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Volitelné příslušenství lze zakoupit u všech větších prodejců domácích spotřebičů, v autorizovaných 
servisních centrech Polti nebo online na webových stránkách www.polti.com.
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DOKOUPITELNÉ

PAEU0342
SADA OBSAHUJE 2 UNIVERZÁLNÍ UTĚRKY 
Z MIKROVLÁKNA
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ VAPORETTO
ČISTÍCÍ SYSTÉM, KTERÝ ČISTÍ VŠECHNY POVRCHY V DOMĚ, DEZINFIKUJE PAROU, 

ZABÍJÍ 99,99% CHROBOPLODNÝCH ZÁRODKŮ A BAKTERIÍ 
A ODSTRAŇUJE JE BEZ POUŽITÍ CHEMICKÝCH ČISTÍCÍCH

PROSTŘEDKŮ.

| 17 |
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

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

Společnost Polti SpA odmítá jakoukoliv odpovědnost 
za případné nehody vzniklé v důsledku používání tohoto 
spotřebiče. 
Správné použití výrobku je pouze takové, jaké je uvedeno v 
podrobném popisu v této příručce.V případě jakéhokoliv 
použití, které není v souladu s těmito pokyny, dochází k zániku 
záruky.
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY:

VAROVÁNÍ: Vysoká teplota. Nebezpečí opaření!Pokud 
je na výrobku zobrazen tento symbol, nedotýkejte se 
přístroje. Jeho komponenty mohou být velmi horké.

VAROVÁNÍ: Pára. Nebezpečí opaření! 

Přístroj dosahuje velmi vysokých teplot. Při nesprávném 
použití přístroje může dojít k opaření. 
• Nikdy nerozebírejte přístroj a neprovádějte údržbu

spotřebiče kromě činností uvedených v tomto návodu. V
případě poruchy nebo závady se nepokoušejte spotřebič
sami opravovat. Pokud došlo k většímu nárazu, pádu,
poškození nebo pádu do vody, přístroj nemusí být bezpečný.
Nesprávné používání nebo nedodržení pokynů uvedených v
příručce může vést k závažným nehodám. Vždy kontaktujte
autorizované servisní centrum.

• Došlo-li k pádu přístroje, nebo pokud přístroj jeví známky
poškození nebo netěsnosti, nepoužívejte jej.

• Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nezkušené
osoby pouze tehdy, jsou-li předem poučeni o jeho
bezpečném použití, a pouze v případě, jsou-li pod dohledem
a jsou-li informováni o bezpečném používání přístroje, a
pokud dostatečně chápou případná rizika. Děti si se
spotřebiče spotřebičem nesmí hrát.

•
| 7 |

Je-li přístroj zapnutý a dosud nevychladl, nenechávejte jej v dosahu
dětí
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• Všechny části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, nejsou to
hračky. Igelitový sáček uchovávejte mimo dosah dětí: hrozí
nebezpečí udušení.

• Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Nevystavujte přístroj klimatickým vlivům.
Aby se snížilo riziko nehod, včetně požárů, úrazů elektrickým
proudem, zranění a opaření, a to při používání i během
přípravy, údržby a skladování, vždy dodržujte základní
bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.

RIZIKA SPOJENÁ S NAPÁJENÍM – ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

• Systém uzemnění a vysoce citlivý jistič reziduálního proudu,
doplněný magnetotermickým přerušovačem pro váš domácí
systém, zaručuje bezpečné používání elektrických spotřebičů.
Proto v zájmu vlastní bezpečnosti zkontrolujte, zda elektrický
systém, ke kterému je zařízení připojeno, vyhovuje současným
platným zákonům.

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

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

• 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 certifikované uzemněné prodlužovací kabely, vhodné
pro jmenovitý výkon a podporující 16 A.

• Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za
napájecí kabel. Může dojít k poškození kabelu. Kabel vždy
uchopte za zástrčku.

• Po každém použití a vždy před údržbou nebo čištěním
odpojte přístroj ze sítě.

• Je-li spotřebič zapojen do sítě, nesmí být ponechán bez
dozoru.

