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LEGENDA
1) Žehlicí plocha
2) Otvírací páka
3) Vaporella podpůrný rošt
4) Vypínač
5) Vypínač sání
6) Skladovací prostor pro zásobovací 

kabel
7) Zásuvka pro žehlicí stanici (pouze kon-

tinentální zástrčka)
8) Napájecí kabel
9) Držák kabelu

10) Pruh na přidržení nohou ke spodní 
straně prkna

Tento přístroj odpovídá směrnici EC
89/336 ve znění 93/68 (EMC) a 73/23 ve
znění 93/68 (nízké napětí). 

Polti S.p.A. si vyhrazuje právo na změnu vyba-
vení nebo příslušenství bez předcházejícího
oznámení.   

DoDRžujTE TyTo INSTRukcE
Prosím, před použitím si přečtěte následující

informace:
- Přečtěte si následující instrukce před použitím

přístroje. 
- Používání, které není v souladu s těmito in-

strukcemi poruší platnost záruky. 
- Elektroinstalace, ke které je zapojen tento pří-

stroj, musí být vždy v souladu s platným záko-
nem.  

- Před zapojením přístroje se přesvědčte, že
napětí hlavního vedení je stejné jako napětí
uvedené na etiketě přístroje a že výstup elek-
trické energie je připojen k zemi. 

- Vždy vypněte přístroj pomocí vypínače
(ON/OFF), dříve než ho vypojíte od přívodu
elektřiny. 

- Před jakoukoli údržbou se vždy se ujistěte, že
je přístroj vypojen z přívodu elektřiny.

- Netahejte kabel ze zdířky, vždy ho uchopte a
zapojte sami, abyste se vyhnuli poškození zá-
suvky. 

- Nedopusťte, aby se kabel zkroutil, zmačkal,
roztáhl nebo přišel do kontaktu s ostrými či
horkými předměty. 

- Nepoužívejte přístroj, pokud je kabel nebo
nějaké jiné části přístroje poničeny. 

- Nepoužívejte prodlužovací kabely, které nej-
sou autorizovány výrobcem, protože mohou
způsobit poškození nebo požár. 

- Pokud je nutné vyměnit napájecí kabel, pro-
sím, obraťte se na nejbližší autorizovaný ser-
vis firmy Polti, protože může být zapotřebí
použití speciálního nářadí. 

- Nikdy nesahejte na přístroj mokrýma rukama
či nohama, pokud je kabel připojen ke zdroji.

- Nepoužívejte přístroj, pokud jste naboso.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy

či nádoby plné vody. 
- Nikdy neponořujte přístroj, kabel či zásuvku do

vody nebo jiných tekutin.
- Použití přístroje na místech, kde hrozí nebez-

pečí výbuchu, je zakázáno. 
- Nepoužívejte toxické látky při použití přístroje.  
- Nepokládejte horký přístroj na plochy citlivé na

teplo.
- Nevystavujte přístroj větru a dešti.
- Nepokládejte přístroj blízko živým elementům,

elektrickému vařiči nebo jakémukoli zdroji te-
pla. 

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám. 
- Nikdy nenechte používat přístroj děti nebo jiné

osoby, které nejsou obeznámeny s jeho
používáním.

- Nemačkejte tlačítka tvrdě ani je nemačkejte
špičatými předměty jako je pero. 

- Vždy nechte přístroj odpočinout na stabilní
ploše. 

- V případě neúmyslného pádu přístroje je
potřeba nechat ho překontrolovat v autorizo-
vaném Servisním Centru, protože mohlo dojít
k poškození vnitřních bezpečnostních funkcí.

- V případě poruchy či závady vypněte přístroj a
nikdy se ho nepokoušejte rozebrat, ale obraťte
se na autorizované Servisní Centrum.

- Za účelem vyhnutí se případné poruše pří-
stroje, používejte vždy originální náhradní díly
a příslušenství ověřené výrobcem. 

- Neomotávejte kabel kolem přístroje, zvláště

Než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím tyto pokyny.
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pokud je přístroj ještě horký. 
- Během používání je nutné držet přístroj v hori-

zontální pozici.
- Nechte přístroj vychladnout, předtím než ho

začnete čistit.
- Předtím než přístroj zaklidíte, se ujistěte, že je

úplně chladný. 
- Tento přístroj je vybaven bezpečnostními

součástkami, které mohou být nahrazeny
pouze náležitě kvalifikovaným technikem. 

- Nesměřujte proud páry na lidi ani zvířata.
Hrozí nebezpečí popálení!

- Nikdy nedávejte ruce do proudu páry. Hrozí ne-
bezpečí popálení!

- Doporučujeme Vám používat pouze ori-
ginální výrobky firmy Polti, protože vý-
robky ostatních značek mohou být
nevhodné pro používání ve výrobcích Polti
a mohou způsobit poruchu. 

• Nel caso si stirasse da seduti, prestare cura
che il getto di vapore non sia diretto verso le
proprie gambe. Il vapore potrebbe causare
delle scottature 

• Stirate solo su sostegni resistenti al calore e
che lascino permeare il vapore.

• In caso di sostituzione del tappetino poggia-
ferro utilizzare solo ricambi originali.

• Il ferro deve essere usato e riposto su una su-
perficie stabile.

