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Nelesknoucí se žehlicí plocha 
ANTI -SHINE SOLEPLATE 
SEMELLE ANTI -LUSTRANTE 
SUELA ANTI -BRILLOS
ANTI – GLANZEFFEKT -SOHLE 
BASE ANTI -BRILHOS

PAEU0200

DOKOUPITELNÉ

Volitelné příslušenství může být zakoupeno ve většině prodejen s domácími spotřebiči nebo online na stránce www.polti.cz.

PAEU0094

pouze 8.85

PAEU0227 Vozík

FPAS0001

Vaporella žehlicí 
prkno VAPORELLA 

SHAFT PLANCHE 
VAPORELLA TABLA 
VAPORELLA BÜGELBRETT 
VAPORELLA TÁBUA 
VAPORELLA

PAEU0202

Univerzální potah
UNIVERSAL CLOTH
TOILE UNIVERSELLE
PAÑO UNIVERSAL
UNIVERSALTUCH
CAPA UNIVERSAL

FPAS0030

žehlicí 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

žehlicí 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
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ 
VAPORELLA

PROFESIONÁLNÍ ŽEHLÍCÍ SYSTÉM PŘÍMO DO 
VAŠEHO DOMOVA

| 17 |
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM 
PŘÍSTROJE  SI POZORNĚ PŘEČTĚTE 
VŠECHNY INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ 
V TOMTO MANUÁLU, A NA PŘÍSTROJI 
SAMOTNÉM.

Polti S.p.A. se zříká veškeré zodpovědnosti za 
nehodu vzniklou nesprávným zacházením 
s přístrojem.

Správné použití výrobku je pouze to, které je 
uvedeno v tomto návodu k použití.

Jakékoli použití, které není v souladu s tímto 
návodem, zruší platnost záruky. 

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY:

UPOZORNĚNÍ: Vysoká teplota. 
Nebezpečí opaření! Pokud je toto 
označeno výrobku, nesahejte na žádnou 
z částí, mohou být horké.

UPOZORNĚNÍ: Pára. 
Nebezpečí opaření.

Tento přístroj dosahuje velmi vysokých teplot. 
Nesprávné použití může zavinit opaření. 

• Nikdy nerozebírejte nebo neprovádějte žádnou
jinou údržbu přístroje, než tu, co se uvedená
v návodu.

 V případě poruchy se nesnažte přístroj opravit 
svépomocí. V případě těžké rány, pádu, poruchy 
nebo pádu do vody nemusí být již bezpečné 
přístroj používat. Nesprávné použití nebo 
nedostatek ohleduplnosti k přístroji může vést 
k vážným nehodám. Vždy kontaktujte 
Autorizované servisní středisko.

• Chcete-li provést jakoukoli údržbu nebo čištění,
které vyžaduje přístup k bojleru, ujistěte se, že je
přístroj vypojen nejméně po dvě hodiny z přívodu
elektrické energie.

• Tento přístroj může být použit dětmi staršími osmi
let, lidmi se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo nezkušenými lidmi,
pouze pokud jsou předem poučeni o bezpečnosti
použití a pokud jsou informováni o možných
nebezpečích. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a údržba přístroje nesmí být prováděna
dětmi bez dohledu dospělého. Ponechte přístroj a
napájecí kabel z dosahu dětí mladších 8 let pokud je
přístroj zapnutý nebo chladne.

• Udržujte všechny části balení z dosahu dětí, nejsou
to hračky. Ponechte plastový sáček z dosahu dětí,
hrozí nebezpečí vdechnutí.

• Tento přístroj je určen výhradně k použití
v domácnosti.

Chcete-li zabránit riziku nehod: požáru, zásahu
elektrickým proudem, osobnímu poranění a
opaření během přípravy, použití, údržby a
skladování, vždy dodržujte zásady uvedené
v tomto manuálu.
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NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ELEKTRICKÝM 
NAPÁJENÍM – PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM 
PROUDEM

• Uzemňovací systém a vysoce citlivý proudový 
jistič, společně s magnotermickou pojistkou pro 
domácí používání, zaručuje bezpečné použití 
elektrických přístrojů.

