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ŽEHLICÍ PLOCHA ANTI-SHINE 
ANTI -SHINE SOLEPLATE 
SEMELLE ANTI -LUSTRANTE 
SUELA ANTI -BRILLOS
ANTI – GLANZEFFEKT -SOHLE 
BASE ANTI -BRILHOS

PAEU0200

DOKOUPITELNÉ

PAEU0094

only 19.55/14.55/14.45

PAEU0227 VOZÍK

FPAS0001

PRKNO VAPORELLA 
VAPORELLA SHAFT 
PLANCHE VAPORELLA 
TABLA VAPORELLA 
BÜGELBRETT VAPORELLA 
TÁBUA VAPORELLA

FPAS0030

PRKNO STIRA E ASPIRA
STIRA E ASPIRA SHAFT 
PLANCHE STIRA E ASPIRA 
TABLA STIRA E ASPIRA 
BÜGELBRETT  STIRA E ASPIRA 
TÁBUA STIRA E ASPIRA

FPAS0032

PRKNO STIRA E ASPIRA TOP
STIRA E ASPIRA TOP  SHAFT 
PLANCHE STIRA E ASPIRA TOP 
TABLA STIRA E ASPIRA TOP 
BÜGELBRETT STIRA E ASPIRA TOP 
TÁBUA STIRA E ASPIRA TOP

PAEU0202

UNIVERZÁLNÍ POVLAK 
UNIVERSAL CLOTH
TOILE UNIVERSELLE
PAÑO UNIVERSAL
UNIVERSALTUCH
CAPA UNIVERSAL
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BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM 
PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A 
UPOZORNĚNÍ
V NÁVODU I NA SAMOTNÉM 
PŘÍSTROJI.

Polti SpA odmítá jakoukoliv odpovědnost 
za případné nehody vyplývající z 
nesprávného používání tohoto 
spotřebiče. 
Správné použití výrobku je jen podle 
podrobného popisu v tomto návodu k 
použití.
Jakékoli použití, které není v souladu s 
těmito pokyny, zruší platnost záruky.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY:

VAROVÁNÍ: Vysoká teplota. 
Nebezpečí opaření! Pokud je 
symbol zobrazen na produktu, 
nedotýkejte se ho, jeho částí 
mohou být velmi horké.
VAROVÁNÍ: Pára. Nebezpečí 
opaření!  

Přístroj dosahuje velmi vysokých teplot. 
Nesprávné použití přístroje může způsobit 
opaření.

• Nikdy nerozebírejte nebo neprovádějte
údržbu spotřebiče kromě toho, co je
uvedeno v tomto návodu. V případě
poruchy nebo závady se nepokoušejte
spotřebič sami opravovat. V případě
těžkého nárazu, pádu, poškození nebo

pádu do vody už přístroj nemusí být 
bezpečný. Nesprávné používání nebo 
nedostatek respektu k návodu může 
vést k závažným nehodám. Kontaktujte 
vždy autorizovaná servisní centra.

• Pokud chcete provádět jakoukoliv
údržbu nebo čištění, které vyžaduje
přístup do kotle, zkontrolujte, zda je
přístroj vypnutý vypínačem a odpojen ze
sítě na nejméně dvě hodiny.

• Tento přístroj mohou používat děti starší
8 let a lidé se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo nezkušené osoby
pouze tehdy, pokud jsou předem
poučeni o jeho bezpečném použití, a
pouze v případě, že jsou informováni o
nebezpečí souvisejícím s produktem. Děti
si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí
provádět čištění a údržbu přístroje bez
dozoru dospělé osoby. Spotřebič
a napájecí kabel uchovávejte mimo
dosah dětí mladších 8 let, když je přístroj
zapnutý nebo ve fázi chladnutí.

• Uchovávejte všechny části obalu mimo
dosah dětí, nejsou to hračky.
Uchovávejte igelitový sáček mimo dosah
dětí: nebezpečí udušení.

• Tento přístroj je určen výhradně pro
použití v domácnosti.

