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Gulvbørste

Gulvklud Hætte til lille børste

Sort børste 
m. nylonhår

Rød børste 
m. nylonhår

Dampdyse Spatel

Tæppeindsats Lille børste 
med vinduesrenser

Forlængerrør
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TILBEHØR TIL ALLE 
BEHOV

Besøg vores hjemmeside 
www.polti.com eller besøg 

en af vores forhandlere, 
hvor du vil finde et stort 
udvalg af tilbehør til at 
forstærke ydeevnen og 

bekvemmeligheden af dit 
husholdningsapparat samt 
gøre rengøring af dit hjem 

mere simpelt. 

REGISTRER DIT PRODUKT 

Registrer dit produkt på 
vores hjemmeside www.
polti.com eller via vores 

kundeservice. 
Du kan få nyttige anbe-

falinger om brugen af de 
forskellige produkter samt 

finde tilbehør der øger 
værdien af dit Polti-produkt 

i hjemmet. 
For at registrere dit pro-

dukt, skal du ud over dine 
personlige oplysninger, 

indtaste det serienummer 
(SN) som står på både 

sølvmærkaten på kassen 
og på apparatet. For at 
spare tid, og for at have 

dit serienummer lige ved 
hånden, kan du skrive dit 
serienummeret på bagsi-

den af denne manual.  

OFFICIELLE YOUTUBE
KANAL 

Vil du vide mere? Besøg 
vores YouTube-kanal: www.

youtube.com/poltispa. 
Her viser vi effektiviteten 
af naturlig og miljøvenlig 

produkter til rengøring og 
strygning.

Abonnér på vores kanalen, 
så du er opdateret på vores 

nyeste videomateriale. 

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF VAPORETTO  
VAPORETTO SMART 100_B ER ET RENGØRINGSYSTEM 

TIL ALLE OVERFLADER I BOLIGEN
DET DRæBER 99,99% AF BAkTERIER OG FjERNER SNAVS 

uDEN BRuG AF kEMISkE RENGØRINGSMIDLER.



SIKKERHEDSADVARSLER
VIGTIGE FORHOLDSREGLER VED BRuG AF APPARATET

ADVARSEL! LæS VENLIGST ALLE INSTRukTIONER OG ADVARSLER 
IGENNEM FØR BRuG AF APPERATET.  

Polti S.p.A. fraskriver sig alt ansvar for enhver ulykke, der stammer fra forkert 
brug af dette apparat. 
kun anvendelse som er beskrevet i denne brugsanvisning, udgør korrekt 
brug. Garantien annulleres ved brug der ikke overholder instruktionerne. 

SIkkERHEDSSYMBOLER:
ADVARSEL: Høj temperatur. Risiko for skoldning!
Dette symbol indikerer, at dele af apparatet kan være varme og du 
skal derfor ikke røre ved det.

ADVARSEL: Damp. 
Risiko for skoldning!  

Dette apparat kan nå høje temperaturer. Forkert brug af produktet kan for-
årsage skoldning.

• Demonter eller udfør aldrig vedligeholdelse af apparatet, bortset fra det 
som er angivet i denne manual. I tilfælde af fejl eller funktionsfejl, skal du 
ikke prøve at reparere apparatet selv. Forkert brug eller manglende respekt 
for instruktionerne heri, kan føre til alvorlige ulykker. kontakt altid et auto-
riserede servicecenter.

• Apparatet må ikke bruges hvis der er blevet tabt og der er synlige tegn på 
skade. 

• Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før tanken fyldes med vand.
• For at udføre vedligeholdelse/rengøring af produktet som kræver adgang 

til kedlen, skal du sikre dig at apparatet har været slukket og frakoblet strøm 
i mindst to timer.

• Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske el-
ler mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået ind-
sigt eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår 
de involverede farer. Sikre dig, at børn ikke begynder at anvende produktet. 

• Opbevar apparatet utilgængeligt for børn når det er tilsluttet eller køler ned. 