• Proto, pro Vaši vlastní bezpečnost, zkontrolujte, 
zda elektrický systém, ke kterému je přístroj
připojen, odpovídá platným právním předpisům.

• Nepřipojujte přístroj ke zdroji, pokud napětí
přístroje neodpovídá tomu, které je používané 
v domácím obvodě.

• Nepřetěžujte zásuvky adaptéry a/nebo 
transformátory. Připojte pouze výrobek do 
jednotné zásuvky, která je kompatibilní
s napájenou zástrčkou.

• Nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely,
které nejsou vhodné pro napájení nebo nejsou 
v souladu s právními předpisy. Mohou se 
přehřívat a případně i vést ke zkratu, požáru, 
výpadku elektrické energie nebo poškození
zařízení. Používejte pouze takové prodlužovací
kabely, které jsou certifikované, vhodné 
k elektrickému napájení, a podporují minimálně 
16A, a jsou uzemněné.

• Vždy vypněte přístroj spínačem ON/OFF předtím 
než ho odpojíte ze zásuvky. 

• Chcete-li vyndat zástrčku ze zásuvky, netahejte za 
napájecí kabel, ale chytněte samotnou zástrčku, 
abyste zabránili poškození zástrčky a kabelu.

• Vždy vypojte přístroj, pokud není používán a 
před jakoukoli přípravou, údržbou nebo čištěním.

• Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je 
zapojen k elektrické síti.

• Úplně vymotejte kabel z navíječe, předtím než 
přístroj připojíte k elektrické síti a než ho 
použijete. Vždy používejte přístroj, jehož kabel je 
úplně rozvinutý.

• Netahejte, ani netrhejte za kabel či parní hubici, 
nebo ho nevystavujte napětí (kroucení, drcení 
nebo protahování). Udržuje kabel mimo horké a/
nebo ostré plochy a věci. Zamezte skřípnutí 
kabelu pod dveřmi a okny. Netahejte kabel těsně 
vedle rohů. Vyvarujte se šlapání po kabelu. 
Nepřejíždějte přístrojem přes kabel. 
Neomotávejte kabel okolo přístroje, zvláště pak 
pokud je horký. 

• Nenahrazujte zástrčku napájecím kabelem.
• Pokud je napájecí kabel a parní hubice 

poškozená, musí být nahrazen výrobcem, jeho 
servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou 
osobou, aby bylo zamezeno potenciálnímu 
nebezpečí. Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je 
porušený.
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• Nesahejte nebo nepoužívejte přístroj, pokud máte
bosé nohy a/nebo mokré tělo.

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti nádob s vodou,
např. dřezů, van a bazénů.

• Neponořujte přístroj ani napájecí kabel a zástrčku
do vody nebo jiných kapalin.

• Pára nesmí být směřována proti zařízením
obsahujícím elektrické nebo elektronické
komponenty.

NEBEZPEČÍ SPOJENÁ A POUŽÍVÁNÍM 
VÝROBKU – PORANĚNÍ / OPAŘENÍ

• Výrobek by neměl být používán v prostorech, kde 
hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde jsou přítomny 
toxické látky.

• Nenalévejte toxické látky, kyseliny, rozpouštědla,
detergenty, žíravé látky a / nebo výbušniny nebo 
parfémy do bojleru.

• Nalévejte pouze vodu nebo směs vody popsané 
v odstavci „JAKOU VODU POUŽÍT“ do bojleru.

• Nesměřujte proud páry nebo žehličku na toxické 
látky, kyseliny, rozpouštědla, detergenty nebo žíravé 
látky. Manipulace a odstranění nebezpečných látek 
musí být provedeno dle údajů výrobců těchto látek.

• Nesměřujte proud páry nebo žehličku na výbušné 
prášky nebo kapaliny, uhlovodíky, otevřené ohně a 
nebo extrémně horké předměty. 

