TÜKETİCİ HAKLARI
UYARILAR
___________________
TALİMATLARA UYUNUZ
 Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
 Talimatlara uygun olmayan herhangi bir kullanım, garantiyi geçersiz kılacaktır.
 Bu kullanım kılavuzunun kaybolması halinde www.polti.com internet sitesinden kılavuzu
görüntüleme ya da indirme imkanınız vardır.
 Cihazı paketinden çıkarttıktan sonra listede yazan bütün aksesuarların içerisinde olduğundan emin
olunuz. Eksik olması durumunda cihazı kullanmayınız ve yetkili satış merkezi ile iletişime geçiniz.
 Bu cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
 Bu cihaz, ( denetim altında olmadıkları ve kendi güvenliklerini sağlayabilecek birisinden gerekli
kullanım talimatlarını almadıkları sürece) fiziksel, mental ve duygusal olarak yeterli olmayan
(çocuklar da dahil olmak üzere) kişiler için tasarlanmamıştır.
 Çocuklar, cihaz ile oynamamaları hususunda denetim altında tutulmalıdırlar.
 Cihaz, düşürülmesi ya da üzerinde gözle görülebilir bir hasar olması durumunda kullanılmamalıdır.
 Cihazın kazara düşmesi/hasar görmesi durumunda, içindeki güvenlik özelliklerinin etkilenmiş
olması ihtimaline karşın, cihaz, yetkili Polti servis merkezine kontrol ettirilmelidir.
 Uygun şekilde kullanılmaması durumunda jet buharı tehlikeli olabilir. Jet buharını doğrudan
elektrikli ekipmanlara ya da cihazın kendisine çevirmeyiniz.
 Paketteki bütün parçaları çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Parçalar oyuncak
değildir.
Plastik çantayı çocuklardan uzak tutunuz: boğulma tehlikesi.

DİKKAT: Yüksek sıcaklık. Yanma Riski!
Üründeki belirtilen parçalara dokunmayınız
DİKKAT:
Yanma Riski!

GÜVENLİK UYARILARI:
Elektrik şoku ve/veya kısa devre riski:
 Cihazın bağlı olduğu kablo sistemi her zaman geçerli kurallar ile uygun olmak zorundadır.
 Cihazı bağlamadan önce; ana şebeke voltajının, cihazın altındaki etikette bulunan voltaj değeriyle
aynı olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
 Cihazınızı fişten çıkartmadan önce, her zaman açma kapama düğmesinden kapatınız.
 Cihazın uzun süre kullanılmadığı durumlarda mutlaka fişten çıkarılmış olduğundan emin olun.
Kablo fişteyken, asla cihazınızı gözetimsiz bırakmayın.
 Herhangi bir bakım yapmadan önce cihazın prize bağlı olmadığından emin olun.
 Güç kablosunu, sokete zarar vermeden çıkarmak için, kablodan tutmak yerine fişin kendisini tutmak
suretiyle kabloyu çıkarınız.
 Güç kablosu ya da diğer önemli parçaların hasar görmesi halinde cihazı kullanmayınız. Bunun
yerine yetkili servise başvurunuz.
 Ana güç kablosunun bükülmesine, sıkıştırılmasına, zarar görmesine ya da keskin/sıcak yüzeylere
temas etmesine izin vermeyin.
 Üretici tarafından belirlenenler dışında, harici uzatma aparatları kullanmayınız, bu hasara ya da
yangına yol açabilir.
 Cihaz ana şebekeye bağlıyken asla ıslak el veya ayaklar ile cihaza dokunmayınız.
 Cihazı ayaklarınız çıplakken kullanmayınız.
 Cihazı banyo, duş ya da su dolu bir haznenin yakınında kullanmayınız.
 Cihazın kablo ya da fişini, asla su ya da başka bir sıvının içine sokmayınız.
 Jet buharını, elektrikle çalışan cihazlara ya da cihazın kendisine doğrudan çevirmeyiniz.

GÜVENLİK UYARILARI:
Cihaz kullanımı esnasında yaşanabilecek sorunlar ve/veya yanma riski