Aby se snížilo riziko nehod, včetně
požárů, úrazů elektrickým proudem,
osobní zranění a opaření, a to jak při
použití i během přípravy,
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údržby a skladování, vždy dodržujte 
základní bezpečnostní opatření uvedená 
v tomto návodu.

RIZIKA SPOJENÁ S NAPÁJENÍM – 
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

• Uzemňovací systém a vysoce citlivý
jistič reziduálního proudu, doplněný
magnetotermickým přerušovačem pro
váš domácí systém, zaručuje bezpečné
používání elektrických spotřebičů. Proto
je v zájmu vlastní bezpečnosti, abyste
zkontrolovali, zda elektrický systém, ke
kterému je zařízení připojené, vyhovuje
současným zákonům.

• Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti v
případě, že napětí neodpovídá
používanému domácímu elektrickému
obvodu.

• Nepřetěžujte zásuvky s adaptéry a/
nebo transformátory. Produkt připojte
pouze do jedné zásuvky s proudem,
který je kompatibilní s dodávanou
zástrčkou.

• Nepoužívejte elektrické prodlužovací
kabely, které jsou nevhodné pro
jmenovitý výkon, nebo které nejsou v
souladu s právními předpisy. Může dojít
k přehřátí a případně ke zkratu, požáru,
výpadku proudu nebo poškození
zařízení. Používejte pouze ověřené
prodlužovací kabely, vhodné pro
jmenovitý výkon, podporující 16 A
a uzemněné.

• Spotřebič před odpojením vždy
vypněte tlačítkem ON/OFF (zapnuto/
vypnuto).

• Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze
zásuvky, netahejte za napájecí kabel, ale
držte zástrčku, abyste ji nebo kabel
nepoškodili.

• Přístroj vždy odpojte, pokud není v
provozu, a před každou přípravou,
údržbou nebo čištěním.

• Spotřebič nesmí být ponechán bez
dozoru, pokud je zapojen do sítě.

• Před připojením spotřebiče do
elektrické sítě a před použitím zcela
odviňte kabel a parní trubici. Vždy
používejte produkt s plně odvinutým
kabelem.

• Netahejte nebo neškubejte za kabel a
parní trubici, nevystavujte jej napětí
(kroucení, drcení nebo protahování).
Uchovávejte kabel a parní trubici v
bezpečné vzdálenosti od horka a/nebo
ostrých povrchů a prvků. Vyhněte se
drcení kabelů mezi dveřmi a okny.
Netahejte kabel a parní trubici těsně
kolem rohů. Vyvarujte se šlapání po
kabelu. Nepokládejte spotřebič přes
kabel a parní trubici. Nenavíjejte
napájecí kabel a parní trubici kolem
zařízení, a to zejména pokud je horké.

• Nenahrazujte zástrčku na napájecím
kabelu.

• Pokud je napájecí kabel a parní trubice
poškozena, musí je nahradit výrobce,
jeho servisním zástupce nebo obdobně
kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo
možnému nebezpečí. Přístroj
nepoužívejte, jestliže je poškozen
napájecí kabel a parní trubice.
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• Nedotýkejte se a nepoužívejte spotřebič
naboso a/nebo s mokrým tělem nebo
nohama.

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti nádob
plných vody, např. umyvadla, vany a
bazény.

• Neponořujte spotřebič včetně
napájecího kabelu a zástrčky do vody
nebo jiných kapalin.

• Pára nesmí mířit na zařízení, která
obsahují elektrické nebo elektronické
součástky.

RIZIKA BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU 
– ZRANĚNÍ/OPAŘENÍ

• Výrobek nelze používat v oblastech, kde 
existuje nebezpečí explozí, nebo 
v přítomnosti toxických látek. 

• Do nádržky nenalévejte toxické látky, 
kyseliny, rozpouštědla, čisticí prostředky, 
žíravé látky a/nebo výbušniny nebo 
parfémy.

• Do nádržky nalévejte pouze vodu nebo 
směsi vody uvedené v kapitole „JAKOU 
VODU POUŽÍVAT“.