• Opbevar alle dele af emballagen utilgængeligt for børn; delene er ikke lege-
tøj. Opbevar plastposen uden for børns rækkevidde: fare for kvælning.

• Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug.

For altid at reducere risikoen for ulykker, herunder risiko for brand, elektrisk 
stød, personskade og skoldning, både under brug, klargøring, vedligeholdel-
se og opbevaring, skal du altid tage de grundlæggende forholdsregler, som 
er anført i denne manual.

RISICI FORBuNDET MED STRØMFORSYNINGEN  
• Produktet er designet med jordforbindelse i det elektroniske kredsløb og 

giver en sikker anvendelse af produktet. 
• Tilslut ikke batteriopladeren til stikkontakten, hvis spændingen ikke svarer 

til den angivende spænding på adapteren. 
• Overbelast ikke stikdåser med adaptere og/eller transformere. Tilslut kun 

batteriopladeren til en stikkontakt med strøm, der er kompatibel med det 
medfølgende stik.

• Elektriske forlængerledninger der ikke er egnede til strømstyrken eller som 
ikke er i overensstemmelse med loven, kan overophedes og muligvis føre 
til kortslutning, brand, strømafbrydelse eller påføre skade på udstyret. 
Brug kun forlængerledninger der er certificeret, egnet til strømstyrken og 
understøtter 16A. 

• Sluk altid apparatet på knappen, før du trækker stikket ud af stikkontakten.
• For at undgå beskadigelse af stik og kabel, skal du holde i stikket når du 

fjerner batteriopladeren og ikke trække i strømkablet. 
• Sørg altid for at kablet er viklet helt ud, når du skal bruge produktet. 
• Træk eller ryk ikke ledningen eller udsæt det for belastning (vridning, knus-

ning eller strækning). Hold ledningen væk fra varme og/eller skarpe over-
flader og elementer. undgå at klemme ledningen i døre og vinduer. undgå 
at trække ledningen tæt rundt omkring hjørner. undgå at træde på lednin-
gen. Gå ikke over ledningen. Ledningen må ikke bindes rundt om apparatet 
og især ikke hvis apparatet er varmt. Anbring ikke apparatet på toppen af 
ledningen; dette kan være farligt.

• udskift ikke stikket på ledningen.
• Hvis batteriopladeren er beskadiget, skal den udskiftes af producentens 

serviceagent eller en lignende person for at undgå fare.
• Brug ikke batteriopladningen barfodet og/eller med våd krop eller våde 

fødder.
• Brug eller oplad ikke apparatet udendørs eller i nærheden af containere 



fyldt med vand f.eks. håndvask, badekar eller svømmebassiner.
• Nedsænk ikke produktet og/eller batteriopladeren i vand eller i andre væ-

sker. 
• Damp må ikke ledes mod udstyr der indeholder elektriske komponenter 

såsom ovne.

RISICI uNDER BRuG AF PRODukTET – SkADER/SkOLDNING
• Produktet bør ikke bruges i områder hvor der er fare for eksplosioner eller 

i nærheden af giftige stoffer.
• Hæld ikke giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, rengøringsmidler, ætsen-

de stoffer og/eller sprængstoffer eller parfumer i tanken.
• Hæld kun rent vand eller vandblandingen fra afsnittet: ”HVILkET VAND kAN 

BRuGES” i tanken.
• Ret ikke dampstrålen mod giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, vaskemid-

ler eller ætsende stoffer.
• Håndtering og fjernelse af farlige stoffer skal udføres i henhold til henvis-

ning fra fabrikanten.
• Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, såsom pejse, komfurer 

og ovne.
• Anbring apparatet i nærheden af elektromagnetiske felter som f.eks. en 

induktionsplade.
• Vikkel kablet sammen, når apparatet ikke er i brug.
• Brug det specielle håndtag til at transponere produktet. Træk ikke i lednin-

gen. Brug ikke ledningen som et håndtag.
• Bloker ikke åbninger til udblæsning. 
• Ret ikke dampstrålen mod nogen del af kroppen mennesker eller dyr.
• Ret ikke dampstrålen mod tøj, mens det bæres på.
• klude, tæpper og stoffer der er blevet udsat for damp skal køle af i et par 

minutter, før du håndtere dem. De når temperaturer på over 100OC og der-
for er det vigtigt at undgå kontakt med huden, hvis de lige er blevet dam-
pet. 