Cihazın patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılması yasaktır.
Cihazı zehirli maddelerle kullanmayınız.
Cihaz, düşürülmesi ya da üzerinde gözle görülebilir bir hasar olması durumunda kullanılmamalıdır.
Cihazın kazara düşmesi/hasar görmesi durumunda, içindeki güvenlik özelliklerinin etkilenmiş
olması ihtimaline karşın, cihaz, yetkili Polti servis merkezine kontrol ettirilmelidir.
Bozulma ya da arıza durumlarında asla cihazı sökmeyiniz. Bunun yerine yetkili servis merkezine
sorunu bildiriniz.
Bu cihaz, sadece uygun kalifiye teknikerler tarafından değiştirilebilecek güvenlik teçhizatlarıyla
donatılmıştır.
Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.
Cihazı depolamadan önce tamamen soğuduğundan emin olunuz.
Jet buharını insanlara ya da hayvanlara doğrudan çevirmeyiniz.
Ellerinizi asla buhar huzmesinin içine sokmayınız.
Cihazın düşürülmesi ya da üzerinde görünür işaret ve hasarlar olması durumunda cihazı
kullanmayınız.
Temizlik için kazanı çıkartmadan önce, cihazın kapalı konumda olduğundan ve en az 2 saat önce
fişten çıkartıldığından emin olunuz.
Cihaz fişten çıkardığınızda dahi buhar düğmesine bastığınızda esnek hortumdan buhar akışı
olabilir. Bu durumda, cihazı kapatıp kaldırmadan önce buhar tamamen tahliye edilinceye kadar
düğmeye basınız.

GARANTİ ŞARTLARI İÇİN GÜVENLİK UYARILARI:
Cihazın Kullanımı
 Bu cihaz normal içme suyu ya da arıtılmış su ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ASLA saf su,
esanslı su, yağmur suyu, batarya suyu, klima suyu vb. deterjan ya da kimyasal maddeler
kullanmayınız.
 Kalstop FP2003 dışında başka bir kireç çözücü kullanmayınız.
 Sadece orijinal Polti ürünlerini kullanmanızı öneriyoruz; diğer markaların ürünleri Polti ürünleri için
uygun olmayabilir ve hasara yol açabilir.
 Cihazı, yağmur ya da rüzgara maruz kalabilecek şekilde açıkta bırakmayınız.
 Cihazı elektrik sobası ya da herhangi bir ısı kaynağının yanına koymayınız.
 Cihazı 0 derecenin altındaki soğuklara ya da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz
bırakmayınız.
 Cihazın güvenliğine zarar vermeyi engellemek için, sadece yetkili üretici tarafından onaylanmış
aksesuarları ve orijinal yedek parçaları kullanınız.
 Cihaz hala sıcakken, kabloyu cihaza sarmayınız.
 Cihaza herhangi bir bakım işlemi uygulamadan önce, cihazın soğumasını bekleyiniz.
 Cihazı kaldırmadan önce tamamen soğuduğundan emin olunuz.
 Kullanım esnasında cihaz bir yüzey üzerinde durmalıdır (Masa ya da Zemin). Tutacak, yalnızca
taşıma işlemi esnasında kullanılmalıdır.
 Cihazı açık ve soğuma halindeyken çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.

TÜRKÇE TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU

Marka: POLTİ

Model: VAPORETTO

ECO PRO 3000

Ürünün Cinsi: Buharlı Temizleyici

Güç Kaynağı / Besleme
Jeneratör / Kazan W

230/240 V-50 Hz
2000 W (1500+500)

Opsiyonel ütünün rezistansı

750 W

Kazan dolum kapasitesi

2.9 Lt.

Kazan kullanım kapasitesi
Buhar basıncı

2 Lt.
4 Bar

GİRİŞ
Sayın Müşterimiz,
Bu ürünü alarak; hem Polti markasına duyduğunuz güven, hem de tabiatın korunması için göstermiş
olduğunuz çaba için size teşekkür ederiz. VAPORETTO ECO PRO 3000 çevreye zarar veren toksit ve
zararlı deterjanları kullanmadan bütün temizlik probleminizi çözen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde,
bildiğimiz musluk suyu güçlü ve sabit buhara dönüşür. Bu şekilde ortaya çıkan buharın kullanımı ile,
hem daha derinlemesine, hem de daha çevre dostu bir temizlik sağlanır.

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
• Sadece içme suyu kullanınız, su haznesine başka bir temizleme malzemesi koymayınız.
• Koruyucu kapak ile makinenizin sıvılarla teması engellenmiştir.
• Bu sistem, Süper Power ile donatılmıştır. Maksimum güç (2200W); suyun daha çabuk ısınmasını
sağlamak için makine soğuk halde iken ısıtıldığında elde edilir. Belirli bir sıcaklık düzeyine erişildiğinde,
elektrik tüketimini düşürerek otomatik bir devre kesici işleme girer. Sistem, işletim sıcaklığına erişmek
için sadece gerekli elektrik miktarını kullanarak ısıtmaya devam eder.
Buharlı ütüyü kullanma
Opsiyonel profesyonel güçlü buharlı ütü makine ile birlikte kullanıldığında, elektrik tüketimini en uygun
düzeye getirmek ve suyun ilk ısıtma süresini düşürmek için, kendi kendine ilk basınç seviyesine kadar ısınır.
Ana gövdenin patentli Polti güvenlik kapağı, sistem içinde herhangi bir basınç mevcut olduğunda açılamaz,
günlük işleriniz için en uygun korumayı sağlar.

