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 OHUTUSABINÕUD   
SÄILITAGE KÄESOELV KASUTUSJUHEND TULEVIKU TARBEKS 

• Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. 
• Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, 

muudab seadme garantii kehtetuks. 
• Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt 

www.polti.com 
• Pakkige seade lahti ja veenduge, et see on terve ning et sellega on kaasas kõik 

kasutusjuhendis loetletud lisatarvikud. Kahtluse korral ärge seadet kasutage ja 
võtke ühendust seadme volitatud hoolduskeskusega. 

• See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes. 
• Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või 

vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on 
eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme 
kasutamisega kaasnevatest ohtudest. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
• Lapsed ei tohi seadet ega selle akut puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu 

järelevalveta. 
• Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole 

mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht. 
• Juhul kui seade või selle aku kogemata maha kukub või on neil silmaga nähtavaid 

kahjustusi, ärge kasutage seadet, laske seade volitatud teeninduskeskuses üle 
vaadata, kuna kukkumine mõjutab seadme sisemisi ohutusfunktsioone. 

• Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise lahti võtta, vaid viige see 
Polti volitatud hoolduskeskusesse. 

• Seadme ohutuse säilitamiseks kasutage parandustööde teostamisel või 
lisatarvikute asendamisel vaid originaalvaruosi. 
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Elektrilöögi ja/või lühise oht 

 

- Akulaadijat kasutatakse seadmes olevate akude laadimiseks. Ärge kasutage 
seadet nii, et akulaadija on seadme taha ühendatud. 

- Juhtmestik, kuhu külge laadija ühendatakse, peab alati vastama kehtivates 
õigusaktides toodud nõuetele. 

- Enne akulaadija ühendamist veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab seadme 
andmeplaadil toodud pingele. 

- Kui akulaadijat ei kasutata, ühendage see alati vooluvõrgust lahti. 
- Enne hooldustoimingute teostamist lülitage seade alati välja. 
- Akulaadija vooluvõrgust eemaldamisel ärge sikutage juhet, vaid haarake kinni 

pistiku otsast, et vältida pistikupesa kahjustumist. 
- Ärge laske toitejuhtmel väänduda, lömastuda, välja venida ega puutuda kokku 

teravate või kuumade pindadega. 
- Ärge kasutage akulaadijat, kui toitejuhe või seadme muud olulised osad on 

kahjustunud. Sellisel juhul võtke ühendust seadme volitatud hoolduskeskusega. 
- Kui akulaadijal või selle juhtmel on nähtavaid kahjustusi, asendage see kohe Polti 

originaallaadijaga. Ärge mingil juhul üritage akulaadijat ise parandada. 
- Ärge kasutage elektrijuhtmeid, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud, kuna need 

võivad tekitada kahjustusi või põhjustada tulekahju. 
- Ärge katsuge akulaadijat märgade käte ega jalgadega, kui seadme juhe on 

vooluvõrku ühendatud. 
- Ärge kunagi kasutage akulaadijat paljajalu olles. 
- Ärge kasutage akulaadijat kraanikausi, vanni, duši ega vett täis olevate anumate 

läheduses. 
- Ärge kunagi kastke seadet, juhet ega pistikut vette või muusse vedelikku. 
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Vigastuste ja/või põletuste oht seadme kasutamisel 
 

- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes. 
- Seadme kasutamine plahvatusohtlikes kohtades on keelatud. 
- Kasutage seadet siledate pindade, näiteks klaasi, keraamiliste plaatide ja peeglite 

puhastamiseks ja kuivatamiseks. 
- Kasutage seadet ainult veega või kauplustes saadaval olevate mittevahutavate 

klaasipuhastusvahenditega. 
- Ärge kasutage seadet suurte veekoguste sisseimemiseks. 
- Ärge kasutage seadet tolmuimejana. 
- Ärge imege seadmesse plahvatusohtlikke ega söövitavaid aineid, mis on põletava 

toimega või ohtlikud inimese tervisele, ärritavad, surmavad, mürgised või 
vahutavad. 

- Ärge imege seadmesse põlevaid ega hõõguvaid esemeid, näiteks sütt, tuhka ega 
muid põlevaid materjale. 