• Hold damperen i vandret position på et stabil underflade under brug. 
• Damplåsen på håndtaget garanterer sikkerhed og forhindrer ulykker.

 Slå låsen til når damperen ikke bliver brugt
 For at fortsætte med at dampe, skal du skifte knappen over på den oprin-

delige position.



• Hvis du vil have adgang til kedlen skal du sikre dig, at apparatet er slukket 
og har været frakoblet strømforsyningen i mindst 2 timer. Der er risiko for 
ulykker mens kedlen er tændt / varm og under tryk.

• Tilslut ikke apparatet, når kedlens sikkerhedslåg er fjernet. Spænd sikker-
hedshætten forsigtigt, før du tager stikket i og tænder for apparatet.



KORREKT BRUG AF PRODUKTET
Denne damprenser er beregnet til 
indendørs brug i overensstemmelse 
med instruktionerne i denne manu-
al. Læs disse instruktioner omhygge-
ligt og opbevar dem. Hvis denne vej-
ledning går tabt, så henvend dem der 
hvor du har købt produktet for en ny, 
eller download den flersprogede ver-
sion på www.polti.com.
Apparatet fungerer kun når det er 
samlet korrekt og er komplet med 
alle dens dele.
POLTI S.p.A. forbeholder sig retten 
til at foretage æstetiske, tekniske og 
konstruktionsmæssige ændringer de 
finder nødvendige uden forudgåen-
de varsel.
Alle vores produkter testet nøje, 
før de forlader vores fabrik. Dette 
er grunden til, at der kan indeholde 
restvand i tanken.
kun anvendelse som beskrevet i 
denne brugsanvisning udgør korrekt 
brug. Al anden brug kan beskadige 
apparatet og ugyldiggøre garantien.

INFORMATION TIL BRUGEREN
I henhold til gældende lovgivning 
omkring elektrisk og elektronisk 
udstyr, må dette apparat ikke bort-
skaffes sammen med usorteret hus-
holdningsaffald, men skal indsamles 
særskilt.  
Dette apparat er i overensstemmelse 
med gældende lovgivning. 

Den krydsede skraldespand 
angiver, at produktet ved af-
slutningen af dets levetid, 

skal bortskaffes separat fra andet af-
fald. Derfor skal brugeren ved afslut-
ningen af produktets levetid, afleve-
re apparatet et passende sted for 
elektronisk affald. 
korrekt sortering af affald er til for 
at lette den efterfølgende genan-
vendelse, behandling og miljørigtige 
bortskaffelse af apparatet og hjælper 
med at forhindre negative påvirknin-
ger på miljøet og menneskers sund-
hed, og fremmer genanvendelse 
af de materialer som produktet er 
fremstillet af. Bortskaffelse af pro-
duktet skal foregå i henhold til lov-
givningen. 

HVILKET VAND KAN ANVENDES
Dette apparat er designet til at fun-
gere med normalt postevand der 
er mellem 8OC og 20OC. Hvis vandet 
fra vandhanen indeholder en masse 
kalk, skal du bruge en blanding be-
stående af 50% postvand og 50% de-
mineraliseret vand.

ADVARSEL: kontroller vandets 
hård  hed hos din lokale vandforsy-
ning. 

Brug aldrig destilleret vand, regn-
vand, vand der indeholder tilsæt-
ningsstoffer eller vand produceret af 
andre husholdningsapparater. Tilsæt 
ikke rengøringsmidler eller kalkfjer-
nende stoffer osv.

