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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 puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. 
• Juhul kui seade kogemata maha kukub, tuleb see lasta seadme volitatud 

teeninduskeskuses üle vaadata, kuna kukkumine mõjutab seadme sisemisi 
ohutusfunktsioone. 

• Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole 
mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht. 

 
 
 
 

HOIATUSED  
Elektrilöögi ja/või lühise oht 

 

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

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et võrgu pinge on sama, kui 
seadme tootesildil toodud pinge, ning et pistik oleks maandatud. 

- Enne seadme toitejuhtme eemaldamist vooluvõrgust, lülitage seade alati toitelüliti 
ON/OFF abil välja. 
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- Kui seadet ei kasutata, ühendage see alati vooluvõrgust lahti. Ärge kunagi jätke 
seadet järelevalveta, kui seadme juhe on vooluvõrku ühendatud. 

- Enne mistahes hooldustööde teostamist veenduge alati, et seadme toitejuhe on 
vooluvõrgust eemaldatud. 

- Seadme 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 seadet, kui toitejuhe või seadme muud olulised osad on 
kahjustunud. Sellisel juhul võtke ühendust seadme volitatud hoolduskeskusega. 

- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja, volitatud hooldaja või sarnase 
kvalifikatsiooniga isikute poolt ohtude vältimiseks asendada. 

- Ärge kasutage elektrijuhtmeid, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud, kuna need 
võivad tekitada kahjustusi või põhjustada tulekahju. 

- Ärge katsuge seadet märgade käte ega jalgadega, kui seadme juhe on vooluvõrku 
ühendatud. 

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

läheduses. 
- Ärge kunagi kastke seadet, juhet ega pistikut vette või muusse vedelikku. 

 
 
 
 

HOIATUSED  
Vigastuste ja/või põletuste oht seadme kasutamisel 

 
- Seadme kasutamine plahvatusohtlikes kohtades on keelatud. 
- Ärge kasutage seadmes toksilisi aineid. 
- Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise lahti võtta, vaid viige see 

Polti volitatud hoolduskeskusesse. 
- Käesolev seade on varustatud ohutusseadmetega, mida tohivad asendada vaid 

sobiva kvalifikatsiooniga tehnikud. 
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või kui sellel on silmaga 

nähtavaid kahjustusi. 
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HOIATUSED 
Seadme kasutamine 

 
- 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 kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline. 
- Seadme ohutuse säilitamiseks kasutage parandustööde teostamisel või 

lisatarvikute asendamisel vaid originaalvaruosi. 
- Seade tuleb kasutamise ajal hoida horisontaalasendis. 
- Asetage seade alati stabiilsele pinnale. 
- Ärge imege seadmesse vedelikke. 
- Ärge kasutage seadet hapete ega lahustite sisseimemiseks, kuna need võivad 

seadet tugevalt kahjustada. Kindlasti ei tohi seadmesse imeda ka plahvatus-
ohtlikku tolmu ega vedelikke, kuna need võivad seadme sisemiste 
komponentidega kokkupuutel tekitada plahvatuse. 

- Ärge imege seadmesse toksilisi aineid. 
- Ärge imege seadmesse põlevaid ega hõõguvaid esemeid, näiteks sütt, tuhka ega 

muid põlevaid materjale. 
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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. 
Muljetavaldav imemisvõimsus, lihtne ja intuitiivne kasutamine ja lai lisatarvikute valik muudavad 
teie tolmuimeja 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 

1) Kandesang 
2) Vooliku ühendusots 
3) Lisatarvikute hoidiku kaane 

avamise nupp 
4) Lisatarvikute hoidiku kaas 
5) Tolmukoti täituvuse indikaator 
6) Imemisvõimsuse regulaator 
7) Sisse- ja väljalülitamisnupp 

ON/OFF 
8) Filtrivõre 
9) Parkimishoidik 

10) Juhtme tagasikerimise nupp 
11) Toitejuhe 
12) Tolmukoti vabastamise nupp 

 