• Držte všechny části přístroje a všechny pohyblivé
části od hadice sání.

• Nestavte přístroj v blízkosti zdrojů tepla jako jsou
krby, kamna a trouby.

• Nezakrývejte otvory a rošty na výrobku.
• Nesměřujte parní hubici na žádnou část lidského

těla ani na zvířata.
• Nesměřujte parní hubici na oblečení, které je 

právě nošeno.
• Utěrky, hadry a textilie, které byly vystaveny páře,

mohou dosahovat vysokých teplot, přes 100°C. 
Buďte při používání přístroje opatrní. 

• V průběhu používání držte výrobek
v horizontální pozici a na stabilním povrchu.

• Chcete-li pokračovat s používáním páry, vraťte
vypínač do původní pozice.

• Žehlete pouze na podpěře, které je odolná vůči
teplu a která umožňuje páře volně prostupovat.

• Chcete-li postavit žehličku na podstavec, ujistěte
se, že plocha, na kterou žehličku stavíte, je
stabilní.

• Pokud je třeba vyměnit odkládací podložku,
použijte pouze originální náhradní díly.

• Žehlička musí být použita a odkládána pouze na
stabilním místě.

• Nepokládejte horký přístroj na předměty citlivé
na teplo.

• Pokud žehlíte vsedě, ujistěte se, že proud páry
nesměřuje na Vaše nohy. Proud Vás může opařit.
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• Před připojením zařízení k elektrickému proudu,
se ujistěte, že tlačítko pro nepřetržitý proud páry
není stisknuto (pokud je k dispozici).

• Nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud
je zapnutá.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU
Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití - jako napařovací žehlička s 
odděleným kotlem, dle popisu a pokynů uvedených v tomto návodu. Přečtěte 
si prosím tyto pokyny a uschovejte je. Pokud je tato příručka je ztracena, je k 
nalezení a / nebo stáhnutí na webových stránkách www.polti.cz.

Správné použití výrobku je jen to, které je uvedeno v tomto návodu k 
obsluze. Jakékoli jiné použití může poškodit zařízení a zrušit platnost záruky.

INFORMACE PRO UŽIVATELE
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, týkající se elektrických a 
elektronických zařízení, toto zařízení nesmí být likvidováo společně n s 
domovním odpadem, ale musí být posláno do oficiálního sběrného zařízení. 
Tento přístroj je v souladu se směrnicí EU 2011/65/EU.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše upozorňuje na to, že na 
konci doby životnosti výrobku, musí být zlikvidován odděleně od 
ostatního odpadu.

Proto, na konci jeho životnosti, musí uživatel předat výrobek do příslušného 
sběrného centra pro elektrický a elektronický odpad. Správné třídění odpadu 
s cílem usnadnit následnou recyklaci, zpracování a environmentálně 
slučitelná ochrana likvidace spotřebiče pomáhá předcházet negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, a podporuje recyklaci 
materiálů, ze kterých je výrobek vyroben. Protiprávní likvidace vlastníkem 
představuje uplatnění správních sankcí dle platných právních předpisů.

POLTI SpA si vyhrazuje právo na změnu zařízení nebo příslušenství bez 
předchozího upozornění.

Všechny výrobky jsou přísně testovány předtím, než opustí naši továrnu. To 
může být důvod případné zbytkové vody v bojleru a nádržce.