• Nemiřte parní tryskou nebo žehličkou na 
toxické látky, kyseliny, ředidla, čisticí 
prostředky nebo agresivní látky.
Manipulace a odstranění nebezpečných
látek je nutné provádět podle údajů 
výrobců těchto látek.

• Nemiřte parní tryskou nebo žehličkou na 
výbušné prášky nebo kapaliny,
uhlovodíky, otevřený oheň a/nebo
extrémně horké předměty.

• Nepřibližujte žádné části těla k přívodu
vakua a k pohyblivým částem.

• Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů
tepla, jako jsou krby, kamna a pece.

• Neblokujte otvory a rošty výrobku.
• Nemiřte parní tryskou nebo žehličkou na

jakoukoliv část těla lidí nebo zvířat.
• Nemiřte parní tryskou nebo žehličkou na

nošené oblečení.
• Utěrky, hadry a textilie, na které působila

pára, dosahují velmi vysokých teplot,
nad 100 °C. Při manipulaci se
spotřebičem dávejte pozor.

• Během používání udržujte výrobek
v horizontální poloze na stabilním
povrchu.

• Pokud chcete opět použít dodávku páry,
vraťte přepínač do jeho původní polohy.

• Žehlete pouze na podložkách, které jsou
tepelně odolné a které umožňují
prostupování páry.

• Při umisťování žehličky na stojan se
ujistěte se, že je stabilní povrch, na němž
je stojan umístěn.

• Pokud je nutné podpěru žehličky
nahradit, používejte pouze originální
náhradní díly.

• Žehlička se musí používat a odkládat na
stabilní povrch.

• Nepokládejte horký spotřebič na
povrchy citlivé na teplo.

• Pokud žehlíte vsedě, ujistěte se, že
proud páry není namířen směrem na
vaše nohy. Pára vás může opařit.
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• Před připojením zařízení k proudu se
ujistěte, že tlačítko stálého proudu parní
není stisknuto (pokud je na spotřebiči).

• Nikdy nenechávejte žehličku bez
dozoru, když je zapojena do sítě.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PRODUKTU
Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití jako 
napařovací žehlička se samostatným kotlem podle popisů a 
pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Přečtěte si 
prosím tyto pokyny pečlivě a uchovejte je. Pokud návod 
ztratíte, můžete do něj nahlédnout a/nebo stáhnout ho z 
webových stránek www.polti.cz. Správné použití výrobku je 
jen podle podrobného popisu v tomto návodu k použití. 
Jakékoliv jiné použití může spotřebič poškodit a způsobit 
ztrátu záruky.
INFORMACE PRO UŽIVATELE
Podle směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických 
spotřebičích musí být tento spotřebič oddělen od běžného 
domácího odpadu a doručen do oficiálního sběrného zařízení. 
Tento přístroj je v souladu se směrnicí EU 2011/65/EU.

Symbol přeškrtnutého koše na spotřebiči znamená, 
že po uplynutí jeho životnosti musí být produkt 
likvidován odděleně od ostatního odpadu. Symbol 
přeškrtnutého koše na zařízení znamená,že po

uplynutí jeho životnosti musí být produkt likvidován odděleně 
od ostatního odpadu. Uživatel je zodpovědný za doručení 
spotřebiče do příslušného sběrného zařízení pro elektrický a 
elektronický odpad na konci jeho provozní životnosti. Vhodně 
tříděný sběr umožňující recyklaci, zpracování a 
environmentálně kompatibilní likvidaci pomáhá zabraňovat 
negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, také 
podporuje recyklaci materiálů, z kterých je produkt vyroben. 
Nezákonná likvidace vlastníkem zahrnuje uplatnění 
administrativních sankcí představovaných platnou 
legislativou. Polti SpA si vyhrazuje právo na změnu 
specifikace zařízení nebo příslušenství bez předchozího 
upozornění. Před opuštěním továrny se všechny naše výrobky 
přísně testují. Proto může vaše VAPORETTO obsahovat 
zbytkové množství vody v kotli.