• Před připojením spotřebiče do elektrické sítě a před použitím
přístroje vždy odmotejte celý kabel. Přístroj používejte
výhradně se zcela odvinutým  kabelem.|  19 | 
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Netahejte a neškubejte za kabel, nevystavujte jej žádnému pnutí 
(kroucení, mačkání nebo nadměrnému pnutí). Kabel uchovávejte v 
bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a/nebo ostrých povrchů a 
předmětů. Vyvarujte se přivření kabelů mezi dveřmi a okny. Netahejte 
kabel těsně kolem rohů. Nešlapejte po kabelu. Neomotávejte napájecí 
kabel kolem spotřebiče, a to zejména tehdy, je-li tento spotřebič horký.

• Dostane-li se kabel pod přístroj, hrozí závažné nebezpečí.
• Nenahrazujte zástrčku na napájecím kabelu za jinou.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, výměnu musí provést

výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. Je-li
poškozen napájecí kabel, přístroj nepoužívejte.

• Nedotýkejte se spotřebiče a nepoužívejte jej, jste-li naboso
nebo máte-li mokré nohy nebo jiné části těla.

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

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

RIZIKA BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU – PORANĚNÍ/OPAŘENÍ
• Výrobek nesmí být používán v místech, kde hrozí nebezpečí

exploze nebo kde se vyskytují toxické látky.
• Do nádržky nenalévejte toxické látky, kyseliny, rozpouštědla,

čisticí prostředky, žíravé látky a/nebo výbušniny či parfémy.
• Do nádržky nalévejte výhradně vodu nebo směsi uvedené v

kapitole „JAKOU VODU POUŽÍVAT“.
• Nemiřte parní tryskou na výbušné prášky nebo kapaliny,

uhlovodíky, otevřený oheň a/nebo extrémně horké předměty.
• Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby,

kamna a pece.
• Neblokujte otvory a mřížky spotřebiče.
• Utěrky, hadry a textilie, které byly vystaveny působení horké

páry, dosahují velmi vysokých teplot (nad 100 °C). Před
manipulací s nimi počkejte několik minut a zkontrolujte, zda
již vychladly. Vyvarujte se kontaktu těchto textilií s pokožkou,
pokud byly právě vystaveny působení páry.

• Proces spouštění horké páry je citlivý na magnetická pole.
Aby nedošlo k náhlému nečekanému vytrysknutí horké páry,
nepřibližujte se k přístroji s magnety a s předměty, které
magnety obsahují.
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• Nepřibližujte se s přístrojem do blízkosti elektromagnetických
polí, jako jsou například indukční desky.

• Nepokládejte přístroj na jemné povrchy, které nejsou odolné
vůči teplu a vlhkosti.

• Během používání uchovávejte bázi na stabilním povrchu ve
vodorovné poloze.

• Před skladováním se ujistěte, zda je přístroj zcela chladný.
• Horký přístroj nikdy nepřenášejte za bázi. K přenášení vždy

použijte rukojeť.
• Nestoupejte na bázi.
• Nemiřte proudem páry na žádnou část těla a na zvířata.
• Během používání se nikdy nedotýkejte báze ani čisticí desky,

vždy počkejte, až přístroj zcela vychladne.
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SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU 
Čistič Moppy je určen výhradně pro používání 
v domácnostech. Čistí a sanitizuje hrubé i 
jemné podlahové povrchy, ale také jakékoliv 
svislé omyvatelné plochy (např. dlaždičky, 
dvířka nábytku, mramorové stěny apod.). 
Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a 
uschovejte si je. Pokud návod ztratíte, můžete 
do něj nahlédnout na webových stránkách 
společnosti www.polti.com a/nebo si jej 
můžete z těchto stránek stáhnout.
Nikdy nevystavujte spotřebič povětrnostním 
vlivům. Společnost 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 váš přístroj 
Moppy obsahovat zbytkové množství vody v 
nádržce. Správné použití výrobku je pouze 
takové, které je podrobně popsáno v tomto 
návodu k použití. Jakékoliv jiné použití může 
spotřebič poškodit a dochází tak k zániku 
záruky.
INFORMACE PRO UŽIVATELE
Podle směrnice 2012/19/EU o elektrických a 
elektronických spotřebičích nesmí být tento 
spotřebič likvidován společně s komunálním 
odpadem, ale musí být odevzdán do 
oficiálního sběrného místa. Tento přístroj 
splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU.