1. KLARGØRING AF PRODUKTET
1.1 Fjern apparatet fra emballage 
og kontroller at produktet indehol-



der alle sine dele og er som det skal 
være.
1.2 Drej tankdækslet (1) og fyld tan-
ken helt op med vand (2) uden at det 
løber over. Tanken kan tages
af maskinen, så det er nemmere at 
fylde vand i (3). 
Dette skal gøres når ledningen ikke 
er i stikkontakten.
Takket være det automatiske påfyld-
ningssystem, er det ikke nødvendigt 
at vente på at apparatet afkøles, og 
tanken kan derfor fyldes efter behov. 
1.3 Luk tankdækslet (1).
1.4 Indsæt damplåsen på den fleksi-
ble slange (4). Damppistolen har en 
sikkerhedsknap som forhindrer at 
damprenseren starter ved et uheld. 
Tryk på ”OFF” knappen for at forhin-
dre utilsigtet damp (4). Tryk på ”ON” 
For at starte damprenser igen (4).
1.5 Tilslut kabelstikket til en stikkon-
takt (5).
Vikkel kablet helt ud før brug og brug 
kun apparatet når ledningen er viklet 
ud.
1.6 Tryk på tænd/sluk knappen (6). 
Strømindikator A vil begynde at lyse. 
1.7 Vent på indikator C (ca. 2 mi-
nutter). Damprenseren er nu klar til 
brug.

Indikator C (8) tænder og slukker 
under brug og indikere hvornår 
damprenseren er klar. Dette bety-
der at den elektriske modstand ar-
bejder for at opretholde konstant 
tryk.

ADVARSEL: Ved det første damp 
kan der være et par dråber vand 
sammen dampen grundet ubalan-
ce i temperaturene.

2. TILSLUTNING AF TILBEHØR
2.1 For at fastgøre forlængerslan-
gen til den fleksible slange og gulv-
børsten, skal du blot stikke dem ind, 
indtil du hører et klik som indikere at 
tilbehøret er låst på plads (9). For at 
frigøre tilbehøret skal du blot holde 
knappen nede og adskille kompo-
nenterne (9). Inden du bruger tilbe-
høret, skal du sørge for, at de sidder 
ordentligt på.
2.2 For at tilslutte den lille børste, 
dampkoncentratoren eller børsterne 
til den fleksible slange eller til
forlængerslangerne, skal du indsæt-
te tilbehøret og dreje dem indtil de 
er låst på plads (10) (11)

3. DAMP TILPASNING
Du kan optimere dampstrømmen 
ved hjælp af dampjusteringsknap-
pen (7). Her er nogle forslag til valg 
af dampstrømningsniveau:
- Højeste niveau: til indkapslet snavs, 

pletter, desinficering, fedt.
- Middel niveau: til tæpper, glas, fli-

ser osv.
- Mindste niveau: til fordampning af 

planter og rengøring af sarte stoffer, 
polstring, tapet, parket, laminat osv.

ADVARSEL: reducer mængden af 
damp i tilfælde af meget høj fug-
tighed.



4. RENGØRING AF GULVE
Før du begynder at rense med dam-
pen, er det god ide at have fejet eller 
støvsuget gulvet inden.
4.1 Sørg for at du har fulgt punkterne 
i afsnit 1 og har tilsluttet tilbehøret 
som indikeret i afsnit 2.
4.2 Tilslut forlængerrørene til damp-
slangen og gulvbørsten til forlænger-
rørene.
4.3 Sæt den medfølgende klud på 
gulvbørsten. For at gøre det lettere 
at fastgøre klædet, har damprense-
ren et let lås/frigørelsessystem. Pla-
cere rengøringssiden af kluden mod 
gulvet og placer børsten ovenpå (12).
4.4 juster intensiteten af dampen 
med drejning af justeringsknappen 
(7); for denne type overflade
anbefaler vi det midterste niveau.
4.5 Deaktiver damplåsen (4) og fort-
sæt med damplevering, tryk på dam-
pudløseren på håndtaget på
dampslangen (4).
4.6 Rengør gulve ved at bevæge bør-
sten. Børsten har et fleksibelt led, der 
gør det muligt at nå de mest vanske-
lige områder (under møbler, under 
senge osv.). Børsten har børster, der 
er indbygget på bagsiden (13). For at 
bruge dem skal håndtaget flyttes til 
lodret position og børsten blokeres. 
Vip den, så børsterne rører gulvet 
og skrab smuds af. Efter rengøringen 
kan kluden fjernes fra børsten ved 
holde foden på mærket og trække 
opad på forlængerrørene. 