JAKOU VODU PRO KOTEL POUŽÍVAT
Tento spotřebič byl navržen, aby fungoval s použitím běžné 
středně tvrdé kohoutkové vody o -13 až -7 °C. Pokud 
kohoutková voda obsahuje hodně vodního kamene, použijte 
směs složenou z 50 % kohoutkové a 50 % demineralizované 
vody, kterou lze snadno koupit. Nepoužívejte čistou 
demineralizovanou vodu. Upozornění: zkontrolujte tvrdost 
vody na technickém oddělení místního obecního úřadu nebo u 
místního dodavatele vody. Pokud používáte pouze 
kohoutkovou vodu, můžete snížit tvorbu vodního kamene 
použitím speciálního produktu Kalstop, který ničí vodní 
kámen, dodává ho společnost Polti a lze ho koupit ve všech 
velkých obchodech s domácími spotřebiči nebo online na 
www.polti.cz. Nikdy nepoužívejte destilovanou a dešťovou 
vodu nebo vodu s přísadami (např. škrob, parfémy), nebo 
vyrobenou jinými domácími spotřebiči, změkčovači vody nebo 
filtračními konvicemi. Nepoužívejte chemické látky a čisticí 
prostředky.
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3. ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
3.1 Ujistěte se, že jste dokončili kapitolu 1.
Model Silence Eco Friendly 19.55 / 19.50: vyberte typ žehlené 
tkaniny otočením regulátoru páry (6), žehlička se automaticky 
nastaví na optimální teplotu.
Postupujte podle pokynů pro úpravu tlaku páry (6):
Sint-Silk-Dry acetátové, akrylové, sametové, nylonové, 
hedvábné oblečení a oblečení s viskózou a polyesterem. 
Wool vlněné oblečení.
Cotton bavlněné oblečení a džíny.
Linen lněné oblečení.

Model Silence Eco Friendly 14.55 / 14.45: nastavte teplotu 
žehličky (5), jak je popsáno v kapitole 2. Upravte tlak páry 
otočením regulátoru páry (6) podle druhu žehlené tkaniny 
podle těchto pokynů:
Úroveň 1 syntetické nebo jemné tkaniny.
Úroveň 2 vlna a hedvábí.
Úroveň 3 bavlna, džíny a len.

3.3 Kontrolka páry začne blikat, což znamená, že se zahřívá 
kotel.
3.4 Počkejte, dokud se kontrolka páry neustálí a kontrolka 
nahřívání žehličky nevypne.
3.5 Stiskněte tlačítko páry (7) na žehličce, aby vycházela pára 
z otvorů na desce. Po uvolnění tlačítka se proud zastaví. 
Začněte žehlit oblečení.
Při prvním použití páry může dojít k úniku několika kapek 
vody z desky, děje se tak kvůli nedokonalé tepelné stabilizaci. 
Doporučujeme proto namířit první proud páry na látku (čistý 
hadr).

3.6 Pokud chcete stálý proud páry, posuňte tlačítka vpřed (8). 
Pára bude i nadále vycházet, i když tlačítko uvolníte. Dodávku 
přerušíte přesunutím na tlačítko zpět (8).

Kontrolka nahřívání žehličky se během používání zapíná a 
vypíná. To znamená, že elektrický rezistor začal pracovat na 
udržení stabilního tlaku kotle. Jde o normální případ a lze 
tedy pokračovat v žehlení.

POZOR: Nepokládejte horkou žehličku na jakýkoliv povrch. 
VAPORELLA je vybaven podložkou pro žehličku s měkkými 
protiskluzovými vložkami, která vysokým teplotám odolají.

4. VERTIKÁLNÍ ŽEHLENÍ
Žehličku lze použít také vertikálně za účelem odstranění 
záhybů na tkaninách a/nebo osvěžení vláken, což eliminuje 
možnost zbytkových pachů.
Držte žehličku vertikálně, stiskněte tlačítko páry (7) a dotkněte 
se lehce žehlicí plochou tkaniny, pokud to typ tkaniny 
umožňuje.

