


V
L

S
u
p
e
r 

P
ro

 -
 M

0
S

0
6
9
9
5
 -

 E
d

iz
io

n
e
 1

L
0
8

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

8

12

2

13

14

7

11

1

3

6

5

4

9

16

10

15

VL SUPER PRO M0S06995 1L08 COPERTINA.qxp  20/12/2005  12.03  Pagina 1



V A P O R E L L A S U P E R  P R O

38

PPPP
OOOO

RRRR
TTTT

UUUU
GGGG

UUUU
ÊÊÊÊ

SSSS

Estimada Cliente

Os nossos agradecimentos pela confiança dispensada à Polti, ao adquirir este aparelho
destinado a obter um resultado perfeito em menos tempo.

A Vaporella foi projectada para garantir um maior conforto durante a tarefa de engomar. A qualidade
dos materiais com que foi realizado faz com que seja um companheiro de trabalho da máxima con-
fiança.

O potente jacto da Vaporella elimina todas as dobras mesmo antes da passagem do ferro no tecido.
Não é necessário pois, exercer pressões ou efectuar várias passagens, mas basta que o ferro Vapo-
rella deslize sobre a peça que pretende engomar para se obter um resultado perfeito, poupando-lhe
tempo e trabalho. Com a Vaporella é possível engomar em vertical para reavivar os tecidos e fazer
desaparecer os maus cheiros de casacos, fatos e casacos compridos.

A regulação do vapor permite seleccionar a emissão de vapor mais adequada para cada tipo de te-
cido, aumentado assim a autonomia de trabalho.

Com o Vaporella também se engoma com a máxima tranquilidade, com efeito, a Vaporella respeita
as normativas mais severas e oferece dispositivos de segurança exclusivos. Com a Vaporella po-
derá trabalhar com a máxima tranquilidade. O produto, com efeito, responde às normativas mais se-
veras e oferece sistemas exclusivos de segurança, como o tampao patenteado exclusivamente pe-
la Polti, que impede a abertura acidental da caldeira enquanto existir pressao dentro dela, mesmo
que minima.

Desejamos-lhe um bom trabalho, e antes de começar a utilizar a sua Vaporella, recomendamos-lhe
uma leitura atenta do presente manual de instruçoes.

Este aparelho está conforme a norma da EC 89 / 336 modificada em 93 / 68 (EMC) e a nor-
ma 72 / 23 modificada em 93 / 68 (baixa tensão).

1) Tampao de segurança com patente Polti

2) Interruptor luminoso da caldeira

3) Interruptor luminoso do ferro

4) Luz de aviso de água

5) Luz de aviso da pressão do vapor

6) Regulação do vapor

7) Regulação da temperatura do ferro

8) Tubo do vapor - Cabo de alimentação do ferro

9) Cabo de alimentação eléctrica amovível

10) Botão para saída do vapor

11) Tapete amovível para apoiar o ferro

12) Haste para o cabo

13) Tampa corrediça

14) Pega

15) Funil
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A Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de intro-
duzir as modificações técnicas e de fabrico
que considerar necessárias, sem vínculo de
pré-aviso.

PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUÇÇÇÇÕÕÕÕEEEESSSS    PPPPAAAARRRRAAAA OOOO    UUUUSSSSOOOO
É FAVOR CONSERVÁR  ESTAS IN-

STRUÇÕES.
• Atenção não use o aparelho sem antes ter

lido as instruções para o modo de funciona-
mento.

• Qualquer utilização não conforme com as
presentes advertências invalidará a garan-
tia.

• A instalação eléctrica à qual está ligado o
aparelho deve estar em conformidade com
leis em vigor.

• Antes de ligar o aparelho, certifique-se de
que a tensão da rede corresponda à indi-
cada nos dados da placa do aparelho e
que a tomada esteja dotada de fio de terra.

• Apague sempre o aparelho através do in-
terruptor específico antes de o desligar da
rede eléctrica 

• Se o aparelho permanecer sem ser usado,
recomendamos que desligue a ficha da to-
mada de corrente. Nunca deixe o aparelho
sem vigilância quando estiver ligado à to-
mada de corrente.

• Antes de proceder a qualquer tipo de ma-
nutenção apurar que o cabo de alimen-
tação não esteja conectado à rede eléc-
trica.

• Não puxe pelo cabo de alimentação, mas
retire a ficha para evitar danos à tomada.