KULLANMADAN ÖNDE LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERİ OKUYUNUZ
• Vaporetto' yu prize takmadan önce, topraklı olmasına dikkat ediniz.
• Su haznesine herhangi bir deterjan ve benzeri kimyasal madde koymayınız
• Eğer musluk suyunuz çok sert ise, lütfen doğal bazlı, bizim özel kireç gidericimiz TP 2000
PROGRESSO CASA'yı kullanınız.
• Hiçbir durumda damıtık su kullanmayınız.
• Su haznesini açıkken yeniden doldurmayınız, önce birkaç dakikalığına soğumasını bekleyiniz.
• Doldurma ve yeniden doldurma esnasında, makineyi ana şebekeden çıkarmanızı tavsiye ederiz.
• VAPORETTO' yu içinde su hala sıcak iken asla boşaltmayınız.

• VAPORETTO' yu herhangi bir sıvı ile temas etmesi halinde çalıştırmayınız.
• Cihaz elektriğe bağlı iken ıslak el ve ayakla dokunmayınız.
• Cihaz elektriğe bağlı iken asla denetimsiz bırakmayınız.
• VAPORETTO'nun çocuklar yada kullanma talimatlarını bilmeyen kişiler tarafından kullanılmasına
izin vermeyiniz.
• Püskürttüğünüz buharı insanlara ya da hayvanlara doğru yönlendirmeyiniz. YANIK TEHLİKESİ !
• Kullanımda olmadığı zamanlarda cihazı prizden çekiniz.

ÖNEMLİ
Fabrikamızdan çıkmadan önce, ürünlerimizin hepsi sıkı bir biçimde teste tabi tutulur. Bu nedenle,
Vaporetto'nuz çok az su içerir ve ilk kullanımda deposundaki mevcut su tamamen tükenip buhar olarak
dışarı çıkmasına izin verilmeden daha fazla su eklememenizi tesviye ederiz.

KULLANIMA HAZIRLAMA
1. Patentli güvenlik kapağını çıkarın (A) ve Ana gövdeyi, özel dökülmesiz doldurma kabını (14)
kullanarak üç litre normal musluk suyu ile doldurunuz.
2. Güvenlik kapağını elinizle çevirerek kapatınız.
3. Elektrik kablosunu topraklı prize takınız.

KULLANIM TALİMATLARI
1a. Basınç gösterge ışığı (K) ile birlikte yanacak olan Ana gövde Açma/kapama düğmesine (B) ve
Aksesuar Açma/Kapama düğmesine (C) basınız.
2a. Koruyucu kapağı (D) kaldırınız ve kilit düğmesine (5) basarak ve kilit ucunu (6) hortum bağlantı
yerine (E) doğru şekilde yerleştiğinden emin olarak bağlantıcı ucunu (4) yerleştiriniz.
3a. Cihazı kullanmaya başlamak için basınç uyarı lambasının (K) (mevcut ise) yanmasını bekleyiniz.
VAPORETTO artık kullanıma hazırdır.
4a. Buhar tabancası (2), çocuklar ya da aleti nasıl çalıştıracağını bilmeyen kişiler tarafından buhar
püskürtmesinin kazara çalıştırılmasını önleyen bir güvenlik düğmesi ile teçhiz edilmiştir. “KAPALI”
durumdaki 2A düğmesi ile buhar püskürtmesini kontrol eden kol kilitlenir.
Cihaz elektriğe bağlı iken ir süreliğine hortumun denetimsiz bırakılması durumunda, güvenlik düğmesini
“KAPALI” duruma getirmeniz tavsiye edilir.
Buhar püskürtmesini çalıştırmak için, 2A düğmesini geriye doğru çekerek AÇIK durumuna getiriniz.
İlk buhar fırlaması; hortum içindeki düzgün olmayan termik stabilizasyon nedeniyle biraz su damlası
içerebilir. Bu nedenle, düzenli bir buhar basıncı elde edinceye kadar ilke buhar püskürtmesinin eski bir
beze yapılmasını tavsiye ederiz. Kullanım esnasında, hortumun fazla kıvrılması halinde, No-Volt sistemi
buhar akışını durduracaktır. Gücü yeniden depolamak için, sadece buhar tetiğine basınız.

NOT: Basınç gösterge ışığı (K), VAPORETTO'yu kullanırken zaman zaman yanar ve söner.
Bu durum; makinenin doğru ve sabit basınç, altında çalışıyor olduğunu göstermekte olup
normaldir.