LISATARVIKUD 
A) Painduv voolik 

A1) Vooliku käepide A2) 
Imemisvõimsuse manuaalne 
regulaator A3) Kinnitusnupp 

B) Teleskooptoru 
B1) Teleskooptoru reguleerimise nupp 

C) Universaalhari 
C1) Parkimiskonks 
C2) Harjade reguleerimise nupp 
(vaibad/põrandad) 

D) Pragude puhastamise otsik 
E) Harjastega otsik 
F) Tolmukott 

 
 
 
 
 
 

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  
Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks 
koduse kuivtolmuimejana vastavalt käesolevas 
kasutusjuhendis toodud juhistele. Lugege käesolev 
kasutusjuhend hoolega 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. 

◆ Vooliku peal oleva imemisvõimsuse regulaatori 
(A2) abil on võimalik imemisvõimsust käsitsi 
kiiresti vähendada, juhul kui seadmesse on 
kogemata imetud selleks mitte ettenähtud 
esemeid (nt kardinaid). Liigutage regulaatorit, et 
eemaldada kate käepidemel olevalt augult, 
misjärel imemisvõimsus väheneb (joonis 5). 

◆ Seadme peatamiseks vajutage uuesti nuppu 
ON/OFF (7). 

 
LISATARVIKUTE HOIDIK 

Pragude puhastamise otsikut (D) ja harjastega 
otsikut (F) saab hoiustada lisatarvikute hoidikus. 
Selle avamiseks vajutage nuppu ja avage kaas (4) 
(joonis 6). 

 

TÄHELEPANU 
Direktiiv 2011/65/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmekäitlus): teave kasutajatele. 
Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL. 

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. 

 
ETTEVALMISTUS/KASUTAMINE 

◆ Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et 
seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud 
osad oleksid olemas. 

◆ Sisestage vooliku (A) ühendusots (A3) 
tolmuimejal olevasse avasse (2) ja keerake seda 
päripäeva (joonis 1). Vooliku eemaldamiseks 
seadme küljest keerake vooliku ühendusotsa (A) 
vastupäeva (joonis 2) ja tõmmake vooliku ots 
välja. 

◆ Tõmmake toitejuhe (11) välja ja sisestage pistik 
sobivasse pistikupesasse. 

◆ Imemisfunktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu 
ON/OFF (7) (joonis 3). 

◆ Imemisvõimsuse reguleerimiseks pöörake 
regulaator (6) soovitud asendisse (joonis 4). 
Soovitame kasutada minimaalset imemis-
võimsust kardinate puhastamiseks, keskmist-
madalat võimsust polstri puhastamiseks ning 
suurt võimsust põrandate ja kõvade pindade 
(keraamika, marmor jms) puhastamiseks. 

 

LISATARVIKUTE KASUTAMINE 
Lisatarvikud võib ühendada kas otse vooliku (A) või 
ka teleskooptoru (B) külge (joonised 7–8). 

 
Teleskooptoru (B) kasutamine 
Teleskooptoru pikkust saab nuppu (B1) noole 
suunas vajutades reguleerida. 

 
Universaalharja (C) kasutamine 
Ühendage hari teleskooptoru (B) külge. 
Kõvade põrandapindade puhastamiseks valige lüliti 
(C2) abil harjapeal asend, kus harjased on 
harjapeast väljas. 
Vaipade ja vaipkatete puhastamiseks valige lüliti 
(C2) abil harjapeal asend, kus harjased on harjapea 
sees. 

 
Pragude puhastamise otsik (D) 
See otsik sobib raskesti ligipääsetavate kohtade, 
näiteks liistude äärte, diivani vahede, tugitoolide, 
polsterdatud mööbli, autoistmete jms põhjalikuks 
puhastamiseks. 

 
Harjastega otsik (F) 
Väikese otsikuga on hea puhastada polsterdatud 
pindu, näiteks diivanite ühenduskohti, tugitoole, 
madratseid, autoistmeid jms. 

 

JUHTME AUTOMAATNE TAGASIKERIMINE 
Enne juhtme automaatse tagasikerimise alustamist 
nupu (10) abil veenduge, et toitejuhtme pistik on 
vooluvõrgust eemaldatud. Soovitame kerimise ajal 
juhet käega suunata. 