• Não torça, pise ou estique o cabo de ali-
mentação nem o ponha em contacto com
superfícies afiadas ou aquecidas 

• Não utilize o aparelho se o cabo de alimen-
tação ou outras partes importantes estive-
rem danificadas.

• Não utilize extensões eléctricas não autori-
zadas pelo fabricante, que possam causar

danos ou incêndios.
• No caso de se tornar necessária a substi-

tuição do cabo de alimentação, recomen-
damos que contacte um Centro de Assi-
stência autorizado, pois é necessário um
instrumento especial.

• Não toque no aparelho com as mãos ou os
pés molhados enquanto a ficha estiver li-
gada.

• Não use o aparelho com ou pés molhados.
• Não utilize o aparelho perto de banheiras,

duches ou recipientes cheios de água.
• Nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou as

fichas em água ou noutros líquidos.
• É proibido o uso do aparelho em ambientes

onde é possível o perigo de explosões.
• Não utilize o produto em presença de sub-

stâncias tóxicas.
• Não deixe o aparelho em aplição em su-

perfícies sensíceis ao calor. 
• Não deixe o aparelho exposto aos agentes

atmosféricos.
• Não ponha o aparelho perto de fogões ace-

sos, estufas eléctricas, ou perto de fontes
de calor. 

• Não exponha o aparelho a temperaturas
extremas

• O aparelho não deve ser utilizado pelas
crianças ou por pessoal que não tenha
conhecimento de como funciona.

• Não carregue com excessivo vigor nos
botões e evite usar objectos aguçados
como esferográficas e outros. 

• Apoie sempre o aparelho em superfícies
estáveis.

• No caso de queda acidental do aparelho é
necessário levá-lo a um centro de assistên-
cia autorizado para que se possa verificar
um eventual mau funcionamento interno
que limite a segurança interna do produto.

• No caso de uso ou mau funcionamento, de-
sligue o aparelho e não tente desmontá-lo,
levando-o a um centro de assistência auto-
rizado. PPPP
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• Para não comprometer a segurança do
aparelho, utilize somente peças de substi-
tuição e acessórios originais, aprovados
pelo fabricante.

• Não enrole o cabo de alimentação à volta
do aparelho e nunca quando o aparelho
estiver quente.

• Durante o preenchimento de água acon-
selhamos que apague a máquina e que a
desligue da tomada de alimentação.

• É necessário que mantenha o aparelho em
posiçao horizontal durante o seu funciona-
mento.

• Não dirijir o jacto de vapor para aparelhos
electricos e/ou electronicos.

• Deixe resfriar o aparelho antes de executar
a limpeza do mesmo.

• Antes de guardar o aparelho, certifique-se
que a maquina está totalmente fria.

• Este aparelho foi realizado com dispositi-
vos de segurança, cuja substituição é ne-
cessária que seja realizada por um técnico
autorizado.

• Quando se enche a caldeira, tenha
atençao para evitar que quañlquer gota de
água evapòre no contacto com a caldeira
quente, provocando um jacto de vapor.

• Não adicionar nenhum detergente ou sub-
stancia química na caldeira. A água pela
sua natureza já contém magnésio, sais mi-
nerais e outros depósitos que favorecem a
formação do calcário. Para evitar que estes
resíduos possam causar inconvenientes ao
aparelho, a solução ideal é representada

pela utilização do KALSTOP FP 2003, um
descalcificante especial natural que pulve-
riza o calcário, tornando-o fácil do remover
com um simples aquecimento da caldeira.
Deste modo, evitam-se incrustações e pro-
tege-se a parede da caldeira. KALSTOP
está à venda em todas as lojas do electro-
domésticos assim como em todas as assi-
stências técnicas Polti.Em alternativa, é
aconselhável usar uma mistura composta
do 50% de água da torneira e 50% à água
desmineralizada.

• Certifique-se de que a tampa de segurança
esteja correctamente enroscada; caso con-
trário podem verificar-se fugas de vapor.

• Antes de proceder ao enchimento do apa-
relho quando já estiver quente, espere al-
guns minutos para o deixar arrefecer.

• Nunca esvaze o aparelho quando a água
no interior da caldeira ainda estiver quente. 

• Não forçar a abertura do tampão quando o
aparelho estiver em funcionamento.

• Verifique periodicamente o estado da
tampa de segurança e de sua junta e, se
necessário, substitua-a por peças originais.