POZOR: Při nízkých teplotách nedoporučujeme používat 
páru, protože by se voda mohla dostat z otvorů na žehlicí 
ploše. Při středně vysokých teplotách používejte střídavě 
páru a suché žehlení, aby se zabránilo úniku vody z otvorů 
žehlicí plochy.

Rozdělte prádlo podle symbolů na štítcích oděvů, nebo 
podle druhu tkaniny. Vždy začněte žehlit oděvy, které 
vyžadují nejnižší teplotu, v zájmu snížení čekacích dob a 
vyhnutí se nebezpečí spálení látek.

Vysoká teplota – bavlna, len:
Nastavte knoflík nastavení teploty žehličky do polohy •••

Středně vysoká teplota – vlna, hedvábí:
Nastavte knoflík nastavení teploty žehličky do polohy ••

Nízká teplota – syntetické, akryl, nylon, polyester:
Nastavte knoflík nastavení teploty žehličky do polohy •

- Nežehlete
- Parní žehlení a ošetření parou není dovoleno

1. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
1.1 Kotel umístěte na stabilní rovný povrch, který odolá
vysokým teplotám
1.2 Sejměte samoplnící víko nádržky (1) a naplňte nádržku o 
objemu 1,2 litru vodou, ujistěte se, že nepřeteče. Díky systému 
stálého doplňování nemusíte přestat žehlit a čekat na 
vychladnutí spotřebiče, protože nádržku lze doplňovat dle 
potřeby.
1.3 Dejte víko zpátky.
1.4 Opatrně vytáhněte napájecí kabel (2) ven a připojte ho k 
vhodné síťové zásuvce (3), která je uzemněná. Vždy 
používejte produkt s plně odvinutým kabelem.
1.5 Stiskněte spínač ON/OFF (umístěný na boku stroje) (4). 
Kontrolka () a kontrolka „Iron heating“ (žehlička se nahřívá) se 
rozsvítí.
Zvuk vydávaný během zapnutí spotřebiče a pravidelně během 
používání způsobuje systém doplňování vody a je zcela běžný.  

2. NASTAVENÍ TEPLOTY ŽEHLIČKY
Model Silence Eco Friendly 19.55 / 19.50: teplota se nastavuje
automaticky v závislosti na typu tkaniny, kterou chcete žehlit.
Model Silence Eco Friendly 14.55 / 14.45
Před žehlením oblečení vždy zkontrolujte symboly na lístku s
pokyny výrobce.
Podle následující tabulky zvolte nejvhodnější typ žehlení:
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5. ŽEHLENÍ NA SUCHO
5.1 Ujistěte se, že jste dokončili kapitolu 1.
5.2 Model Silence Eco Friendly_19.50 / 19.55: otočte regulátor
páry (6) do polohy „Sint-Silk-Dry“.
5.3 Model Silence Eco Friendly_14.55 / 14.45: nastavte teplotu
žehličky (5) podle pokynů v kapitole 2. Otočte regulátorem
páry (6) na polohu „DRY“.
5.4 Kontrolka zhasne.

6. NEDOSTATEK VODY
Hladinu vody je možné vždy vidět díky průhledné nádržce (9).
Nedostatek vody v nádržce signalizuje indikátorové světlo.

Pomocí následujícího můžete pokračovat v žehlení: 

- Naplňte nádržku podle pokynů v kapitole 1.
- Podržte tlačítko páry na nejméně 2 sekundy. 

8. FUNKCE TURBO

Pro dobrou údržbu kotle doporučujeme použít Kalstop, 
speciální prostředek na odstraňování vodního kamene na 
přírodní bázi, který dodává společnost Polti a který lze 
zakoupit ve všech velkých prodejnách domácích spotřebičů 
nebo on-line na www.polti.cz.
Žehlicí plochu čistěte, až když je zcela studená, vlhkým 
hadříkem nebo neabrazivní houbou.

10. KALSTOP
Kalstop je prostředek na odstraňování vodního kamene pro
spotřebiče s kotlem na žehlení a čištění párou.
Pravidelné užívání prostředku Kalstop pokaždé, když je
nádržka naplněná vodou:

- prodlužuje životnost spotřebiče.
- umožňuje uvolňovat „sušší“ páru
- zabraňuje tvorbě vodního kamene.
- chrání stěny kotle.
- přispívá k úspoře energie.