- Ärge kunagi jätke seadet kohta, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused. 
- Ärge asetage seadet elava tule, elektripliide ega muu kuumusallika lähedusse. 
- Ärge hoidke seadet temperatuuridel alla 0 °C ega üle 40 °C. 
- Vajutage nuppe vaid ühe sõrmega, hoidudes kasutamast liigset jõudu ning teravaid 

esemeid (nt pastakat). 
- Ärge katke seadme ventilatsiooniavasid ega pange sinna esemeid. 
- Ärge suunake ega pihustage vedeliku juga silmadesse. 
- Ärge pihustage seadmest vedelikke seadmetele, millel on elektrilisi komponente, 

näiteks ahju sisepinnale. 
- Enne toote ja lapi kasutamist tundlikel pindadel, testige nende mõju varjatud 

kohtades. 
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Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. 

Õnnitleme teid teie ostu puhul ja tere tulemast Polti puhastusseadmete maailma. 
Teame, kui oluline on see, et saate igapäevasel koristamisel loota usaldusväärsele seadmele. 
Seetõttu on teie tolmuimeja välja töötatud nii, et saaksite kogeda efektiivset ja kiiret koristamist. 
Tõhus imemisvõime ja lihtne, intuitiivne kasutamine muudavad seadme teie ideaalseks 
abiliseks. 

 
Külastage ka meie veebilehte www.polti.com, kust leiate seadmete veelgi paremaks kasutamiseks 
info ja nõuanded seadme kasutamiseks, ning kus saate eksklusiivsete soodustuste saamiseks ka 
registreerida oma äsjaostetud seadme. 

 
 
 

SEADME OSAD 

A) Aknapuhastusotsiku vabastusnupud 
B) 28 cm aknapuhastusotsik 
C) Paagi vabastamise nupp 
D) Töötamise/laadimise märgutuli 
E) Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF 
F) Laadimispesa 
G) Seadme korpus 
H) Paagi tühjendamise stopper 
I) Paagi üksus 

I1) Paak 
I2) Paagi stopper koos filtriga 

J) Toiteallikas 
K) Lapp(*) 
L) Pihustuspudel(*) 

L1) Pihusti  
L2) Pudel 

M) Kinnitusrõngas(*) 
N) Lapi tugi(*) 
O) 17 cm aknapuhastusotsik 

 
(*) Ainult mudelil AG130. 

 
 

See seade vastab EL direktiividele 2004/108/EÜ (elektromagnetilise ühilduvuse 
direktiiv) ja 2006/95/EÜ (madalpinge direktiiv). 

 
Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute 
spetsifikatsioone. 
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SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE  
See seade on ette nähtud koduseks 
kasutamiseks niiskete, siledate pindade, 
näiteks akende, peeglite ja keraamiliste 
plaatide, puhastamiseks vastavalt käesolevas 
kasutusjuhendis toodud juhistele. Lugege 
käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja 
hoidke see tuleviku tarbeks alles. 
Polti ei võta endale vastutust mistahes 
kahjustuste või õnnetuste eest, mis on 
tingitud seadme kasutamisest viisil, mis ei 
vasta käesolevas kasutusjuhendis toodud 
seadme ettenähtud kasutusviisile. 

 
 
 

TÄHELEPANU 
Direktiiv 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmekäitlus): teave kasutajatele. 
Käesolev toode vastab EL direktiivile 
2002/96/EÜ. 

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol 
seadmel tähendab, et selle 
kasutusea lõppedes ei tohi seadet 
kõrvaldada tavalise olmeprügina. 

Seadme kasutusea lõppedes vastutab 
kasutaja selle eest, et seade jõuaks sobivasse 
jäätmekogumispunkti. 
Nõuetekohane kõrvaldamine, mis võimaldab 
seadme ringlussevõttu, töötlemist ja vastab 
keskkonnakaitse nõuetele, aitab vältida 
negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste 
tervisele ning aitab kaasa tootes sisalduvate 
materjalide taaskasutusele. Rohkem infot 
jäätmete kogumispunktide kohta saate 
kohalikult jäätmekogujalt või poest, kust 
seadme ostsite. 

 
 
 

  LAHTI PAKKIMINE   
◆ Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, 

et seade oleks komplektne ning et kõik 
vajalikud osad oleksid olemas. 