JAKÁ VODA MŮŽE BÝT POUŽITA
Tento přístroj byl navržen tak, aby fungoval s normální středně tvrdou vodou 
z vodovodu mezi 8°C a 20°C. V případě, že voda z vodovodu obsahuje velké 
množství uhličitanu vápenatého, použijte směs skládající se z 50% vody z 
vodovodu a 50% široce dostupné demineralizované vody. Nepoužívejte 
čistou demineralizovanou vodu.
Upozornění: zkontrolujte tvrdost vody v technické kanceláři místního úřadu 
nebo místního dodavatele vody.
Pokud používáte pouze vodu z vodovodu, můžete snížit tvorbu vodního 
kamene pomocí speciálního Kalstop FP2003 odstraňovače vodního kamene, 
který distribuuje POLTI, a který lze zakoupit ve všech velkých obchodech s 
domácími spotřebiči, nebo on-line na www.polti.cz.
Nikdy nepoužívejte destilovanou vodu, dešťovou vodu nebo vodu obsahující 
aditiva (např. škrob, parfémy), nebo vodu vyrobenou jinými domácími 
spotřebiči, vodu obsahující změkčovače vody a vodu z filtračních konvic.
Nepoužívejte chemické látky ani čistící prostředky.
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4. 4. VERTIKÁLNÍ ŽEHLENÍ
Je možné použít žehličku vertikálně k odstranění zmačkanin
na tkaninách a / nebo osvěžení vláken, což eliminuje možné
zbytkové pachy. Držte žehličku vertikálně, stiskněte tlačítko
napařování (7) a dotkněte se tkaninu lehce žehlicí plochy,
pokud to druh tkaniny dovolí.

5. ŽEHLENÍ NASUCHO
5.1 Ujistěte se, že kapitola 1 byla dokončena. Nechte bojler
vypnutý a regulujte teplotu (5)-(6) jak je popsáno v kapitole 2.

Během suchého žehlení, pokud je tlačítko bojleru zapnuto, 
dávejte pozor, abyste nezmáčkli tlačítko pro vypuštění páry.

Rozdělte prádlo podle symbolů na štítcích oděvu nebo podle druhu 
tkaniny. Vždy začínejte žehlením oděvů, které vyžadují nejnižší teplotu, 
s cílem snížit dobu čekání a vyhnutí se riziku spálení tkaniny.

3. ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
3.1 Ujistěte se, že kapitola 1 byla dokončena. Nastavte teplotu žehličky (5) - 
(6) jak je popisováno v kapitole 2. 
3.2 Kontrolka začne blikat, což znamená, že se kotel zahřívá.
3.3 Počkejte, dokud kontrolka nezůstane svítit a kontrolka zahřívání 
žehličky se vypne (asi 3 minuty).
3.5 Nastavte průtok páry otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček 
pro zvýšení proud páry (7). Otočením proti směru hodinových ručiček se 
snižuje průtok páry.
3.4 Stiskněte tlačítko napařování (8) na žehličce, aby pára mohla vycházet z 
otvorů na žehlící ploše. Po uvolnění tlačítka se průtok zastaví. Pokračujte v 
žehlení oděv
Při prvním použití páry může uniknout několik kapek vody kapající 
z žehlící plochy, což je způsobeno nedokonalou tepelnou stabilizací. 
Proto doporučujeme, aby první proud páry směřovat na utěrku (čistý 
hadřík).
3.6 Chcete-li mít souvislý proud páry, posuňte tlačítko vpřed (7). Pára bude 
vycházet nadále, i když uvolníte tlačítko. Chcete-li přerušit dodávku páry, 
posuňte tlačítko zpět (9).

Během používání se kontrolka "Iron heating" (zahřívání žehličky) bude 
zapínat a vypínat.  To znamená, že elektrický rezistor začal pracovat, aby 
udržel tlak bojleru stabilní. To je normální jev, a je tedy možné 
pokračovat v žehlení.

POZOR: Nepokládejte horkou žehličku na jakýkoli povrch. 
VAPORELLA je vybavena odpočívací podložkou pro žehličky s měkkými 
protiskluzovými vložkami, které mají odolávat vysokým teplotám.

POZOR: Při nízké teploty nedoporučujeme používat napařování, 
protože voda by mohla vyjít z otvorů žehlicí plochy. Pro střední teploty 
použijte střídavě napařování a suché žehlení, aby se zabránilo unikání 
vody z otvorů žehlicí plochy.