 

SEADME HOIUSTAMINE 
Seadme hoiustamiseks on võimalik teleskooptoruga 
(B) hari (G) paigutada parkimishoidikusse (9) 
(joonised 10–11). 
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SEADME HOOLDAMINE 
• Enne hooldustoimingute teostamist 

veenduge alati, et seade oleks vooluvõrgust 
eemaldatud. 

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

 
TOLMUKOTT 

TOLMUKOTI VAHETAMINE 
◆ Kui tolmukott (F) on täis, läheb täituvuse 

indikaator (5) punaseks (joonis 12). 

Märkus: Indikaator (5) ei toimi, kui imemis-
võimsuse regulaator (6) on seadistatud 
miinimumile. 
Koti täitetaset saab kontrollida siis, kui imemis-
võimsuse regulaator (6) on seadistatud 
maksimumile. 

◆ Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe 
vooluvõrgust. 

◆ Vajutage nuppu (12) ja tõstke kaas (4) üles 
(joonised 13–14). 

◆ Tõmmake tolmukott välja (joonis 15) ja visake 
prügikasti. 

◆ Sisestage uus tolmukott vastupidises järjekorras 
(joonis 16). 

◆ Sulgege kaas. 
Märkus: Kui tolmukott ei ole sisestatud, siis kaas 
kinni ei lähe. 

Märkus: 
Tolmukotte saab osta kõigist suurematest 
kodumasinate kauplustest või veebilehelt 
www.polti.com. 

MOOTORI ÕHUFILTRI PUHASTAMINE 
◆ Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe 

vooluvõrgust. 
◆ Vajutage nuppu (12) ja tõstke kaas (4) üles. 
◆ Tõmmake tolmukott välja. 
◆ Tõmmake mootori filter välja (vt jooniseid 17 –18). 
◆ Peske filter veega ja kuivatage see hoolikalt. Kui 

filter on rebenenud, asendage see. 
◆ Paigaldage kõik osad tagasi eemaldamisele 

vastupidises järjekorras. 
 
 

HEPA FILTRI EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE 
◆ Tõstke filtrivõre (8) üles ja eemaldage filter (joonis 

12). 
◆ Loputage filter külma voolava vee all. 
◆ Pärast pesemist raputage filtrit õrnalt, et 

eemaldada sinna jäänud mustus ja üleliigne vesi. 
 

TÄHELEPANU 

♦ Ärge kuivatage filtrit kuumuse abil. Enne 
filtri tagasi panemist seadmesse oodake 24 
tundi. 

♦ Asendage katkised filtrid. 

♦ Filtreid tuleks puhastada iga 4 kuu järel. 

♦ Ärge kasutage filtrite puhastamiseks 
tööriistu, mis võivad filtreid kahjustada. 

♦ Ärge kasutage filtrite puhastamiseks 
puhastusvahendeid, ärge hõõruge filtrit ega 
peske seda nõudepesumasinas. 

VEAOTSING 
 
 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

Tolmuimeja ei käivitu. 

Toitejuhe (11) ei ole 
vooluvõrgus. 
 
Seade on ON/OFF lülitist (7) 
välja lülitatud. 

Ühendage toitejuhe (11) sobivasse 
pistikupesasse. 
 
Lülitage seade ON/OFF lülitist sisse. 

Seadmel puudub või on väike 
imemisvõimsus. 

Voolik/teleskooptoru 
on ummistunud. 
 
Tolmukott (7) on täis. 
 
Kontrollige, et imemisvõimsus ei 
oleks reguleeritud minimaalseks. 
 
Tolmukott puudub. 
 
Konteineri kaas ei ole täielikult 
suletud. 

Puhastage torud. 
 

 
Vahetage tolmukott (7). 
 
Suurendage imemisvõimsust. 

 
Sisestage tolmukott. 
 
Sulgege kaas korralikult. 
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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 soodus-
pakkumisi veelgi paremini ära kasutada. 

 
Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seeria-
numbri (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 
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