Før du fjerner kluden fra børsten, 
vent et par minutter, så den kan 
køle af.

ADVARSEL: Brug ikke apparatet 
uden klud.

ADVARSEL: Afprøv damp på et ik-
ke-synligt område for at sikre, at 
der ikke sker ændringer i farve el-
ler deformationer.

5. RENGØR GULVTÆPPER
5.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og 
tilsluttet tilbehøret som angivet i af-
snit 2.
5.2 Tilslut forlængerrørene til damp-
slange og gulvbørste til forlænger-
rørene. Indsæt børsten med kluden 
vedhæftet (se punkt 4.3) i den spe-
cielle ramme til rengøring af tæpper 
(14).
5.3 juster intensiteten af dampen 
ved at dreje på justeringsknappen 
(7); til denne type overflade anbefa-
ler vi midterste niveau af damp.
5.4 Deaktiver damplåsen (4) og fort-
sæt med at dampe, tryk på dampud-
løseren på håndtaget på dampslan-
gen (4).
5.5 Før gulvbørsten hen over overfla-
den.



Inden du fjerner kluden fra bør-
sten, skal du vente et par minutter 
på, at kluden afkøles. Afmontér 
derefter rammen ved at trykke på 
det tilsvarende symbol og fjern 
kluden ved at placere foden hårdt 
på fanen og trække børsten opad

6. RENGØR GLAS, VINDUER 
OG FLISER

ADVARSEL: Hvis du skal rengøre 
glasoverflader når det er koldt, 
kan det være nødvendigt at for-
varme overfladerne fra en afstand 
på ca. 50 cm. 

6.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og 
tilsluttet tilbehøret som angivet i af-
snit 2.
6.2 juster dampens (7) intensitet; til 
denne type overflade vi anbefaler 
midterste niveau af damp.
6.3 Sørg for, at damplåsen på hånd-
taget er deaktiveret (4).
6.4 Til rengøring af vinduer og spejle, 
skal du dampe overfladen grundigt 
for at opløse snavs. Tilslut den lille 
børste med vinduesrenser til den 
fleksible slange og træk hen over 
overfladen for at fjerne snavs uden 
dosering af damp. Forlængerslangen 
kan tilsluttes den fleksible slange, 
som kan nå høje overflader.

7. RENGØR BETRÆK
(madrasser, sofaer, bilindretninger 
osv.)

ADVARSEL: Se producentenes in-
struktioner før rengøring af læder 
eller stoffer med damp og ufør al-
tid en test på en ikke-synligt sted. 
Tillad det dampede del at tørre for 
at sikre, at der ikke sker ændringer 
i farve eller deformation.

7.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og 
tilsluttet tilbehøret som angivet i af-
snit 2.
7.2 Tilslut den lille børste til damp-
slangen.
7.3 Sæt hætten på den lille børste.
7.4 juster dampens intensitet ved 
at dreje på justeringsknappen (7); 
til denne type overflade anbefaler vi 
det laveste niveau.
7.5 Sørg for at damplåsen på håndta-
get er deaktiveret (4).
7.6 Hold dampudløseren nede (4) og 
træk hen over overfladen.

8. RENGØR BADEVÆRELSESARMA-
TUR, KØKKEN OG ARBEJDSPLADER
8.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og 
tilsluttet tilbehøret som angivet i af-
snit 2.
8.2 Tilslut det mest passende tilbe-
hør afhængigt af kravene:
• dampkoncentrator, ideel til rengø-

ring af Sanitet, badeværelse, koge-
plader.