Nejvyšší teplota – bavlna, len:
Nastavte seřizovací knoflík teploty žehličky do pozice ∙ ∙ ∙

Střední teplota – vlna, silon:
Nastavte seřizovací knoflík teploty žehličky do pozice ∙ ∙

Nízká teplota = syntetická vlákna, akryl, nylon, polyester:
Nastavte seřizovací knoflík teploty žehličky do pozice ∙

- Nežehlete
- Parní žehlení a ošetření párou není dovoleno 

1. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
1.1 Umístěte kotel na pevný, rovný a žáruvzdorný povrch.
1.2 Sejměte víko ze samo-plnicí nádrže (1) a naplňte nádrž o objemu 1,2 litru 
vody, ujistěte se, že voda nepřetéká.
Tato operace musí být vždy provedena kabelem odpojeným od elektrického 
zdroje. 
Díky neustálému doplňování vody nemusíte zastavit žehlení a čekat, až 
přístroj vychladne, protože nádrž může být naplněna podle potřeby.
1.3 Vraťte víko na původní místo.
1.4 Připojte napájecí kabel (2) ven a ho do příslušné síťové zásuvky (3), která 
je uzemněna. Vždy používejte přístroj s kabelem úplně odvinutým.
1.5 Stiskněte spínač ON / OFF (nachází se na straně přístroje) (4). Kontrolka 
( ) a  kontrolka "Iron heating"- „zahřívání žehličky“ se rozsvítí.

Zvuk vycházející pří zapnutí přístroje a periodicky se opakující během 
použití signalizuje systém doplňování vody a je zcela běžný. 

VAROVÁNÍ:  Při prvním spuštění páry se mohou objevit společně s 
párou kapky vody. Je to kvůli nevyrovnané teplotě - teplá pára projde 
studenou 
hadicí. Ze začátku nasměrujte páru na hadr.

2. ÚPRAVA TEPLOTY ŽEHLIČKY
Před žehlením kusu oblečení vždy zkontrolujte symboly uvedené na štítku, 
uvádějícím instrukce poskytnuté výrobcem oblečení. Dle následující tabulky 
zkontrolujte nejvhodnější typ žehlení:
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6. NEDOSTATEK VODY
Hladina vody je vždy viditelná díky transparentní nádržce (10).
Nedostatek vody v nádrži je identifikován na základě světýlka
out-of-water (nedostatek vody).
Chcete-li pokračovat v použití, jednoduše:

- vypněte žehličku Vaporella a vypojte ji ze zásuvky.
- Naplňte nádrž podle popisu v kapitole 1.
- zapojte žehličku Vaporella zpět do zásuvky a zapněte ji.

7. OBECNÁ ÚDRŽBA
Před prováděním jakékoliv údržby na zařízení, vždy odpojte
zařízení od elektrické sítě a ujistěte se, že produkt vychladne
před začátkem údržby. K čištění vnější části přístroje
používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte jakékoli čistící
prostředky. Pro dobrou údržbu bojleru doporučujeme
používat Kalstop, speciální přírodní prostředky proti
usazování vodního kamene, distribuované POLTI, které jsou k
dispozici k prodeji ve všech velkých obchodech s domácími
spotřebiči, nebo on-line na www.polti.cz. Když je žehlicí
plocha zcela vychladlá, vyčistěte ji vlhkým hadříkem nebo
jemnou houbičkou.

8. KALSTOP
Kalstop je odvápňovací produkt pro spotřebiče s bojlerem pro
žehlení a čištění párou. Pravidelně užívejte Kalstop pokaždé,
když je nádrž naplněna vodou:
- Prodlužuje životnost spotřebiče.
- Umožňuje uvolňování "sušší" páry
- Zabraňuje vodnímu kameni.
- Chrání stěny kotle.
- Přispívá k úsporám energie.

9. ČIŠTĚNÍ BOJLERU
(speciální údržba)

POZOR: Pára.
Nebezpečí opaření.