 
To opět aktivuje systém doplňování vody. Pokud se znovu 
rozsvítí kontrolka nízkého stavu vody po doplnění, stiskněte 
tlačítko páry na nejméně 2 sekundy.

7. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Po 10 minutách bez použití (počítáno od posledního stisknutí
tlačítka na žehličce) se kotel a žehlička automaticky vypne.
Kontrolka bliká.
Pokud chcete spotřebič znovu aktivovat, stiskněte tlačítko 
páry (7) na minimálně 1 sekundu.

Funkce „automatické vypnutí“ se neuplatní v případě, že je 
regulátor páry (6) nastaven na „DRY“.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření! Při manipulaci s kotlem 
(sejmutí uzávěru, plnění, vyprazdňování) se ujistěte, že je 
spotřebič vypnutý síťovým vypínačem a odpojen ze sítě na 
alespoň dvě hodiny.

Tato speciální funkce umožňuje prodloužit životnost 
spotřebiče VAPORELLA, jelikož automaticky ukazuje, kdy 
se kotel musí vyčistit.
Když se kontrolky začnou postupně rozsvěcovat, 
postupujte následovně:
11.1 Odpojte přístroj a nechte ho minimálně 2 hodiny 
vychladnout, pokud je horký.
11.2 Vyprázdněte nádržku na vodu, aby se zabránilo úniku.
11.3 Otočte přístroj obráceně a odšroubujte čisticí víčko 
kotle (11) pomocí šestihranného klíče, který je součástí 
balení.
11.4 Nalije 250 ml studené vody (12) do kotle pomocí 
dodaného trychtýře.
VAROVÁNÍ: Nepřekračujte doporučené množství vody a 
pomalu ji nalijte do kotle, nenechte ji přetéct.)

VAROVÁNÍ: Pára. 
Nebezpečí opaření!

Pokud je funkce TURBO aktivní, přístroj se přizpůsobí
ideálnímu tlaku páry pro žehlení oděvů s největším počtem
nepoddajných záhybů (bavlna/džíny/len).
Tento režim nepoužívejte pro žehlení syntetického, 
hedvábného a vlněného oblečení.

Funkci Turbo aktivujete stisknutím tlačítka (10), ujistěte se, 
zda je přístroj připraven k uvolnění páry (kontrolka je „ON“).  
Pokud kontrolka (-TURBO) bliká rychle, je funkce Turbo 
aktivována. Nejlepšího výkonu dosáhne za asi 30 sekund.

Funkce Turbo je deaktivována po 10 minutách, stisknutím 
tlačítka Turbo nebo otočením regulátoru páry.

9. OBECNÁ ÚDRŽBA
Před prováděním jakékoliv údržby přístroje ho vždy odpojte
ze sítě a před pokračováním se ujistěte, že výrobek
vychladnul.
K čištění vnější strany spotřebiče používejte pouze vlhký
hadřík. Nepoužívejte jakékoliv čisticí prostředky.
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JAK KALSTOP POUŽÍVAT
10.1 Nařeďte jednu ampulku v 5 litrech vody před naplněním
nádrže.
10.2 Naplňte nádržku podle pokynů v kapitole 1.
10.3 Začněte žehlit oděvy.
Kalstop se prodává v balení po 20 ampulkách v prodejnách
domácích spotřebičů, v autorizovaných servisních centrech
společnosti Polti a na www.polti.cz.