• Nel riporre il ferro sul suo supporto, assicurarsi
che la superficie su cui è posizionato il sup-
porto sia stabile.

• Questo apparecchio non è adatto all’uso da
parte di persone (inclusi i bambini) con capa-
cità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non
aventi l’esperienza o conoscenza necessarie,
a meno che non siano sorvegliati o non ab-
biano ricevuto istruzioni sull’uso dell’apparec-
chio da una persona responsabile della loro si-
curezza. 

• Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non
giochino con l’apparecchio.

SPRÁVNÉ PoužITÍ PŘÍSTRojE
Tento přístroj je určený k domácímu používání,
jak je popsáno a výše a má být používán v sou-
ladu s instrukcemi poskytnutými v tomto ma-
nuálu. 
Prosím, přečtěte si tyto instrukce pečlivě a
uschovejte si je pro pozdější případné použití. 
Polti Spa nepřebírá zodpovědnost za jakouko-
li závadu či nehodu způsobenou použitím Sti-

ra e Aspira, které není v souladu s instrukcemi
uvedenými v této příručce. 

PoZoR
Směrnice 2002/96/EC (Elektrický odpad a elek-
tropříslušenství – WEEE): informace pro uživa-
tele. Tento produkt odpovídá Směrnice EU
2002/96/EC. 

Přeškrtnutý symbol odpadkového koše
znamená, že po uplynutí životnosti pro-
duktu, musí být výrobek tříděn zvlášť
od běžného domácího odpadu. 

Uživatel je zodpovědný za doručení výrobku na
náležité sběrné místo po uplynutí životnosti pro-
duktu. 
Vhodné třídění umožňující recyklaci, zpracování
a environmentálně kompatibilní likvidaci pomáhá
předcházet negativnímu dopadu na životní pro-
středí a lidské zdraví a podporuje recyklaci mate-
riálu, z kterých se tento produkt vyrábí. Pro více
informací o sběrných místech prosím kontaktujte
Vaše místní sběrné služby nebo obchod, kde jste
tento přístroj zakoupili. 

oTEVÍRÁNÍ
1. Položte prkno na zem.
2. Rozepněte upevňující pásek (10) aby se

mohlo prkno otevřít. (Obr. 4)
3. Stlačte otevírací páku (2) nahoru a

otevřete tak prkno (1), přidržujíce ho, když
se zvedá, do správné výškové pozice. Na-
stavte regulovací madlo (2) tak, že ho na-
stavíte do požadované výšky.

4. Rozviňte napájecí kabel (8) z ukládacího
prostoru (6) (Obr. 5).

5. Otevřete Vaporella podpůrný rošt (3)
(Obr. 3) tím, že ho vyzdvihnete a seřídíte
do správné horizontální pozice.

6. Upevněte držák na kabel (9) k přístroji.   

NÁVoD k PoužITÍ
Před žehlením oděvu je vždy doporučováno
zkontrolovat symboly a instrukce poskytnuté vý-
robcem daného oděvu. 
Zkontrolujte, který druh žehlení je doporučován,
s odkazem na následující tabulku:
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1a. Dejte zástrčku do zásuvky.
2a. Zapněte vypínač (4), který se rozsvítí. V

tuto chvíli můžete zapnout odsávání
stlačením sacího vypínače (5).

3a. Zapněte vypínač sání (5) (Obr. 2), který
se rozsvítí. Toto Vám umožní přidržet
prádlo na prkně a eliminovat zbytkovou
vlhkost. 
Poznámka: Je důležité používat odsavač
vždy, když žehlíte s napařováním, abyste
se vyhnuli nahromadění zkondenzované
vody uvnitř žehlicího prkna. 

ZAVÍRÁNÍ
1b. Vypněte vypínač  (4).
2b. Odpojte napájecí kabel
3b. Zavřete Vaporella podpůrný rošt (3).
4b. Stlačte otvírací páku (2) a přidržte prkno

(1) dokud neklesne na zem
5b. Zvedněte vertikálně žehlicí prkno tak, aby

směřovalo dolů.
6b. Upevněte popruh (10) tak, jak je zobra-

zeno na obr. 4
7b. Zaviňte napájecí kabel (8) do úschovného

prostoru (6) jak je zobrazeno na obrázku
(5).

8b. Žehlicí prkno může být nyní uloženo.

PÉČE o VAŠI VAPoRELLu
• když se budete pokoušet o jakoukoli

údržbu, přesvědčte se vždy, že je přístroj
odpojen od zdroje energie. 

• K čištění hlavní části přístroje jednoduše
použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte roz-
pouštědla ani jiné čisticí prostředky, které
mohou poškodit materiál v hlavní části pří-
stroje. 

kLIENTSký SERVIS
Napařování povoleno, 
pro suché žehlení nastavte termostat na
•••
Napařování povoleno, 
pro suché žehlení nastavte termostat na 
••
Zkontrolujte odolnost oděvu vůči na-
pařování nebo žehlete nasucho s termo-
statem nastaveným na •

Nežehlete, 
napařování je zakázáno

INFOLINKA:
+420 777 946 723
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Michal Roškot-Flex | Sokolovská 37/24 - 186 00 Praha 8 Karlín
tel.: (+420) 777 946 723 | e-mail: prodej@polti.cz | www.polti.cz

Výhradní zastoupení POLTI Spa pro Českou a Slovenskou republiku.