• Durante a passagem, não colocar a mão
sobre a tábua, pois o vapor poderá quei-
mar. 

• Engome somente sobre superfícies resi-
stentes ao calor e que sejam permeáveis
ao vapor.

IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTEEEE!!!!
Antes de deixarem a fábrica todos os nossos
produtos são submetidos a testes rigorosos.
Portanto a sua VAPORELLA poderá conter
água dentro da caldeira.

Nunca aproxime as mãos

ao jacto de vapor.

!Perigo de queimaduras!

Não oriente o jacto de vapor
para detritos pessoas ou ani-
mais.
!Perigo de queimaduras!
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UUUUTTTTIIIILLLLIIIIZZZZAAAAÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO    CCCCOOOORRRRRRRREEEECCCCTTTTAAAA
DDDDOOOO    PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOO

Este aparelho destina-se ao uso doméstico
como gerador de vapor, segundo as in-
struções indicadas no presente manual.
Aconselhamos que leia atentamente este
manual e que o guarde num local seguro
para posteriores consultas.

A Polti S.p.A declina de toda e qualquer re-
sponsabilidade no caso de acidentes deri-
vantes de uma utilização da Vaporella que
não respeite as presentes instruções para
o modo de emprego.

AAAATTTTEEEENNNNÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO
Directiva 2002/96/CE (Resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos  REEE):
informações para os utilizadores

Este produto é conforme à Directiva EU
2002/96/CE. 
O símbolo do cesto barrado marcado no apa-
relho indica que o produto, no fim da própria
vida útil, deve ser tratado separadamente do
lixo doméstico. 

O utilizador é responsável pela entrega do
aparelho, no fim da vida do mesmo, às apro-
priadas estruturas de recolha. 
A adequada recolha diferenciada para o en-
caminhamento sucessivo do aparelho à reci-
clagem, ao tratamento e ao escoamento am-
bientalmente compatível, contribui para evitar
possíveis efeitos negativos sobre o ambiente
e a saúde e favorece a reciclagem dos mate-
riais que compõem o produto. Para infor-
mações mais detalhadas inerentes aos siste-
mas de recolha disponíveis, dirija-se ao
serviço local de escoamento de resíduos, ou
à loja na qual efectuou a compra.

PPPPRRRREEEEPPPPAAAARRRRAAAAÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO
1a. Abra a tampa corrediça (13) de cima para

baixo como na figura (fig. 1).
2a. Introduza a haste para o cabo (12) no re-

spectivo orifício de alojamento. Coloque o
cabo (Tubo do vapor - Cabo de alimen-
tação do ferro) (8) no apoio apropriado
(fig. 2).

3a. Desenrosque o tampao de segurança (1)
e encha a caldeira, com o funil apropriado
(15), com 1,3 litros de água, tomando cui-
dado para que não vá por fora (fig. 3). É
possível utilizar água da torneira. Todavia,
dado que a água contém , pela sua natu-
reza, calcário que ao longo do tempo
pode causar incrustações, aconselhamos
a utilizar uma mistura do 50% de água da
torneira e 50% do água desmineralizada.
Pode usar só água da torneira e evitar a
for mação do calcário adicionando um de-
scalcificante com base natural KALSTOP
FP 2003.

4a. Enrosque bem o tampao com atenção.
Certifique-se de que o tampao de segu-
rança (1) esteja correctamente enro-
scada; caso contrário podem verificar-se
fugas de vapor.

5a. Introduza a ficha do cabo amovível (9) na
tomada do aparelho (fig. 4) e ligue a ficha
de alimentação numa tomada de corrente
idónea dotada de fio de terra (fig. 5).

6a. Carregue no interruptor da caldeira (2) e
no interruptor do ferro (3) e se iluminará a
luz de aviso de pressão (5) (fig. 6).

UUUUTTTTIIIILLLLIIIIZZZZAAAAÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO
Antes de engomar uma peça, é melhor verifi-
car os símbolos da etiqueta da peça, para
consultar as instruções de tratamento dadas
pelo fabricante. 
Controle o tipo de engomagem mais ade-
quado de acordo com a tabela a seguir:
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ENGOMAR A VAPOR
1b. Regule a temperatura do ferro de engo-

mar na posição “ALGODÃO - LINHO” gi-
rando o botão (7) (fig. 7).