Symbol přeškrtnutého koše na 
spotřebiči znamená, že po uplynutí 
jeho životnosti musí být výrobek 
likvidován odděleně od komunálního 
odpadu. 

Po ukončení životnosti spotřebiče je 
uživatel odpovědný za jeho odevzdání do 
příslušného sběrného zařízení pro 
elektrický a elektronický odpad, nebo, 
v souladu s platnou legislativou v dané 
zemi, při zakoupení nového produktu může 
odevzdat použitý produkt distributorovi. 
Vhodně tříděný sběr odpadu umožňující 
recyklaci, zpracování a environmentálně 
kompatibilní likvidaci pomáhá zabraňovat 
negativním účinkům na životní prostředí a 
lidské zdraví, podporuje také recyklaci 
materiálů, ze kterých je produkt vyroben. 
Nezákonná likvidace vlastníkem může 
znamenat uplatnění administrativních 
sankcí představovaných platnou 
legislativou.

JAKOU VODU POUŽÍT DO NÁDOBKY 
Tento spotřebič byl navržen tak, aby bylo možné 
použít běžnou, středně tvrdou vodu z vodovodu 
o teplotě 8°C až 20°C. Pokud voda z vodovodu
obsahuje větší množství vodního kamene,
použijte směs složenou z 50 % vody z vodovodu
a 50 % demineralizované vody, kterou lze běžně
zakoupit v obchodech. Nepoužívejte samotnou
demineralizovanou vodu. Varování: informace o
tvrdosti vaší vody si zjistěte na technickém
oddělení místního obecního úřadu nebo u
místního dodavatele vody. Nikdy nepoužívejte
destilovanou vodu, dešťovou vodu, vodu s
přísadami (např. škrob, parfémy) ani vodu
upravenou jinými domácími spotřebiči,
změkčovači vody nebo filtračními konvicemi.
Nepoužívejte chemické látky a čisticí prostředky.

MOPPY
Moppy je zcela nový systém čištění podlah a 
svislých omyvatelných povrchů. Je vybaven 
dvěma funkcemi: 
1) Funkce sanitizačního čištění (dezinfekce): mytí 
a sanitizace bez použití čisticích prostředků. 
Funkce je vhodná pro všechny typy podlah 
(dlaždice, keramické povrchy, kamenina, 
terakota, parkety, mramor, apod.) nebo svislých 
omyvatelných povrchů pomocí párou nahřáté 
horké utěrky.
2) Funkce zachycení prachu: odstranění prachu
pomocí elektrostatických návleků. Na základě
testů provedených nezávislou laboratoří jsme
získali certifikaci, že systém Polti Moppy pomocí
přiložených utěrek z mikrovlákna odstraňuje a
eliminuje 99.9% bakterií a jiných škodlivých
mikroorganismů, pokud se používá podle pokynů
uvedených v této příručce, přičemž doba
nezbytná na nabití v dokovací stanici je pouhých
20 sekund.

1. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
1.1 Vyjměte výrobek Moppy z obalu a
zkontrolujte, zda je produkt kompletní a zda
balení obsahuje veškeré komponenty.
1.2 Příprava - viz obrázek B: nasaďte hadici
s ergonomickou rukojetí na bázi (1) a zatlačte
ji, dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí a
dokud neuvidíte zajišťovací tlačítko (2).
Báze je nyní připravena.
1.3 Příprava mopu – viz obrázek A: vyjměte
zajišťovací hák (3), vyšroubujte pojistný spoj
(4) a umístěte jej na teleskopický nástavec
(5). Poté jej vložte do ploché sekce (6) a
otáčejte, dokud se vzájemně nevyrovnají
otvory (7), poté vložte zajišťovací hák (8) a
znovu utáhněte spoj (9).
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1.4 Rukojeť mopu je výškově nastavitelná: 
uchopte obě části hliníkové rukojeti a horní 
část otočte proti směru hodinových ručiček. 
Nastavte požadovanou výšku, otočte rukojeť 
ve směru hodinových ručiček (10) a pevně ji 
utáhněte. 
1.5 Naplňte nádobku na bázi: stisknutím 
tlačítka PUSH otevřete nádržku (11), naplňte ji 
až k označení Max (kapacita 0.7 l) (12) a 
stisknutím tlačítka nádržku opět uzavřete.
VAROVÁNÍ: Do nádržky nepřidávejte žádné 
další látky a přísady.