BUHAR AYAR ÖZELLİĞİ
VAPORETTO; bir buhar kontrol düğmesi (!) ile teçhiz edilmiştir. Bu düğmeyi saat yönünün tersine
çevirerek basıncı artırabilirsiniz. Düğmeyi saat yönünde çevirme buhar akışını azaltır. Buhar akış
seviyesinin seçimi konusunda bazı öneriler aşağıda yer almaktadır;
Güçlü buhar: Kabuklaşmış lekeler, strerilizasyon, yağlı lekerler için
Normal buhar: Halılar, kilimler, cam, seramik/çiniler vb. için
Hassas buhar: Bitkileri nemlendirme, hassas kumaşlar, iç döşemeler, duvar kağıdı ve benzeleri için.
Lütfen kadife ve diğer hassas kumaşlar ya da hassas tahta yüzeyler üzerinde kullanım için ayrı uyarıyı
okuyunuz.

AKSESUARLARIN TAKILMASI
Cihazın aksesuarlarını el tabancasına takmak için, aşağıda yer alan yolları izleyiniz.
1b. Aksesuardaki bağlantı düğmesini (11), “Açık” konuma getiriniz.
2b. Gerekli aksesuarları el tabancasına iliştiriniz.
3b. Bağlantı düğmesini (11), geriye “KAPALI” konumuna getiriniz.
4d. Bağlantı düğmesinin yerine oturup oturmadığını ve aksesuarın tam olarak takılı olup olmadığını
inceleyiniz.

PATENTLİ GÜVENLİK KAPAĞI
Tün POLTİ makinaları; deponun içinde kalan herhangi bir basınç mevcut olduğu sürece su haznesinin
açılmasının önleyen Polti'ye özgü patentli güvenlik kapakları ile teçhiz edilmiştir. Bu önemli ve gerekli
bir güvenlik sistemi olup depoyu yeniden doldururken belirli prodüsürleri izlemek gereklidir.
“Su seviyesi” ikaz lambası (J) ile makineden bir sesli uyarı sinyali ile belirtilir.
Depodaki suyu tamamen bitirdiğinizde, aşağıda yer alan prosedürleri takip ediniz.
1c. Açma/Kapama düğmesine basarak (B) makineyi kapatın.
2c. Buhar tetiğine (3) bastırın ya da, ütüyü kullanıyor iseniz, ütüdeki (Q) buhar istek düğmesine içindeki
buhar amamen boşalacak şekilde bastırınız.
3c. Elektrik kablosunu (F) fişten çıkarınız.
4c. Patentli güvenlik kapağının (A) sola çevirerek açınız.
5c. Cihazın soğuması için 3 ila 4 dakika bekleyiniz.

PROFESYONEL GÜÇLÜ BUHARLI ÜTÜ (normal koşullarda ayrı olarak satılır.)
1d. Ütü hortumunun sonundaki (4) bağlantı ucuna, ana gövdeye bağlayın.
2d. Tüm buharlı ütüleme işlemleri için, ısı gösterge kadranını (S) “COTONE-LINO” konumuna getirin.
Kuru ütüleme işlemleri için, kadranda gösterildiği şekilde ütülenecek kumaşa göre ısı kontrol kadranını
ayarlayınız.
3d. Ütü tabanının yeterli ısıya ulaşması için üç ile dört dakika bekleyiniz.
4d. Buharın çıkmasına olanak vermek için ütüdeki buhar istek düğmesine (R) basınız. Önce buharın bir
takım su kürecikleri içerdiğini görebilirsiniz ve bu nedenle ilk buhar püskürtmesini eski bir beze yapıp
sonra ütülenecek giysiye yönlendiriniz.
Kuru ütüleme için, buhar istek düğmesine (R) basmayınız.
5d. Ütü, perde, giysi vb.lerdeki kırışıklıkları gidermek için dikey pozisyonda da kullanılabilir.

ÖNEMLİ
• Fişe takılı iken ütüyü denetimsiz bırakmayınız.
• Sadece ısıya dayanıklı ve ızgara ütü tahtaları gibi buharın çıkmasına izin verecek yüzeylerde
ütü yapınız.