2b. Espere até que a luz de aviso da pressão
(5) se apague (aproximadamente 15 mi-
nutos). Carregue no botão (10) do ferro
de engomar comandando a saída do va-
por pela base do ferro. Soltando o botão,
o fluxo interrompe-se (fig. 8).
NOTA: Durante a primeira utilização do
ferro, pode verificar-se a saída, pela base
do aparelho, de gotas de água misturadas
com o vapor, devido à imperfeita estabili-
zação térmica. Aconselhamos portanto
que não oriente o primeiro jacto de vapor
para o tecido que pretende engomar.

3b. Usando o botão de regulação do vapor
(6) é possível variar a quantidade em
função do tipo de tecido que se pretende
engomar (mais ou menos delicado). Ro-
dando o botão no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio aumenta o jacto de
vapor.
Para diminuir rode o botão no sentido dos
ponteiros do relógio (fig. 9).

4b. Quando já não houver água na caldeira
acender- se-á a luz de aviso da água (4).
Para a voltar a encher proceda como de-
scrito no capítulo “Tampa de seguranca /

Falta de água”.
5b. O aparelho está dotado com um tapete rí-

gido para apoiar o ferro (11) (fig. 10), que
pode ser colocado em qualquer superfí-
cie.

ENGOMAR A SECO
1c. Para engomar a seco: ligue a ficha do

cabo de alimentação, carregue no inter-
ruptor do ferro (3), regule a temperatura
do ferro girando o botão (7), seleccio-
nando a temperatura mais indicada para
o tecido e evidenciada no próprio botão.

NOTA:
• A luz de aviso da pressão (5) acende-se e

apaga-se durante a utilização. Isto indica
que a resistência eléctrica entrou em
função para manter constante a pressão da
caldeira. Portanto é possível continuar a
engomar regularmente pois isso corre-
sponde ao normal funcionamento do apa-
relho.

• Se não sair vapor do ferro, verifique se as
luze de aviso (5) estão apagada, se há
água na caldeira e se o botão de regulação
do vapor (6) está na posição correcta.

É possível engomar a vapor
Para engomar a seco, coloque o
termóstato na posição •••

É possível engomar a vapor
Para engomar a seco, coloque o
termóstato na posição ••

Verifique a resistência do tecido à en-
gomagem a vapor ou engome a seco,
com o termóstato na posição •

- não engome 
- não é possível engomar a vapor ou

tratar a vapor 
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TTTTAAAAMMMMPPPPAAAAOOOO    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRRAAAANNNNÇÇÇÇAAAA////     
FFFFAAAALLLLTTTTAAAA DDDDEEEE    ÁÁÁÁGGGGUUUUAAAA

Este aparelho está dotado com um tampao
de segurança com patente Polti, que impede
a abertura, mesmo acidental, da caldeira até
se verificar uma pressão mesmo mínima, no
interior da caldeira. Portanto para se poder
desenroscar é necessário efectuar determi-
nadas operações, que em seguida descreve-
mos. A falta de água é assinalada pela luz de
aviso (4), que se iluminará. Quando deixar de
sair vapor do ferro, proceda do seguinte
modo:
1d. Desligue o aparelho com o Interruptor lu-

minoso da caldeira (2).
2d. Carregue no botão de saída do vapor (10)

no ferro de engomar até cessar o fluxo de
vapor.

3d. Desligar o interruptor luminoso do ferro
(3)

4d. Desligue a ficha da tomada de corrente.
5d. Desenrosque a tampao de segurança (1)

no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio.

6d. Espere alguns minutos para que a cal-
deira arrefeça.

7d. Encha novamente a caldeira procedendo
como descrito no ponto 1a. do parágrafo
PREPARAÇÃO. Ao encher o reservatório
já quente, recomendamos que efectue o
enchimento com pequenas doses de
água de cada vez, para se evitar a evapo-
ração instantânea da água.

CCCCOOOONNNNSSSSEEEELLLLHHHHOOOOSSSS    PPPPAAAARRRRAAAA
AAAA MMMMAAAANNNNUUUUTTTTEEEENNNNÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO    GGGGEEEERRRRAAAALLLL

• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, desligue sempre a fi-
cha da tomada de corrente eléctrica.

• Para a limpeza externa do aparelho utilize
simplesmente um pano húmido. Evite o
uso de solventes ou de detergentes os
quais podem danificar a superfície de
plástico.
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