2. ČIŠTĚNÍ A SANITIZACE POVRCHŮ
Před tím, než použijte přístroj Moppy na citlivý povrch, 
zkontrolujte, zda se mezi látkou a povrchem nevyskytují
nějaké předměty, které by mohly způsobit poškrábání
povrchu. 

Produkt Moppy používejte na povrchu, který 
jste předtím zametli nebo vysáli. Ujistěte se, zda 
jste provedli úkony uvedené v kapitole 1. 
2.1 Nasaďte utěrku z mikrovlákna, kterou jste 
získali společně s mopem. Abyste se nemuseli 
ohýbat a nasazovat utěrku rukama, je vybavena 
systémem snadného upevnění/uvolnění. Stačí 
jen položit utěrku čisticí stranou směrem na 
povrch a na ní položit mop (15-16). 
2.2 Mop s utěrkou vložte do báze a zarovnejte 
šipku mopu se šipkou na bázi (18). Nebudou-li 
šipky správně zarovnány, přístroj nebude řádně 
fungovat. 
2.3 Jakmile je mop řádně připojen k bázi, báze 
začne přivádět páru do utěrky. Přívod páry je 
signalizován blikáním červené kontrolky (14). Po 
cca 20 vteřinách se rozsvítí zelená kontrolka ( ) 
(19), což znamená, že utěrka je sanitizována. 
Pro větší zvlhčení utěrky je možné prodloužit 
dobu přívodu páry. Při prvním použití 
doporučujeme ponechat mop na bázi ještě 
několik vteřin, aby bylo zajištěno rovnoměrné 
napaření utěrky. 
2.4 Při čištění podlah pohybujte mopem po 
povrchu. Jakmile se vám utěrka bude zdát 
suchá, vraťte mop do báze a nechte jej znovu 
napařit. Po cca 20 vteřinách se rozsvítí 
kontrolka ( ) (19), což znamená, že utěrka je 
připravena k použití.

Vždy však můžete ponechat mop v bázi delší 
dobu, aby se utěrka mohla více napařit. Delší 
dobu napařování doporučujeme používat 
zejména při čištění hrubých a pórovitých 
povrchů. 
2.5 Utěrku můžete vyměnit kdykoliv během 
procesu čištění. 
2.6 Pohotovostní režim: během čištění 
můžete kdykoliv umístit mop do báze, aniž 
byste aktivovali napařování; umístěte mop do 
báze tak, aby šipka ukazovala směrem ven 
(20) a teleskopický nástavec zasuňte do
zámku (23).

3.ČIŠTĚNÍ SVISLÝCH POVRCHŮ
S přístrojem Moppy můžete čistit a sanitizovat
veškeré svislé omyvatelné povrchy, jako jsou
stěny s dlaždičkami, mramorové obklady,
interiéry sprchových koutů, dvířka nábytku apod.
3.1 Nasaďte utěrku z mikrovlákna na mop
a napařte utěrku podle popisu uvedeného
v bodech 2.2 - 2.3.
3.2 Jakmile je utěrka připravená, vyčistěte povrch
a znovu podle potřeby vkládejte mop s utěrkou
do báze pro další napaření.

4. FUNKCE ZACHYCOVÁNÍ PRACHU
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Tuto činnost provádějte pouze tehdy, máte-li 
kabel přístroje odpojený od napájení. 
1.6 Kompletně odmotejte napájecí kabel a 
připojte jej do vhodné zásuvky (13). Rozsvítí 
se červená kontrolka napájení (14) ( ). 
Po několika vteřinách je přístroj připraven. Před sejmutím utěrky z mopu vyčkejte, dokud utěrka 

nevychladne. Pak jednoduše přišlápněte štítek na utěrce a 
táhněte mopem směrem nahoru (17).