UYARILAR
• Elektrik fırınlarını, soğutucuları ya da diğer elektrikli ekipmanı temizlerken, her zaman temizlemeden
önce temizlenecek elektrikli aleti fişten çekiniz. Yeniden bağlamadan önce kurumaya bırakınız.
• Deri, tahta, kadife ve diğer dokuma ürünlerini temizlemek için, imalatçı talimatlarına başvurunuz.
Sadece, yumuşak bir bez ile güvenli bir uzaklıktan el tabancası kullanarak ve her zaman temizlenecek
yüzeyin görünmeyen parçası ya da bir örnek üzerinde test yaparak temizleyiniz. Yüzeyleri temizleme
işine devam etmeden önce, test bölgesi için uygulanan aynı mesafe ve tekniğin tam olarak uygulanmasını
temin ederek, yüzey ve renk üzerindeki sonuç ve etkileri gözlemlemeden önce test bölgesinin tamamen
kurumasına izin veriniz. Eğer kuşkunuz var ise, kumaş, deri ve tahta gibi yüzeyler üzerinde, her zaman
Vaporetto satıcınızdan tavsiye almanız iyi olur.
• Tahta yüzeylerin (Mobilya, kapı vs.) temizliğinde, buharın uzun süreli uygulanmasının cilalı görünümü,
temizlenen yüzeylerin parlaklık ve görünümünü değiştirebileceğine dikkat ediniz. Biz bu nedenle bu tip
yüzeylere sadece kısa süre için buhar uygulamanızı ya da yüzeyleri önce buhara tutulmuş bezle
temizlemenizi tavsiye ederiz.

BÜYÜK FIRÇA (8)
Tüm yıkanabilir büyük yüzeyler üzerinde bir ya da iki uzatma borusu (7) ile büyük fırça (8) kullanınız.
Yerleri temizlemek için, fırçanın altında temiz kuru mutfak bezi koyup herhangi bir basınç uygulamaksızın
siliniz. Oldukça kirli ve kabuklaşmış bölgeler üzerinde ya da seramikler arasındaki alanlarda bez olmadan
fırçayı doğru kullanınız: Oldukça inatçı lekeler fırça ve bezin kullanmasından önce (eski bir banyo havlusu
ideal bir bezdir.) bir buharlı tabanca işlemi gerektirebilir. Aynı prosedürler; tavan ve duvar kağıdı gibi dikey
yüzeylere uygulanabilir: bu durumda bez, fırçanın etrafına kolaylıkla 4 klipsle (9) birlikte yerinde
tutturulabilir. Düz pamuklu bezler cam, ayna gibi yüzeylerde kullanmak için uygundur. Soğuk havalarda
pencere pervazlarının, fırça ile temizliğinden önce buhar tabancasını ile (10/15 cm'lik mesafeden) önceden
ısıtılması gerekli olabilir. Vaporetto Ecological System; halıların yanı sıra hem sentetik hem de yün kilimler
için idealdir. Fırçayı herhangi bir basınç uygulamaksızın her yönde gezdirin. Buhar verirken aynı yerde uzun
süre durmayınız. Bu durum o bölgenin nemlenmesine, yumuşamasına yol açar. İnatçı lekeler işlemeden
önce buhar tabancasının kullanılmasını gerektirebilir.

KÜÇÜK FIRÇA (12)
Küçük fırça; sadece saha küçük yüzeyler üzerinde büyük fırça gibi aynı işemi yerine getirmek üzere
tasarlanmıştır. Bir ya da iki uzatma borusu ile (7) buhar tabancasına bağlanabilir. Mobilya temizliği için,
buharı kuru pamuklu bez üzerine püskürtüp ovarak siliniz. Ilık nemli bez, kir statiğini alacak, böylelikle
mobilya kimyasal temizleme ürünlerinin iz bırakan tabakasının almayışı sayesinde daha uzun süre temiz
kalacaktır.

120° NOKTA APARATI (16)
120° nokta aparatı (tabancaya doğrudan ya da uzatma boruları ile birlikte bağlanabilir) tuvalet lavabolarını
sterilize etmenin yanı sıra, radyatörler, kapı yanları ve eşikleri ile kapaklar gibi başka türlü erişilemeyecek
olan yerlerde etkildir.

CAM SİLME APARATI (18,19,20)
Cam silme aparatı, deterjan kullanmaksızın tüm cam yüzeyleri etkili ve hızlı olarak silmenize olanak sağlar.
Cam temizliği iki aşamada yapılır.
Kiri yumuşatmak için (cam lastiği ile silmeden) temizlenecek yüzeyin üzerine buhar püskürtülür.
Kiri çıkarmak için buhar uygulamadan pencere yüzeyi yukarıdan aşağıya cam lastiği ile silinir.
Büyük cam yüzeyleri temizlemek için Cam silme aparatına uzatma boruları eklenir.

YÜKSEK BASINÇ PÜSKÜRTME APARATI (21)
Bu aksesuar, en erişilmez yerlere ulaşmanıza olanak verir. Kalorifer ya da kapakların temizliği için idealdir.

ÜÇGEN FIRÇA (22)
En zor yerlerin dahi temizliğini yapabilmenizi sağlayacak yeni bir aksesuardır.