11. ČIŠTĚNÍ KOTLE S FUNKCÍ CALC CONTROL
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11.5 Vypláchněte bojler a vodu nalijte do dřezu nebo 
speciální nádoby. Pokud je voda velmi špinavá, opakujte 
postup, dokud není čistá.
11.6 Dejte do kotle 100 ml vody a přišroubujte víčko. Ujistěte 
se, že těsnění drží a víčko je řádně přišroubováno.
11.7 Znovu naplňte nádržku na vodu.
11.8 Připojte zástrčku do elektrické sítě (3).
11.9 Zatímco držíte tlačítko páry (7), zapněte spotřebič 
pomocí spínače ON/OFF (3). Podržte tlačítko páry, dokud 
svítí kontrolka.
11.10 Nyní lze přístroj použít opět normálně.
Rozsvícení tří kontrolek „Calc Control“ zablokuje kotel a 
žehličku. Aby bylo možné pokračovat v žehlení, musí se 
vyčistit kotel.
Je však možné odložit čištění přidržením tlačítka páry na 
minimálně dvě sekundy (7). Při příštím zapnutí přístroje 
začnou tyto tři kontrolky opět blikat, což znamená, že kotel 
stále potřebuje vyčistit.

12. USKLADNĚNÍ
12.1 Vypněte zařízení a odpojte ho ze sítě.
12.2 Před uskladněním počkejte, až přístroj zcela vychladne.
12.3 Vyprázdněte nádržku na vodu.
12.4 Umístěte monotrubku do speciálního pouzdra, které se 
nachází na boku spotřebiče (13).
12.5 Vložte napájecí kabel do speciální přihrádky pro kabel 
(14).
12.6 Přesuňte spotřebič VAPORELLA pomocí držadla (15)–
(16).

VAROVÁNÍ: Před přemístěním spotřebiče VAPORELLA s 
rukojetí se ujistěte, zda je napájecí kabel a monotrubka 
uložena podle pokynů v bodech 12.4–12.5.
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13. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Z žehlící plochy vychází voda 
místo páry.

Hodnoty tlaku nebyly dosaženy. Zkontrolujte, zda je kontrolka připravenosti páry 
„OFF“, což znamená, že spotřebič VAPORELLA 
dosáhl správného tlaku.

Počkejte na požadovanou teplotu a tlak,
na které upozorní kontrolky.

Regulátor teploty na žehličce je na 
nejnižší hodnotě.

Nastavte regulátor teploty na střední/nejvyšší 
hodnotu.

První použití páry. Použijte na látku, dokud z děr na žehlící ploše 
nezačne vycházet pára.

Z žehlící desky nevychází pára. Vypnutá tlačítka ON-OFF a kotle. Ujistěte se, že je spotřebič napájen a daná tlačítka 
jsou zapnutá.

Prázdná nádržka na vodu. Naplňte nádržku dle pokynů v kapitole 6.

Z žehlící desky vychází málo 
páry.

Regulátor páry je nastaven na nejnižší 
hodnotu.

Zvyšte proud páry nastavením regulátoru páry 
na střední/nejvyšší hodnotu.

Pára je suchá, takže téměř neviditelná, 
ale z přístroje vychází a funguje.

Jedná se o běžnou věc, zejména za určitých 
podmínek prostředí.

Spotřebič se nezapíná. Spínač ON-OFF vypnut.

Bez napájení.

Stiskněte spínač ON-OFF.

Zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen ze sítě 
podle oddílu 1.

Nádržka na vodu je plná, ale pára 
nevychází.

Neresetoval se nedostatek vody. Stiskněte tlačítko páry na minimálně 2 
sekundy.

Na látce se objevilo pár kapek 
vody.

Povlak na žehlící desce je mokrý, 
protože nevydrží výkon parní stanice.

Ujistěte se, že je deska vhodná (deska s rošty, 
které zabraňují kondenzaci).

Pod spotřebičem je voda. Čisticí víko kotle špatně 
přišroubované.

Poškozené těsnění víka kotle.

Odšroubujte a přišroubujte čisticí víko kotle 
(kapitola 9).

Navštivte autorizované servisní centrum.

Čištění pomocí funkce Calc 
Control bylo provedeno, ale 
spotřebič nefunguje.

Resetujte funkci Calc Control Postupujte podle pokynů v bodě 11.9.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní centrum společnosti Polti (aktuální seznam na 
www.polti.cz) nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
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ZÁRUKA
Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti a má 
garantovanou záruku na dva roky od data zakoupení a to na 
jakoukoli závadu, která by se objevila v době po převzetí 
zboží. Datum nákupu musí být prokazatelné prostřednictvím 
dokladu o zakoupení platného pro daňové účely a vydaného 
prodávajícím.