• lille sort rund børste til fjernelse af 
indkapslet snavs.

• lille rød rund børste til fjernelse af 
indkapslet snavs.



 De forskellige farver gør det muligt 
at tildele hver børste en bestemt 
overflade.

• Spatel til fjernelse af stædigt snavs 
fra kogepander og kogeplader

8.3 juster dampens intensitet ved 
at dreje på justeringsknappen (7); 
til denne type overflade anbefaler vi 
det maksimale niveau.
8.4 Sørg for at damplåsen på håndta-
get er deaktiveret (4).
8.5 Tryk og hold på dampudløseren 
på håndtaget (4) og damp overfla-
den for at opløse snavs. Brug en tør 
klud til at fjerne snavset. 

9. RENGØRING AF MØBLER 
OG SARTE OVERFLADER
9.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og 
tilsluttet tilbehøret som angivet i af-
snit 2.
9.2 juster dampens intensitet ved 
at dreje på justeringsknappen (7); 
til denne type overflade anbefaler vi 
det laveste niveau.
9.3 Tryk og hold på dampudløseren 
på håndtaget (4), og ret strålen på en 
klud.
9.4 Brug den dampede klud til at ren-
gøre overfladen og undgå langvarig 
brug på samme sted.

10. ANDRE NYTTIGE RÅD

ADVARSEL: Inden rengøring af 
overflader, skal du altid teste på et 
ikke-synligt område for at se hvor-
dan det reagerer på anvendelsen 
af damp.

10.1 OPFRISkNING AF GARDINER OG 
FORHæNG
Mider og støv kan fjernes fra gardi-
ner ved at dampe stoffet. Dampen 
kan fjerne lugt og frisker farver op, 
så stoffet skal vaskes sjældnere. For 
denne overflade skal du indstille 
dampen til det laveste niveau.

10.2 FjERNELSE AF PLETTER PÅ 
GuLVTæPPER OG BETRæk

ADVARSEL: DAMP
Risiko for skoldning. 

Ret dampen direkte på pletten med 
størst mulig vinkel (aldrig lodret med 
hensyn til overfladen, der skal rengø-
res) og læg en klud ud over pletten, 
der skal samles snavset. For denne 
overflade skal du indstille dampen til 
det laveste niveau.

10.3 PLANTER OG FuGTIGE RuM
For at passe på dine husplanter, 
skal du fjerne støvet fra bladene 
ved hjælp af håndtaget og støvsuge 
overfladen fra en afstand på 50 cm. 
Planterne vil indånde bedre og vil 
være renere og lysere. Desuden kan 
du også bruge dampen til at opfriske 
områder (særligt hvor der ryges).

11. LØBET TØR FOR VAND
Når kedlen løber tør for vand, vil ap-
paratet begynde at lyse (8)
For at genoptage skal du blot:
- Slukke damprenseren og frakoble 
stikkontakten



- Fylde tanken som beskrevet i afsnit 1.
- Tilslut og tænde den igen.

12. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE
Inden du udfører nogen vedligehol-
delse af produktet, skal du altid tage 
stikket ud af stikkontakten, og sørge 
for, at produktet er kølet af inden du 
fortsætter. Brug kun en fugtig klud 
med vand til at rengøre apparatets 
udvendigt.
Rengør alt tilbehør med vand og lad 
det tørre helt inden det tages i brug 
igen. 
Brug ikke nogen form for rengørings-
middel. Efter brug af børsterne an-
befaler vi at lade børsterne køle af i 
deres naturlige position for at undgå 
deformation.

13. RENGØR KEDLEN

ADVARSEL: Damp
Risiko for skoldning

ADVARSEL: Risiko for skoldning! 
Ved adgang til kedlen (fjernelse af 
hætten, fyldning, tømning), skal 
du sikre dig, at apparatet er sluk-
ket og har været frakoblet strøm i 
mindst to timer.