VAPORETTONUN BAKIMI
• Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, her zaman cihazınızın elektriğe bağlı olmadığından
emin olunuz.
• Etkili bir performansın devamı için, su haznesindeki suyu boşaltarak ya da yıkayarak ayda en az bir
musluk suyu ile doldurmanızı ve çalkalayarak suyu boşaltmanızı tavsiye ederiz. Bu operasyon su haznesi
içindeki biriken maddeleri (kireç vb.) dışarıya atar. Su haznesindeki su hala sıcak iken Vaporetto'yu asla
boşaltmayınız.
Fırçaların kıllarının kullanımdan sonra şeklinin bozulmasını önlemek için kurumaya bırakılmasını
tavsiye ederiz.
• Bağlantı ucunun (4) aksesuar bağlantıları için contalarını periyodik olarak kontrol ediniz. Eğer gerekli ise,
sağlanan yedek contalarla (15) değiştiriniz. Aynı incelemeyi, uzatma borularının (7) ve buhar tabancasının
(2) bağlantı contaları içinde yapınız.
• Cihaz gövdesini temizlemek için, sadece nemli bir bez kullanınız. Gövde malzemesine zarar verecek
herhangi bir kimyasal madde ya da deterjan kullanmayınız.

UYARI
• Bozulma ya da hatalı çalışma durumunda, cihazı kendi başınıza onarmayı denemeyip en yakındaki
yetkili servis merkezine müracaat ediniz.
• Eğer onarım ya da parça değişikliği gerekli olursa, orijinal Polti yedek parçalarını kullanınız. Cihazda;
ancak yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmesi gereken güvenlik termostatı bulunmaktadır.
• Eğer elektrik kablosunu değiştirmek gerekirse, lütfen en yakınınızdaki Polti yetkili servisine müracat ediniz.

GARANTİ
Vaporetto; İmalat hatalarına karşı, satın alma tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. Cihazın
kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek arızalarda
garanti geçerli değildir. Makineye yapılacak yetkisiz değişiklik ya da onarımlar bu garantiyi otomatik
olarak geçersiz kılacaktır.

POLTİ; BU KİTAPÇIKTA YER ALAN TALİMATLARA UYGUN OLMAYAN BİÇİMDE VAPORETTO
ECOLOGICAL SYSTEM'IN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR YA DA
KAZA NEDENİYLE YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR.

SEÇMELİ EK AKSESUARLAR İLE VAPORETTO'NUN BECERİKLİLİĞİNİ
DAHA DA ARTIRIN.
PROFESYONEL GÜÇLÜ BUHARLI ÜTÜ
Noktaya konsanterli 11 delikli paslanmaz çelikten taban. Seçilen sıcaklığa ulaştığını gösteren gösterge
ışığı. Isıya dayanıklı ütü altlığı.
120° NOKTA APARATI İÇİN BÜYÜK FIRÇA (23)
120° nokta aparatının daha geniş yüzeyleri temizlemede kullanılmasına olanak sağlayan bir aksesuardır.
DUVAR KAĞIDI SIYIRMA ALETİ (24)
Islatmadan duvar kağıdını kolayca çıkarmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Servis Adı :Şİ-VE ELEKTRONİK-TUNCAY MUTAF
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :trabzon
Vergi No :12506270856
Telefon No :0462 721 262 2
HYB NO :61-HYB-757
Adres :MERKEZ MAH. ESKİ SÜRMENE CD. TERZİ İBRAHİM SK.
NO.15/B ARAKLI / TRABZON

Servis Adı :HALİL İBRAHİM GENÇ (YALI TEKNİK)
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ARSİN MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi No :58498437198
Telefon No :0462 717 67 97
HYB NO :61-HYB-453
Adres :FATİH MAH. YEŞİLYALI ARSİN / TRABZON

Servis Adı :KALYON SOĞUTMA NUH KALYON
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :HIZIRBEY VERGİ DAİRESİ
Vergi No :4930348132
Telefon No :0462 223 47 62
HYB NO :61-HYB-261
Adres :GÜLBAHARHATUN MAH. MUMCULAR SOK NO:11 / TRABZON

Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ./347
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ZİYAPŞA V.D
Vergi No :4760428102
Telefon No :0322 4584822
HYB NO :01-HYB-609
Adres :KİREMİTHANE MAH.4413 SOK.EREN APT.NO:1/A
AKDENİZ / MERSİN