  SEADME LAADIMINE   
Tarnitava toote aku on laadimata, seega 
laadige aku enne seadme kasutamist. 
Seadme laadimiseks toimige järgmiselt: 
◆ Ühendage toitejuhtme ots (J) seadmel 

olevasse toiteavasse (F). 
◆ Sisestage toitejuhtme pistik (J) sobivasse 

pistikupesasse. 
◆ Laadimist/töötamist tähistav märgutuli (D) 

hakkab punaselt vilkuma. Kui märgutuli (D) 
hakkab roheliselt põlema (umbes 2,5 tunni 
pärast), on seade laetud ja kasutusvalmis. 

 
Märkus: 
- Kui aku tühjaks saab, seiskub seade ja 

märgutuli (D) kustub. 
- Täiesti täis laetud akuga saab puhastada 

kuni 80 m2 pinda. 
 
 
 
 

PIHUSTUSPUDEL (L) (*) 
KOKKUPANEK 
◆ Keerake pihusti (L1) pudeli (L2) otsast ära. 
◆ Asetage lapi tugi (N) pihusti (L1) otsa ja 

lukustage see kinnitusrõngaga (M) 
(joonised 7, 8 ja 9). 

◆ Paigaldage lapp (K) ja kinnitage see 
takjapaelkinnitusega (joonis 10). 

 
TÄITMINE 
◆ Täitke pudel (L2) veega või poes müüdava 

mittevahutava klaasipuhastusvahendiga. 
◆ Kinnitage pihusti (L1), sealhulgas tugi koos 

lapiga, pudeli külge. 
 

KASUTAMINE 
◆ Pihustage vedelik puhastatavale pinnale ja 

puhastage pind lapiga. 
◆ Tõmmake seadmega üle pinna (vt peatükki 

"Kasutamine"). 
 

(*) Ainult mudelil AG130. 
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  KASUTAMINE   
◆ Sõltuvalt puhastatavast pinnast paigaldage 

seadmele 28 cm aknapuhastusotsik (B) või 
väike 17 cm aknapuhastusotsik (O)* ja 
veenduge, et see on korralikult kinnitatud 
(joonis 2). 

◆ Puhastage aken. 
◆ Lülitage seade sisse, liigutades lülitit 

ettepoole (E) (joonis 3). Töötamise/ 
laadimise märgutuli (D) süttib. 

◆ Asetage aknapuhastusotsik akna ülemisse 
äärde ning tõmmake kerget survet 
avaldades allapoole (joonis 4). 

◆ Kui puhastamine on lõpetatud, lülitage 
seade välja, liigutades lülitit tahapoole (E). 

 
(*) Ainult mudelil AG130. 

 
MUSTUSEKONTEINERI TÜHJENDAMINE 
  PAAK   
Kui musta vee konteineris (I)on saavutatud 
maksimaalne täitetase (MAX), tuleb see 
tühjendada järgmiselt:  
◆ Lülitage seade välja. 
◆ Tõmmake paagi stopperit (H) (joonis 5). 
◆ Kallutage paaki nii, et must vesi voolaks 

välja (joonis 6). 
◆ Paigaldage stopper tagasi. 
◆ Jätkake puhastamisega. 

 
HOIATUS! Kui paagi maksimaalne 
täitetase ületatakse, võib seadme 
ventilatsiooniavadest hakata lekkima 
väikestes kogustes vett. Tühjendage paak 
alati enne, kui selle maksimaalne täitetase 
on saavutatud. 

  SEADME HOOLDAMINE   
• Enne mistahes hooldustoimingute 

teostamist veenduge, et seade on välja 
lülitatud ja/või vooluvõrgust 
eemaldatud. 

• Seadme korpuse puhastamiseks kasutage 
niisket lappi. Ärge kasutage puhastamiseks 
lahusteid ega puhastusvahendeid, mis 
võivad seadme korpuse materjali 
kahjustada. 

• Seadmega kaasas olevaid lappe võib pesta 
vastavalt lappide etikettidel olevatele 
juhistele. 

 
AKNAPUHASTUSOTSIKU 
PUHASTAMINE (B)–(O)* 

◆ Vabastage aknapuhastusraam ja eemaldage 
see aluse küljest (joonis 11). 