JAK POUŽÍVAT KALSTOP
8.1 Zřeďte jednu ampulku v 5 litrech vody dříve, než ji nalijete do 
nádržky.
8.2 Naplňte nádrž podle popisu v kapitole 1.
8.3 Začněte žehlit oděvy.

SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA S KALSTOPEM
When the boiler has heavy limescale build-up, leave just 250 
ml of water in the boiler, add 3 doses of Kalstop, pressurize the 
boiler and press the steam control button until the steam stops. 
Turn off the appliance, wait at least 2h until it is completely cool, 
rinse the boiler repeatedly to remove all limescale residue. After 
cleaning the boiler, proceed normally.  

Pro operace s přístupem ke bojleru, následujte bezpečnostní 
pokyny a pokyny uvedené v kapitole 9.

Kalstop se prodává v balení po 20 ampulích v obchodech se 
spotřebiči pro domácnost, v Polti autorizovaných servisních 
střediscích a na www.polti.cz.

UPOZORNĚNÍ: Tuto operaci provádějte vždy až po vypojení 
přístroje z elektrické sítě. 

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí opaření! Při přístupu k bojleru 
(odstranění uzávěru, naplňování, vyprazdňování), se ujistěte, 
že je spotřebič vypnutý síťovým vypínačem a odpojen od 
elektrické sítě po dobu nejméně dvou hodin.

Tato speciální funkce umožňuje prodloužit životnost 
VAPORELLA, automaticky ukazující, když je nutné, aby byl 
bojler vyčištěn. Když indikátory začnou postupně svítit, 
postupujte následovně:
9.1 Odpojte přístroj a nechte ho vychladnout po dobu 
alespoň 2 hodin, pokud je horký.
9.2 Vyprázdněte nádrž na vodu, aby se zabránilo úniku.
9.3 Otočte přístroj vzhůru nohama a odšroubujte víčko 
čištění kotle na základně (11), pomocí šestihranného klíče.
9.4 Nalijte 250 ml studené vody (12) do bojleru pomocí 
dodaného trychtýře.
UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte množství vody doporučené a 
nalijte ji pomalu do kotle, dávejte pozor, aby nedošlo k 
přetečení.

9.5 Vypláchněte bojler a nalijte vodu do dřezu nebo do 
speciální nádoby. Pokud je voda velmi špinavá, opakujte 
postup dokud není čistá. 9.6 Nalijte 100 ml vody do bojleru a 
opět zašroubujte víčko. Ujistěte se, že těsnění je nasazeno a 
kryt je přišroubován správně. 9.7 Naplňte znovu nádržku na 
vodu. 9.8 Znovu zastrčte do elektrické sítě (3). 9.9 
Podržením tlačítka páry (7) zapněte spotřebič pomocí ON / 
OFF spínače (3). Držte tlačítko páry dolů, dokud kontrolka 
svítí. 9.10 Nyní lze přístroj použít opět normálně.

10. SKLADOVÁNÍ
10.1 Vypněte spotřebič a odpojte ho od elektrické sítě.
10.2 Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
10.3 Vyprázdněte nádrž na vodu.
10.4 Umístěte trubku do speciálního pouzdra, umístěného na
boku přístroje (13). Vložte napájecí kabel do speciální
kabelové komory (14). Přenášejte VAPORELLU pomocí
držadla (15) - (16).

UPOZORNĚNÍ: Před přemístěním VAPORELLA pomocí 
rukojeti se ujistěte, že napájecí kabel a trubka byly uloženy, 
jak je popsáno v bodech 10.4.
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11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Pokud vychází z žehlicí plochy 
voda namísto páry.

Nebylo dosaženo správné hodnoty 
tlaku.

Zkontrolujte, zda světélko signalizující, že pára 
je připravena, je zhasnuté, což znamená, že 
VAPORELLA dosáhla správného tlaku.

Počkejte, dokud není dosaženo požadované 
teploty a tlaku, jak znázorňují kontrolky.

Regulátor teploty je nastaven na 
minimální hodnotu.