Servis Adı :FDL BİLGİSAYAR ÖZEL EĞ.DAN.ENERJİ ÇEVRE
OT.İTH.İHR.SAN VE TİC.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ZİYAPAŞA
Vergi No :5890438009
Telefon No :03222358040
HYB NO :01-HYB-856
Adres :GÜZELYALI MAH.UGUR MUMCU CAD.AKDAMAR SİT. A-B
BLOKALTI NO:1 ÇUKUROVA / ADANA

Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ/347
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ZİYAPŞA V.D
Vergi No :4760428102
Telefon No :03224584866
HYB NO :01-HYB-299
Adres :REŞATBEY MAH. ORDU CAD. BARLA APT. NO:33/A
SEYHAN / ADANA

Servis Adı :FKLC LABORATUVAR CİHAZLARI
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :BEŞOCAK
Vergi No :1120581006
Telefon No :903224531733
HYB NO :01-HYB-2429
Adres :KOCAVEZİR MAH.KOCAVEZİR İŞ MERKEZİ İŞGEM NO:5
SEYHAN / ADANA

Servis Adı :ÖZERK BÜRO MAKİNALARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Telefon No :0322 -2256103
HYB NO :01-HYB-1950
Adres :REŞATBEY MAH.ORDU CAD.KILIÇ APT.ALTI NO:70/A 01120
SEYHAN / ADANA

Servis Adı :YILMAZ ELEKTRONİK NECDET YILMAZ
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :İSPİR
Vergi No :19501916888
Telefon No :0442 451 40 95
HYB NO :61-HYB-269
Adres :ZİYAPAŞA CADDESİ AŞAĞI MAHALLE İSPİR / ERZURUM

Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ/347

Şehir :KAYSERİ

TİCARET SİCİL NO: 7907568.VERGİ NO: 6310598863

Fax: 0216 445 74 326

Adres :FATİH MAHALLESİ İSTASYON CAD. UFUK SOKAK NO:6-B KAYSERİ

HYB NO :38-HYB-613

Telefon No :03522223032

Vergi No :10232908128

Vergi Dairesi :GEVHER NESİBE

Yetkili Ad Soyad :

Servis Adı :ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

NO:1/5MELİKGAZİ / KAYSERİ

Adres :CUMHURİYET MAH.TENNURİ CAD.UGUR SK.POLAT İŞHANI

HYB NO :38-HYB-449

Telefon No :2214409

Vergi No :4110170302

Vergi Dairesi :ERCİYES

Yetkili Ad Soyad :

Servis Adı :BİR BİLGİSAYAR İLETİŞİM REKLAM SAHIS

Adres :MİMARSİNAN MH. TUNA CD. SUSURLUK SK. NO:65/A / KAYSERİ

HYB NO :38-HYB-335

Telefon No :03522336585

Vergi No :70084025398

Vergi Dairesi :G.NESİBE VD.

Yetkili Ad Soyad :

Servis Adı :MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK

Adres :FATİH MAH.METE CADDESİ NO:58 / KAYSERİ

HYB NO :38-HYB-281

Telefon No :2315107

Vergi No :8640018543

Vergi Dairesi :GEVHER NESİBE

Yetkili Ad Soyad :

Servis Adı :ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Adres :GEVHER NESİBE MAH. GÖK SOKAK NO. 10/A / KAYSERİ

HYB NO :38-HYB-2522

Telefon No :232 61 26

Vergi No :

Vergi Dairesi :

Yetkili Ad Soyad :

Servis Adı :MEHMET ILGINER

Adres :SAHABİYE MAH. FEVZİ FEVZİOĞLU CAD. NO:34/A / KAYSERİ

HYB NO :38-HYB-2497

Telefon No :03522311502

Vergi No :38580170840

Vergi Dairesi :G.NESİBE

Yetkili Ad Soyad :

Servis Adı :BEHRET ELEKTRONİK

Adres :SELÇUK MAH.ETEM ONBAŞI CAD.SEFA APT.12A/12B / NİĞDE

HYB NO :01-HYB-603

Telefon No :0322 4584822

Vergi No :4760428102

Vergi Dairesi :ZİYAPŞA V.D

Yetkili Ad Soyad :

Tel.:0216 464 52 334

Servis Adı :ER-ER TİCARET
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :MUDANYA
Vergi No :3480100209
Telefon No :902245448616
HYB NO :16-HYB-472
Adres :YALI MAH. DÖRTÇELİK CAD. GÜLER APT. NO:65/AA GÜZELYALI
MUDANYA / BURSA

Servis Adı :CENGİZ KAYAN
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :İNEGÖL
Vergi No :11746885752
Telefon No :0224 712 31 00
HYB NO :16-HYB-1031
Adres :KEMALPAŞA MH. YEŞİL ÇAYIR SK. NO:24 İNEGÖL / BURSA