◆ Loputage otsik (B)–(O)* voolava vee all ja 
laske sel kuivada. 

 
(*) Ainult mudelil AG130. 

 
 

PAAGI ÜKSUSE PUHASTAMINE (J) 
◆ Eemaldage paagi üksus (I) (joonis 12), 

tühjendage see (vt punkti "Vee 
eemaldamine paagist"). Keerake paagi 
stopper koos filtriga (I2) paagi küljest lahti 
ja pigistage see kuivaks (joonis 13), 
seejärel loputage kõik osad voolava vee all 
ja laske neil kuivada. 

 
 

  VEAOTSING   
 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 
 
Seade ei käivitu. 

Aku on tühi. 
 
Seade on ON/OFF lülitist (E) 
välja lülitatud. 

Laadige aku. 
 
Lülitage seade ON/OFF lülitist (E) 
sisse. 
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GARANTII 

GARANTIITINGIMUSED 

Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav 
dokument. 
Polti uute toodetele kehtib kaheaastane garantii alates toote ostukuupäevast, mis on toodud müüja 
poolt väljastatud nõuetekohasel ostukviitungil. 
See garantii ei mõjuta tarbijaõigusi, mis on ostjale tagatud Euroopa direktiiviga 99/44/EÜ 
tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta; tarbijad peaksid 
direktiivi sätetega seonduvad nõuded esitama edasimüüjale, kelle juurest seade osteti. 
See garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EÜ on rakendatud. Muudes riikides kehtivad 
kohalikud garantiitingimusi käsitlevad õigusaktid.  

 
 

MIDA GARANTII KATAB 

Garantiiperioodi jooksul parandab Polti defektse töö või materjalide kasutamise tulemusel ilmnevad 
vead tarbijale tasuta. 
Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada. 
Kui nimetatud viga on väga väike ja kui defektset toodet ei ole seetõttu võimalik (või kui see on liiga 
kulukas) parandada või asendada, ei anna see kliendile õigust lepingut lõpetada. 

 
Garantiiremondi teostamiseks peab tarbija ühendust võtma Polti volitatud tehnilise keskusega. 
Ostukuupäeva tõendamiseks peab tarbija peab esitama müüja poolt väljastatud ostukviitungi: ostu 
tõendava dokumendi ja kuupäeva puudumisel tuleb kliendil parandustööde kulud ise kanda. Seetõttu 
hoidke palun toote ostukviitung alles kogu garantiiperioodi vältel. 

 
 

MIDA GARANTII EI KATA 

Garantiil on teatud piirangud ning garantii ei kata defekte, mis on tingitud seadme 
mittenõuetekohasest kasutamisest või seadme kasutamisest muul viisil, kui kasutusjuhendis 
kirjeldatud — kasutusjuhend on toote müügilepingu lahutamatu osa. Garantii ei kata seadmele 
vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt 
põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine). Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti 
originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole 
teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt. 

 
Garantii ei kata kahjusid, mis on tingitud seadme osade tavapärasest kulumisest (nt filtrid, harjad 
jms). Garantii ei kata võimalikke katlakivist põhjustatud kahjustusi. Polti ei võta endale vastutust 
inimeste või loomade vigastuste või kahjude eest, mis on otseselt või kaudselt tingitud sellest, et 
seadme kasutamisel ei ole järgitud käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid, eriti hoiatusi ja toote 
hooldusjuhiseid. 
Garantii ei kata tarvikuid, mida on modifitseeritud või mida ei ole seadmega kohandatud. 
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  REGISTREERIGE OMA TOODE   
Registreerige oma toode veebilehel www.polti.com. 

 
Pärast registreerimist saate e-maili, milles on sooduskood ja juhised, kuidas tulevikus 
sooduspakkumisi veelgi paremini ära kasutada.  

 
Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme 
seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt toote alt: 

 
Näide: 

 
 
 
 

SEERIANUMBER 
(18-kohaline) SN 

 
 
 
 

Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi 
tagakaanele. 
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KÕNEKESKUS 
 

KLIENDITEENINDUS EESTIS 0845 177 6584 

 

 

TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT WWW.POLTI.COM 

 

 
 
 
 
 
 
 

Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83 
22070 -Bulgarograsso (CO) - Itaalia 
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