9 “Buhar hazır” gösterge ıĢığıyla ( )
Buhar Dezenfektöründeki gösterge ıĢığıyla
yanacak Ģekilde kazan düğmesine (
) ve
aksesuar düğmesine ( ) (10) basın.
1.10 “Buhar hazır” gösterge ıĢığının ( ) ve
buhar dağıtıcı ıĢığının sönmesini bekleyin.
Gösterge lambası (16), kazanda basınç
olduğunu gösterir. Cihaz kullanıma hazır
anlamına gelir.

1. KULLANIMA HAZIRLIK
1.1 Cihazı ambalajından çıkarıp tüm
aksesuarlarının kutunun içinden çıkıp
çıkmadığını kontrol edin.
1.2 Döner tekerlekleri, basınç uygulayarak
cihazın tabanına takın (1).
1.3 Emniyet kapağını (2) sökün ve kazanı 2
litre su (3) ile doldurun. Emniyet kapağını
tamamen sıkıp sıkmadığını kontrol ederek
dikkatlice tekrar takın (2).
Bu iĢlem her zaman kazan soğuduğunda ve
cihazın fiĢi prizden çekildikten sonra
yapılmalıdır.
1.4 YerleĢik soketin kapağını açın ve buhar
hortumunu (4) yerleĢtirin, ilgili düğmeye
basın ve kanca piminin soketteki belirli
kilitleme deliğine tam olarak oturduğundan
emin olun.
1.5 HPMed deterjanın kapağını sökün (5).
1.6 Tıpayı, ĢiĢenin tabanına dayanana kadar
ĢiĢeye (6) yerleĢtirin ve mümkün olduğunca
düz durmasını sağlayın. (7).
1.7 Stoperin, bağlantı parçası içindeki deliğe
bükülmeden mükemmel Ģekilde girdiğinden
emin olmak için, ĢiĢeyi dağıtım tabancası
koluna yerleĢtirin (8).

2. BUHAR AYARI
Buhar dezenfaktörünü (11) buhar ayar
düğmesinden
istenilen
buhar
ayarını
gerçekleĢtirebilirsiniz. AkıĢı arttırmak için
düğmeyi saat yönünün tersine çevirin. Saat
yönünde çevirmek akıĢı azaltır. Maksimum
verimlilik için ayar düğmesini maksimum
seviyeye ayarlayın.

3. CĠHAZIN KULLANIMI
Buhar dağıtıcı, çocuklar veya kullanımını
bilmeyen kiĢiler tarafından buhar dağıtımının
yanlıĢlıkla etkinleĢtirilmesini önleyen bir
güvenlik kilidine sahiptir. Cihaz anlık olarak
yalnız bırakılırsa, güvenlik kilidini kapalı
pozisyona (12) getirin. Buhar dağıtımına
devam etmek için, düğmeyi tekrar orijinal
konumuna (13) getirin.
3.1 Cihazın tüm bileĢenlerini yoğuĢmayı
önlemek için doğru sıcaklıklarına getirmek
için buharı 2 saniye aĢağı doğru yönlendirin.

4. HPMED
HPMed deterjanının özellikleri, kuru doygun
buharın
Cimex
Eradicator
tarafından
sağlanan yüksek sıcaklıklarda harekete
geçirilmesinde yardımcı olmaktır.
HPMED, yatak akarlarından kaynaklanan
kötü kokuları gideren bir su-alkol bazlı bir
temizleyicidir.
Ġnsanların
bulunduğu
ortamlarda HPMED kullanılabilir. Buhar ile
karıĢtırılmıĢ
olan
HPMED,
akar
yumurtalarını, yatak akar dıĢkılarından
kaynaklanan
organik
izleri
baĢarıyla
çıkarmayı ve bu akarların karakteristik
kokusunu tamamen ortadan kaldırmayı
mümkün kılar.

Ġçindekiler <5% non-ionic yüzey aktif
temizleyici. (EEC Reg. 648/2004).
Ġçerik: 50 ml
HPMED, yetkili Polti Servis Merkezlerinde
ve www.polti.com sitesinde satılmaktadır.

5. SU BĠTTĠĞĠNDE
Kazanda su eksikliği, gösterge ıĢığının yanıp
sönmesiyle gösterilir. (

).