Servis Adı :2H GIDA VE TARIM SANAYİ VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ÇEKİRGE
Vergi No :0010477409
Telefon No :0224 233 00 00
HYB NO :16-HYB-1019
Adres :KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ İNCİ SOKAK YILMAZER APT. NO:2 D:2
OSMANGAZİ / BURSA

Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ZİYAPAŞA
Vergi No :4760428102
Telefon No :0342 215 13 84
HYB NO :01-HYB-2432
Adres :İNCİLİPINAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BULVARI 1 NOLU
SK.NO:2/B ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Servis Adı :ŞAKİR DEĞİRMENCİ DEĞİRMENCİOĞLU TİCARET
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :YALOVA
Vergi No :2730026010
Telefon No :226-814 73 64
HYB NO :16-HYB-286
Adres :FATİH CADDESİ RAUF ORBAY SK. BAHAR APT. 1/20 /YALOVA

Servis Adı :AHMET CİNKAYA
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :PAMUKKALE V.D.
Vergi No :21451726974
Telefon No :0 258 2647773
HYB NO :20-HYB-450
Adres :SALTAK MAH. OĞUZHAN CAD. NO:57 / DENİZLİ

Servis Adı :ERDEM TEKNİK-TUNCAY KELEŞ
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :Vergi No :5430648879
Telefon No :HYB NO :61-HYB-758
Adres :1 NOLU ERDOĞDU MH. SELÇUK AKYOL SK. NO.1/A / TRABZON

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN ÜNVANI: NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ: Eminalipaşa Cad. Kervan Apt. No:92/1 Bostancı İSTANBUL

Servis Adı :BEYKOM BİLİŞİM ELEKTRONİK YAZILIM VE
KOMİNİKASYON - SUAT SIĞIRTMAÇ SAHIS
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ZİYAPAŞA
Vergi No :50647513180
Telefon No :0322 453 17 33
HYB NO :01-HYB-1948
Adres :CEMALPAŞA MAHALLESİ,BAHAR CADDESİ NO.31 ALANÇ APT.
ZEMİN KAT SEYHAN / ADANA

Servis Adı :AGES GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ZİYAPAŞA
Vergi No :0080710737
Telefon No :903224531733
HYB NO :01-HYB-1947
Adres :YURT MAH.ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI NO:286/102
ÇUKUROVA / ADANA

Servis Adı :KEMAL ŞİRİN
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :uşak
Vergi No :30841192480
Telefon No :02762233357
HYB NO :20-HYB-882
Adres :DURAK MAH 1.DİNÇER SOKAK NO:6/E UŞAK

Servis Adı :ATA TEKNİK-MUSTAFA KURU
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :UŞAK
Vergi No :20102763214
Telefon No :0276223646
HYB NO :20-HYB-817
Adres :ÜNALAN MAH. - YİĞİT SOK. NO:26/A / UŞAK

Servis Adı :SKYCELL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAVUNMA SAN. SPOR
MEDİKAL ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :BEYDAĞI V.D.
Vergi No :7720627589
Telefon No :4223217977
HYB NO :44-HYB-343
Adres :NURİYE MAH. İLTER SOK. NO:7 / MALATYA

Servis Adı :ABDULVAHAP YILDIRIM-YILDIRIM ELEKTRONİK
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :FIRAT V.D.
Vergi No :9540061030
Telefon No :0422-3217911
HYB NO :44-HYB-248
Adres :NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85 / MALATYA

Servis Adı :İHSAN SAZCI
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :TOPÇU MEYDANI
Vergi No :7570042993
Telefon No :0414-3122854
HYB NO :63-HYB-242
Adres :VEYSEL KARANİ MAH.TANDOĞAN CAD.DELEN APT NO:3/B
YENİŞEHİR / ŞANLIURFA

Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :ZİYAPAŞA
Vergi No :4760428102
Telefon No :0414-314 10 11
HYB NO :01-HYB-2431
Adres :İPEKYOL MAH.ABİDE SOK.MELİK.APT ALTI /ŞANLIURFA

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a‐Sözleşmeden dönme, b‐Satış bedelinde
indirim isteme, c‐Ücretsiz onarılmasını isteme, d‐Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile
ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İTHALATÇI FİRMA / www.niceteknoloji.com
ÜNVANI
: NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ : EMİNALİPAŞA CADDESİ KERVAN APARTMANI
NO:92/1 BOSTANCI / İSTANBUL
TELEFON
: 0216 464 52 33 FAKS : 0216 445 74 32

ÜRETİCİ FİRMA / www.polti.com
: POLTİ S.p.A.
ÜNVANI
MERKEZ ADRESİ : 22070 Bulgarograsso (CO) - Italy - Via Ferloni,83
: +39 031 939111
FAKS: +39 031 890513
TELEFON