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mop bez utěrky.

VAROVÁNÍ: Vyjmutím mopu z báze zastavíte přívod páry. 
Pro vyšší bezpečnost je přístroj vybaven pojistkou, která 
po 60 vteřinách vypne přívod páry a přístroj je poté 
v režimu automatického zablokování. Pro obnovení přívodu 
páry je nutné vyjmout mop z báze, vyčkat 15 vteřin a poté 
jej umístit zpět do báze. Dále postupujte podle pokynů 
v bodě 2.2.

VAROVÁNÍ: Pokud se chystáte čistit jemný a citlivý povrch, 
proveďte nejprve test na méně viditelném místě, nechte 
místo uschnout a zkontrolujte, zda nedošlo ke změnám 
v barvě nebo k deformacím povrchu.

Před tím, než použijte přístroj Moppy na citlivý povrch, 
zkontrolujte, zda se mezi látkou a povrchem nevyskytují 
nějaké předměty, které by mohly způsobit poškrábání 
povrchu.



4.1 Pro odstraňování prachu z povrchů 
nasaďte na mop utěrku z mikrovlákna, stejně 
jako v bodě 2.1, a poté nasaďte elektrostatický 
návlek: položte návlek na podlahu a na něj 
postavte mop. Zajistěte návlek do úchytů na 
horní části desky mopu (21-22). 
4.2 Posunováním mopu stírejte prach. 
4.3 Po setření prachu sejměte elektrostatický 
návlek a řádným způsobem jej zlikvidujte. 
Přístroj Moppy je kompatibilní se všemi XXL 
elektrostatickými utěrkami, které jsou běžně 
na trhu k dispozici.

5. DOPLNĚNÍ VODY
Hladina vody je díky průhledné nádobce
dobře viditelná. Jakmile je voda v nádobce
vyčerpána, pára přestane proudit. Doplňte
nádobku vodou podle popisu uvedeného
v kapitole 1.

6. ÚDRŽBA
Zkontrolujte, zda je přístroj Moppy odpojen z
napájení. Počkejte, než se přístroj ochladí.
K čištění vnějších povrchů přístroje použijte
pouze hadřík navlhčený čistou vodou.
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
Dodávané utěrky z mikrovlákna můžete čistit
podle údajů na štítku. Elektrostatické návleky
jsou jednorázové.

ɻ荆  ｖ�

7. SKLADOVÁNÍ
7.1 Odpojte přístroj z napájení a počkejte, než
zcela vychladne.
7.2 Sejměte vlhkou utěrku z mopu.
7.3 Umístěte mop na bázi tak, aby šipka ukazovala
směrem ven (pohotovostní režim) (20) a vložte
teleskopický nástavec do příslušného zámku na
rukojeti báze (23).
7.4 Smotejte napájecí kabel kolem speciálního
háčku (24).

VAROVÁNÍ: Před touto činností vždy nejprve odpojte kabel 
přístroje z napájení.

VAROVÁNÍ: Nesnažte se provádět údržbu na přístroji, 
pokud je ještě horký. Vždy počkejte, než zcela vychladne.
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8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Spotřebič nelze zapnout. Chyba napájení. Zkontrolujte, zda není přístroj 
vypojen z elektrické sítě – viz 
Kapitola 1.

Přístroj neprodukuje páru. V nádržce není voda.

Přístroj je vypnutý.

Nesprávné vyrovnání 
šipek.

Došlo k aktivaci 
bezpečnostního zámku.

Odpojte přístroj z elektrické 
sítě, naplňte nádobku vodu a 
počkejte cca 10 vteřin. Poté 
zapněte přístroj.

Zkontrolujte, zda je přístroj 
připojen k elektrické síti - viz 
Kapitola 1.

Zkontrolujte, zda je šipka na 
bázi zarovnaná se šipkou na 
mopu.