UYARI: Buhar.
Yanma Riski!
Kullanıma devam etmek için aĢağıdaki iĢlemleri
uygulayın:
• Kazan ( ) ve aksesuar düğmesini kapatın
(
).
• Cihazın fiĢini prizden çıkarın.
• En az 10 dakika bekleyin ve emniyet
kapağını zorlamadan çıkartın.
• Cihazı en az 10 dakika soğumaya bırakın.
• Kazanı Bölüm 1'de belirtildiği Ģekilde doldurun.
• Emniyet kapağını tamamen kapalı olup
olmadığını kontrol ederek dikkatlice tekrar
takın.

6. GENEL BAKIM
Cihazın dıĢını temizlemek için sadece nemli
bir bez ve su kullanın.

TÜRKÇE

3.2 Buharlı Dezenfektanı, iĢlem görecek
yüzeye dik bir konumda yerleĢtirin ve
hassas malzeme durumunda doğrudan
temastan
kaçınmak
için
tutma
kolu
tarafından sağlanan mesafede tutun (14).
3.3
Temizlenecek
yüzey
üzerinde
“fırçalama” hareketleri kullanarak buharı
sürekli bir hareketle verin. Bu Ģekilde,
yüksek sıcaklıkta kuru buharın akıĢı akarları
öldürür, yumurtalarını tüm yüzeylerde etkisiz
hale getirir.
Cimex Eradicator, çevre koĢullarına bağlı
olarak 30 saniye ila 1 dakika içinde tortu
bırakmadan kurur, yüksek sıcaklıklarda kuru
doymuĢ buhar verir.
3.4 Kullanıma bağlı olarak aksesuarları
takın:
Konsantre bir buhar akıĢı için düz buhar
yoğunlaĢtırıcı
Zor yerlere ulaĢmak için kavisli buhar
yoğunlaĢtırıcı
Sadece seçilen aksesuarı dağıtım cihazı
nozülü ile aynı hizaya getirin ve aksesuarı
yerine oturuncaya kadar döndürün (15).
Lütfen yatak akarlarının nasıl bulunacağı ve
çıkarılacağı hakkında talimatlar için Hızlı
Dezenfeksiyon
Kılavuzuna
ve
pakette
bulunan DVD'ye bakın.

Tüm aksesuarlar bir sonraki kullanımdan
önce tamamen kuru olduklarından emin
olun ve sadece akan çeĢme suyu ile
temizlenebilir.
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Her 10 kullanımda veya gözle görülür
derecede kirliyse Buharlı Dezenfektanı
temizleyin. Buhar baĢlığını, içindeki fırçayı
kullanarak temizleyin ve içindeki kireç
kalıntılarını gidermek için tabancanın içine
kaydırın (17).

Hiçbir tür deterjan kullanmayın.
Her 2 ayda bir su haznesini akan su altında
temizleyin.

7. KALSTOP haricen
satılır (ürün kodu
PAEU0094)
Kalstop, ütü ve buharlı temizlik cihazları için
kireç önleyici bir üründür.
Tank her seferinde su ile doluyken
Kalstop'un düzenli kullanımı:
- Cihazın ömrünü uzatır.
- "Daha kuru" bir buharın emisyonunu sağlar
- Kireç birikimini önler.
- Kazanın duvarlarını korur.
- Enerji tasarrufuna katkıda bulunur.
KALSTOP KĠREÇ ÖNLEYĠCĠ
7.1 ġiĢeyi açın ve içeriğin yarısını daha
önce suyla doldurulmuĢ kazanın içine
dökün.
7.2 Bölüm 1 “Kullanım hazırlığı” bölümünde
açıklanan iĢlemler ile devam edin.

Kalstop Polti yetkili servis merkezlerinde
veya www.polti.com sitesinde satılmaktadır.

8. ÜRÜNÜ SAKLAMA
8.1 Cihazı kapatın ve fiĢini prizden çıkarın.
8.2 Saklamadan önce cihazın tamamen
soğumasını bekleyin.

9. BUHAR TEMĠZLEME KĠTĠ ĠLE
CIMEX’ĠN KULLANIM ALANLARINI
ARTTIRIN
(code PAEU0269)
Cimex Eradicator, evdeki her yüzey için
Polti buharlı temizleme sistemi olan

Vaporetto'ya dönüĢebilir. Vaporetto ile her
türlü zemini, halıyı, kanepe ve koltukları,
banyo ve mutfağı temizler ve sterilize
edersiniz.PAEU0269 buharlı temizlik seti
Polti yetkili
Servis
Merkezlerinde ve
www.polti.com sitesinde satılmaktadır.