Pro účely oprav musí být přístroj doprovázen dokladem o 
nákupu.

Tato záruka nemá vliv na práva spotřebitelů vyplývající z 
Evropské směrnice 99/44 / ES, pokud jde o některé aspekty 
prodeje a záruky spotřebního zboží, tedy práva, která by 
spotřebitel měl podpořit s ohledem na prodejce.
Tato záruka platí v zemích, které dodržují Evropskou směrnici 
99/44 / ES. U jiných zemí jsou záruční podmínky dané 
místními regulacemi.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE
Během záruční doby Polti  garantuje bezplatnou opravu 
výrobku s tovární nebo výrobní vadou a proto klient není 
povinen platit za jakékoliv práce nebo materiál.
V případě neodstranitelné vady může Polti zdarma nahradit 
celý produkt.

Chcete-li využít záruky, měli byste navštívit jedno z 
autorizovaných servisních středisek Polti s dokladem o koupi 
od prodávajícího, který bude platný pro daňové účely, a na 
kterém bude datum nákupu. 
Bez dokladu o zakoupení s datem nákupu budou práce 
účtovány. Uložte si doklad o koupi bezpečně po celou dobu 
záruky.

Důležité upozornění: Práva ze záruky za jakost je možné 
uplatnit pouze u výrobku řádně vyčištěného včetně 
odstranění případného vodního kamene, které bylo 
provedeno podle instrukcí uvedených v tomto návodu.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE
• Jakákoli porucha nebo poškození, které nepramení z

výrobní vady.
• Jakéhokoli pochybení v důsledku nesprávného používání

nebo jiného použití než je uvedeno v návodu k obsluze,
který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

• Každá závada v důsledku vyšší moci (požáry, zkrat) nebo
způsobené třetími stranami (nedovolené zásahy).

• Na škody způsobené používáním neoriginálních dílů POLTI
a oprav či úprav prováděných zaměstnanci či servisních
středisek nepovolených POLTI.

• Škody způsobené zákazníkem.
• Náhradní díly (filtr, kartáč, hadice, atd.) poškozené

použitím (spotřební zboží), nebo běžným opotřebením.
• Případné škody způsobené vodním kamenem -

doporučujeme používat přípravek Kalstop, který lze
zakoupit na e-shopu www.polti.cz. Každý přístroj Polti,
který pracuje s vodou a párou, je třeba pravidelně
odvápňovat.

• Vady plynoucí z nedostatečné údržby / čištění v souladu s
pokyny výrobce.

• Montáž neoriginálních POLTI doplňků nebo těch, které
byly změněny nebo které nejsou vhodné pro tento přístroj.

Nesprávné použití nebo použití, které není v souladu
s návodem k použití a všemi ostatními výstrahami nebo 
náznaky obsaženými v této příručce ruší platnost záruky.

Polti nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé nebo 
nepřímé škody způsobené lidem, předmětům nebo zvířatům 
v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu, 
týkajícího se upozornění pro použití a údržbu výrobku.

Chcete-li zobrazit aktuální seznam autorizovaných 
servisních středisek Polti, navštivte webové stránky 
www.polti.cz.
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 Distributor POLTI Spa pro ČR a SR –

Michal Roškot - Flex, Sokolovská 37/24,

186 00, Praha 8 – Florenc.

IČ: 70046301, DIČ: CZ8004191129.

Infolinka: 00420 777 946 723.

www.polti.cz.  

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

V
L

 S
IL

E
N

C
E

 F
R

IE
N

D
L

Y
 1

4
.4

5
 /

 1
4

.5
5

 /
 1

9
.5

0
 /

 1
9

.5
5

 -
  

M
0

S
11

3
0

1 
- 

 1
P

0
9

preliminare COPERTINA VL SILENCE FRIENDLY 14.45-14.55-19.50-19.55 - M0S11301 - 1P09:UNICO 29/09/2015 12.12 Pagina 4