Nastavte regulátor teploty na střední / 
maximální teplotu. 

První proud páry je uvolněn. Uvolněte na hadřík, dokud pára vychází z 
otvorů žehlicí plochy.

Pára nevychází z plochy 
žehličky. 

ON – OFF spínač a spínač bojleru 
jsou vypnuty.

Ujistěte se, že přístroj je napájen a že spínač ON 
– OFF a spínač bojleru jsou zapnuty.

Nádobka na vodu je prázdná. Naplňte vodní nádržku - kapitola 6.

Z žehlicí plochy vychází jen málo 
páry.

The steam regulation knob is set at
the minimum value.

Navyšte proud páry otočením regulátoru páry 
na střední – maximální hodnotu.

Pára je suchá, proto je sotva 
viditelná, ale je silná a efektivní.

Toto je normální jev zvláště v některých 
podnebných podmínkách

Přístroj se nezapíná. ON/OFF spínač je vypnutý.

Bez elektřiny.

Sepněte spínač ON/OFF.

Zkontrolujte, že přístroj byl odpojen od zdroje 
elektrické energie tak, jak je uvedeno v sekci 1.

Pár kapek vody se objeví na 
látce.

Potah, který je použitý na žehlicím 
prkně je mokrý, protože nemůže 
snést sílu parní stanice.

Zkontrolujte, zda je hřídel vhodná (hřídel 
s mřížkou, která zabraňuje kondenzaci).

Přítomnost vody pod 
přístrojem. 

Čistící víčko kotle je nesprávně 
našroubováno.

Těsnění na víčku kotle je 
poškozené. 

Odšroubujte víčko a znovu ho našroubujte (viz 
odstavec 9).

Vezměte Vaporellu do autorizovaného servisního 
centra. 

V případě, že problémy přetrvávají, kontaktujte autorizované POLTI servisní středisko (viz www.polti.cz pro aktuální 
seznamu středisek) nebo zákaznický servis.
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ZÁRUKA
Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti a je v záruce po dobu 
dvou let od data zakoupení na jakoukoli závadu projevenou po době převzetí 
zboží; datum nákupu musí být prokázáno pomocí dokladu o zakoupení 
platným pro daňové účely a vydaným prodejcem.

Pro opravy musí být knzařízení předložen doklad o koupi.

Tato záruka nemá vliv na práva spotřebitelů vyplývající z Evropské směrnice 
99/44 / ES, pokud jde o některé aspekty prodeje a záruční spotřebního zboží, 
práv, která by spotřebitel měl dodržovat s ohledem na prodávajícího.

Tato záruka platí v zemích, které přistoupily k Evropské směrnici 99/44 / EC. 
V ostatních zemích platí místní předpisy týkající se záruky.

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA
Během záruční doby Polti garantuje bezplatnou opravu výrobku s výrobní 
nebo tovární vadou, a proto klient není povinen platit za jakékoliv práce 
nebo materiály.

V případě nenapravitelných vad může Polti nahradit výrobek zdarma.

Chcete-li využít záruky, navštivte některou z POLTI autorizovaných 
servisních center s dokladem o zakoupení od prodávajícího, který je platný 
pro daňové účely a který nese datum zakoupení výrobku. Bez dokladu o 
zakoupení a bez data nákupu budou práce účtovány. Uložte doklad o koupi 
bezpečně po celou dobu trvání 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.

nebo které nejsou vhodné pro tento přístroj. 

Nesprávné použití a / nebo použití, které není v souladu s návodem k použití 
a všemi dalšími varování nebo údaji uvedenými v této příručce ruší platnost 
záruky.

Polti nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody na 
lidech, objektech nebo zvířatech způsobené nedodržením pokynů uvedených 
v tomto návodu, týkající se upozornění pro použití a údržbu výrobku.

Chcete-li zobrazit seznam aktuálních POLTI autorizovaných servisních 
středisek, navštivte webové stránky www.polti.cz.
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