SORUN GĠDERME
SORUN

SEBEP

ÇÖZÜM

Cihaz çalıĢmıyor.

Güç yok.

Cihazın Bölüm 1’de anlatıldığı
gibi fiĢinin prize takılı olup
olmadığını kontrol edin.

Bu, elektrik direncinin
basıncı sabit tutmak
için çalıĢmaya
baĢladığını gösterir

Bu durum normaldir herhangi bir
Ģey yapmanıza gerek yok.

Su tükenmiĢtir.

Bölüm 5'te açıklandığı Ģekilde
kazana su ekleyin.

Kazan henüz basınçlı
değil.

Buhar gösterge ıĢığı yanana
kadar bekleyin.

Buhar dağıtıcı doğru
yerleĢtirilmemiĢ.

Buhar haznesini (4) tamamen
aĢağı doğru yerleĢtirin.

Çocuk güvenliği etkin.

Güvenlik kilidini eksik hale
getirin.

Kullanım sırasında “buhar
hazır” gösterge ıĢığı ve buhar
dağıtıcı ıĢığı yanıp ve sönüyor.

Buhar gelmiyor.

.

Buhar çıkmıyor ve kapak
açılmıyor.

Buhar düğmesi kırılmıĢ Kapağı açmaya çalıĢmayın.
Cihazı Yetkili Servise götürün.

Cihaz basınçlı ancak az
miktarda buhar çıkıyor.

Buhar ayar minimuma
ayarlanmıĢ.

Düğmenin konumunu istenen
artıĢ için ayarlayın.

Kullanım sırasında cihaz
HPMED kullanmıyor.

ġiĢenin içindeki tıpa
doğru
Ģekilde
yerleĢtirilmemiĢ.

Bölüm
1'deki
talimatları
izleyerek tıpayı doğru Ģekilde
yerleĢtirin.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin.
(yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın)
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10.
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GARANTĠ
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için
tasarlanmıĢtır ve satın alma tarihinden
itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiĢtir; satın
aldığınız fiĢi saklamanızı tavsiye ederiz.
Her türlü tamir iĢlemi için ürünün satın
alındığını gösteren fiĢini saklayın.
Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC
maddesindeki
tüketici
haklarını
etkilememektedir.
SatıĢ
ve
tüketim
mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karĢı
sorumlu kılmaktadır.
Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC
maddesin
geçerli
olduğu
ülkelerde
geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde
ise, garanti Ģartları ilgili ülkenin kanunlarına
göre düzenlenmektedir.
GARANTĠNĠN KAPSAMI
Ürünlerin
üzerinde
bulunan
seri
numarasının hiçbir Ģekilde değiĢtirilmemiĢ,
tahrip edilmemiĢ ve üzerinin kapatılmamıĢ
olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak
kullanım kılavuzuna uygun bir Ģekilde
kullanılmıĢ ve amaç dıĢı kullanılmamıĢ
olmalıdır.
Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya
yedek parçalarıyla kullanılmıĢ olmalıdır.
Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin
önerdiği periyodlarda filtrelerin ve sarf
malzemelerinin zamanında değiĢtirilerek
kullanılması garanti Ģartlarıdır.

GARANTĠNĠN GEÇERSĠZ SAYILDIĞI DURUMLAR
• Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım
haricinde
kullanımdan
doğabilecek
arızalar,
• Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere
aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve
arızalar,
• Ürünün ilk kez müĢteriye ulaĢmasından
sonra taĢınma, özel nakliyat, ulaĢım ve
transferlerden doğabilecek arızalar,
• Yetkili servis merkezleri dıĢında birinin
ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye
çalıĢması, Tüketici tarafından yapılan
hasarlar,
• Normal
kullanım
esnasında
tüketici
tarafından zarar görmüĢ parçalar (filtre,
fırça,
hortum,
vs.),Kireçlenmeden
kaynaklanan arızalarda,
• Bakım ve temizliğin üreticin kılavuzda
belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
• Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça
kullanmak.
Ürünün amacı dıĢında farklı kullanılması
sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun
kullanılmaması sonucu oluĢan tüm hasarlar
ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.
Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için
belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik
önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması
halinde dolaylı veya dolaysız bir insana,
hayvana veya nesneye verebileceği zararı
peĢinen reddetmektedir.
Yetkili güncel Polti servislerini görmek için
lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.

www.polti.com
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