For at opretholde optimal ydelse skal 
du rengøre kedlen hver 10-20. gang 
afhængig af mængden af kalksten i 
vandet.
13.1 Tag stikket ud af stikkontakten 
og lad det køle af i mindst 2 timer, 
hvis det er varmt.

13.2 Tøm vandtanken for at forhin-
dre lækage.
13.3 Placer apparatet på dens side, 
og skru dækselsikringen (18) på si-
den af apparatet af.
13.4 Skru tankdækslet (19) af.
13.5 Hæld 250 ml koldt vand (20) i 
kedlen

ADVARSEL: Overskrid ikke mæng-
den af anbefalet vand, og hæld 
det langsomt i kedlen, og vær op-
mærksom på ikke at lade den fly-
de over.

13.6 Skyl kedlen, og hæld vandet i va-
sken eller i en speciel beholder. Hvis 
vandet er meget snavset, skal hand-
lingen gentages.
13.7 Hæld 100 ml vand i kedlen og 
skru låget på
13.8 Tænd for apparatet. Inden du 
bruger damp til at rengøre, skal du 
lede strålen i en vask eller anden be-
holder, indtil dampen er helt ren.

ADVARSEL: Hæld ikke giftige stof-
fer, syrer, opløsningsmidler, vaske-
midler, ætsende stoffer og / eller 
eksplosiver eller parfumer i ked-
len.

14. KALSTOP
kalstop er det antikalkiske produkt til 
apparater med kedel til strygning og 
damprensning.
Regelmæssig brug af kalstop, hver 
gang tanken fyldes med vand:
- Forlænger apparatets levetid.
- Tillader udsendelse af en ”tørrere” 
damp



- Forhindrer ophobning af kalk.
- Beskytter kedelens vægge.
- Bidrager til energibesparelse.
kalstop (PAEu0094) sælges i hvide-
varebutikker, hos Polti autoriserede 
servicecentre eller på webstedet 
www.polti.com.

15. FRESCOVAPOR
Vaporetto Smart 100_B har en 
dispenser placeret i gulvbørsten, der 
udelukkende kan bruges sammen 
med FrescoVapor, den naturlige de-
odorant, der udover at efterlade en 
behagelig duft, fanger dårlig lugt.
FrescoVapor (PAEu0285) er en luft-
frisker, der indeholder naturlige 
stoffer. Designet til at blande med 
damp frigiver den en frisk parfume i 
ethvert rum, og takket være sin spe-
cielle sammensætning er det i stand 
til at fjerne dårlig lugt.
For at bruge FrescoVapor skal du 
gøre som følger:
- Skru deodorant dispenser hætten, 
placeret på gulvbørsten, af og fyld 
den med FrescoVapor (21).
- Spænd hætten (21).
- For at begynde at dispensere de-
odoranten, skal du skubbe vælgeren 
placeret på børsten til “ON” position 
for at frigøre deodoranten. Skub væl-
geren tilbage til positionen “OFF” for 
at stoppe den (22).

ADVARSEL: Sæt aldrig FrescoVapor 
i vandtank.

under udlevering af deodoranten 
kan overfladerne føles lidt dæm-
pere, da FrescoVapor blandes 
med den damp, der udleveres. 
For at stoppe dispensering af Fre-
scoVapor, skal du flytte vælgeren 
placeret på børsten til OFF-positi-
on.
Vælgeren kontrollerer kun dispen-
sering af deodoranten, der blan-
des med dampen. Det regulerer 
ikke mængden af damp. At justere
mængden af damp, skal du bruge 
dampjusteringshjulet (7)

Indholdet af FrescoVapor-flasken: 
200 ml

FrescoVapor sælges i hvidevarebutik-
ker, på Polti autoriserede servicecen-
tre eller på hjemmesiden www.polti.
com.

16. OPBEVARING
16.1 Sluk for apparatet, og tag led-
ningen ud af stikkontakten.
16.2 Vent på at apparatet køler helt 
ned, før det opbevares.
16.3 Det er muligt at opbevare appa-
ratet ved at placere børsten og slan-
gerne i parkeringsenheden (15 -16).
16.4 De mindre tilbehør kan op-
bevares i tilbehørsrummet (17).