Po 60 vteřinách od začátku 
napařování se aktivuje 
bezpečnostní pojistka. Vyjměte 
mop z báze a počkejte 15 
vteřin.

Z utěrky skapává voda. Mop s utěrkou byl příliš 
dlouho napařován.

Snižte dobu napařování na bázi.

Uvolnění páry/vody po 
vyjmutí mopu

Zbytková voda v 
okruhu.

Jedná se o běžný stav, který se 
po několika vteřinách upraví.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní centrum společnosti Polti 
(aktuální seznam 
na stránkách www.polti.com) nebo zákaznickou podporu.
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ZÁRUKA
Tento spotřebič je určen výhradně k použití 
v domácnosti. Na přístroj poskytujeme záruku 
v trvání dvou let ode dne zakoupení.  Záruka 
se vztahuje na závady zjištěné od okamžiku 
doručení zboží; datum zakoupení produktu se 
prokazuje dokladem o koupi, který musí být 
platný pro daňové účely a musí být vydán 
prodejcem. Pro případnou opravu musí být 
produkt opatřen dokladem o zakoupení. Tato 
záruka nijak neovlivňuje spotřebitelská práva 
vyplývající z evropské směrnice 99/44/EC 
s ohledem na některé aspekty prodeje a 
záruky spotřebního zboží a práva, která 
spotřebitel uplatňuje vůči prodejci. Záruka 
platí v zemích, které se řídí evropskou 
směrnicí 99/44/EC. V ostatních zemích platí 
místní nařízení o zárukách.

PLATNOST ZÁRUKY
Během záruční doby společnost Polti 
zaručuje bezplatnou opravu výrobku 
s výrobní vadou nebo s vadou zpracování, 
zákazník proto není povinen hradit práci ani 
materiál. V případě neopravitelné závady 
společnost Polti zdarma produkt vymění.
Při uplatňování záruky je nutné, aby zákazník 
navštívil jedno z autorizovaných servisních 
center společnosti Polti s dokladem o 
zakoupení od prodejce. Doklad musí být 
platný pro daňové účely a musí na něm být 
uvedeno datum zakoupení produktu. Pokud 
nebude doklad nebo datum zakoupení 
k dispozici, budou účtovány veškeré náklady. 
Doklad o zakoupení výrobku bezpečně 
uschovávejte po celou dobu trvání záruky.

KDY ZÁRUKA NEPLATÍ

Záruka zaniká v případě nevhodného 
používání přístroje nebo v případě takového 
používání, které není v souladu s pokyny, 
upozorněními a jinými informacemi 
uvedenými v této příručce.

Společnost Polti nenese žádnou odpovědnost 
za přímé či nepřímé škody na osobách, 
předmětech nebo zvířatech, které byly 
způsobené nedodržením pokynů uvedených 
v této příručce, které kladou důraz na aspekty 
používání a údržby produktu.

Aktualizovaný seznam autorizovaných 
servisních center společnosti Polti naleznete 
na webové stránce www.polti.com.
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• Jakákoliv závada nebo poškození, které
nesouvisí s výrobní vadou.
• Jakákoliv porucha způsobená nesprávným
používáním nebo používáním výrobku jiným
způsobem či k jiným účelům, než je uvedeno
v příručce, která je nedílnou součástí smlouvy o
prodeji produktu.
• Jakákoliv vada, ke které došlo v důsledku
vyšší moci (požár, zkrat) nebo která je
způsobena třetí stranou.
• Poškození způsobené použitím neoriginálních
dílů a opravami či modifikacemi, které provedla
osoba, pracovníci či servisní centra, která
nejsou autorizována společností Polti.
• Poškození, které způsobil zákazník.
• Díly poškozené používáním (spotřební
materiál) nebo běžným opotřebením (filtr,
kartáč, hadice, baterie, apod.).
• Jakékoliv poškození způsobené usazením
vodního kamene. 
• Vady způsobené nedostatečnou údržbou/
čištěním podle pokynů výrobce.
• Instalace neoriginálního příslušenství nebo
takového příslušenství, které bylo upraveno,
nebo které pro tento spotřebič není vhodné.



www.polti.com
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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.