17. FEJLFINDING
Problem Årsag Løsning

Apparatet starter ikke. Batteriet er ikke opladt. kontroller, at apparatet 
er tilsluttet lysnettet, som 
angivet i afsnit 1.

Dampindikatorlampen 
tænder og slukker under 
brug.

Dette indikerer, at den 
elektriske modstand er 
begyndt at arbejde for at 
holde trykket konstant.

Det er et normalt fæno-
men, ingen handling er 
nødvendig.

Doserer ikke damp. Løbet tør for vand.

Damplås aktiveret.

kedlen er endnu ikke 
under tryk.

Dampslangen er fanget 
eller snoet.

Tilsæt vand til kedlen 
som beskrevet i afsnit 11.

Deaktiver damplåsen på 
håndtaget.

Vent, indtil dampindika-
torlampen lyser.

kontroller, at dampslan-
gen ikke er fanget eller 
snoet.

Apparatet er under tryk, 
men der kommer kun lidt 
damp ud.

Dampen er indstillet til 
det mindste niveau.

Øg dampniveauet.

Gulvene er alt for våde. Første levering af damp 
eller efter ca. to minutter
af inaktivitet.

Dampniveauet er for 
højt.

Rumtemperaturen er for 
kold.

Ret dampstrålen mod en 
klud i et par sekunder.

Reducer mængden af 
damp.

Reducer mængden af 
damp, og dispensér med 
mellemrum.

Tilbehør er vanskeligt at 
samle.

Pakningen yder mod-
stand.

Smør pakninger med 
silikonefedt eller vaseline 
eller alternativt med en 
lille smule vegetabilsk 
olie.

Hvis du har problemer som ikke er nævnt ovenfor, kan du kontakte et autoriseret 
Polti servicecenter eller kontakte vores kundeservice.



GARANTI 
Dette apparat er kun til hjemmebrug.
Der ydes 12 måneders produktga-
ranti og i alt to års reklamationsret 
fra købsdato på produktet jfr. gæl-
dende lovgivning. 

HVAD GARANTIEN DækkER
For at gøre garanti gældende for pro-
duktet, skal kunden benytte sig af et 
Polti’s autoriseret serviceværkste-
der og medbringe kvittering på pro-
duktet. 

HVAD GARANTIEN IkkE DækkER
• Enhver fejl eller skade der ikke skyl-

des en fabrikationsfejl.
• Enhver fejl der skyldes forkert brug 

eller anden brug som ikke er angi-
vet i brugsanvisningen. 

• Enhver mangel som er forårsaget 
af brande, kortslutning osv.

• Skade forårsaget af brug af uorigi-
nale Polti dele og reparationer eller 
ændringer udført af personale eller 
servicecentre, der ikke er autorise-
ret af Polti. 

• Skade forårsaget af kunden.
• Dele (filter, børste, slange osv.) som 

har normalt slitage.

• Enhver skade forårsaget af kalk.
• Fejl der skyldes manglende vedli-

geholdelse / rengøring i henhold 
til producentens anvisninger og/el-
ler brug af vand/andre stoffer end 
dem, der specifikt er angivet. 

• Anvendelse af uoriginalt Polti til-
behør eller tilbehør som er blevet 
ændret og som ikke er egnet til ap-
paratet.

upassende brug og/eller brug der 
ikke overholder brugsanvisningen og 
andre advarsler eller indikationer in-
deholdt i denne manual, ugyldiggør 
garantien.

Polti påtager sig intet ansvar for di-
rekte eller indirekte skader på men-
nesker, genstande eller dyr forårsa-
get af manglende overholdelse af 
instruktionerne i dette instruktions-
hæfte vedrørende advarsler om brug 
og produktvedligeholdelse.

For at se den ajourførte liste over 
Polti’s autoriserede servicecentre, 
kan du besøge vores hjemmeside 
www.polti.com.






