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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 kanal, så 
du er opdateret på vores 
nyeste videomateriale. 

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF MOPPY 
MASKOTEN FOR RENHED; ØJEBLIKKELIG, PRAKTISK OG HURTIG.

MOPPY dEsinficErEr På En gang MEd En varM daMOPladET 
Klud udEn anvEndElsE af KEMisKE rEnsEMidlEr.

FJERNER OG ELIMINERER 99,9% AF BAKTIER.



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. 

• 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 bestemt til husholdningsbrug indendørs.



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 strøm, 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. 

• For at fjerne stikket fra stikket, skal du ikke trække i strømkablet, men hold 
i selve stikket for at undgå beskadigelse af stikket og kablet.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før brugervedligeholdelse 
på apparatet.

• Vikkel kablet helt ud, før du tilslutter apparatet til strøm og før brug. Brug 
altid produktet med kablet helt afviklet

• Træk ikke eller ryk i kablet eller udsæt det for spændinger (vridning, knus-
ning eller strækning). Hold kablet væk fra varme og / eller skarpe overfla-
der og elementer. Undgå at knuse kablerne i døre og vinduer. Undgå at 
trække i kablet. Vikkel ikke kablet rundt om apparatet, hvis apparatet er 
varmt.

• Der kan opstå en fare, hvis apparatet løber over forsyningskablet.
• Udskift ikke stikket på strømkablet.
• Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dets ser-

viceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå alle mulige fa-
rer. Brug ikke produktet, hvis strømkablet er beskadiget.

• Rør ikke ved eller brug apparatet barfodet og / eller med vådt krop eller 
fødder.

• Brug ikke apparatet i nærheden af containere fyldt med vand, f.eks. dræn, 
bade og svømmebassiner.

• Sænk aldrig rengøringsmidlet i vand eller anden væske



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 den vandblanding fra afsnittet: ”HVILKET VAND 

KAN BRUGES” i tanken.
• Ret ikke dampstrålen mod eksplosive pulvere eller væsker, kulbrinter, åben 

ild og eller ekstremt varme genstande.
• Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom pejse, komfurer og 

ovne.
• Undgå at forhindre åbninger og gitter på produktet.
• Tøj og stoffer der er udsat for en dyb damp, når meget høje temperaturer 

over 100 ° C. Vent et par minutter og kontroller at de er afkølet, før du 
håndterer dem. Undgå kontakt med huden, hvis de lige er blevet dampet.

• Produktets dampaktivering er følsom over for magnetfelter. Tag ikke mag-
neter eller genstande, der indeholder dem tæt på, for at undgå pludselige 
dampstråler.

• Placer ikke produktet i nærheden af elektromagnetiske felter såsom induk-
tionsplader.

• Anbring ikke produktet på sarte overflader, der ikke er varme- eller fugtbe-
standige.

• Hold basen i vandret position under brug på stabile overflader.
• Før du opbevarer apparatet, skal du sørge for, at det er helt kølet af.
• Brug altid bærehåndtaget til at løfte produktet. 
• Ret ikke dampstrålen mod nogen del af kroppen eller på mennesker.
• Rør ikke ved basen og børstepladen under brug, og før den er helt afkølet.



KORREKT BRUG AF PRODUKTET
Moppy er beregnet til indendørs 
brug til rengøring og desinficering af 
gulve samt enhver type vertikal vask-
bar overflade (fliser, skabsdøre, mar-
morvægge osv.). Læs disse instrukti-
oner omhyggeligt og opbevar dem. 
Hvis denne vejledning går tabt, kan 
den konsulteres og / eller downloa-
des fra webstedet www.polti.com.
Lad aldrig apparatet udsættes for 
vejrlig.
Polti S.p.A. forbeholder sig retten til 
at ændre specifikationer for udstyr 
eller tilbehør uden forudgående var-
sel.
Før vores produkter forlader vores 
fabrik, testes de alle nøje. Der kan 
derfor være restvand i tanken. Kor-
rekt brug af produktet er kun som 
beskrevet i denne brugsanvisning. 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. 

HVILKEN TYPE VAND 
KAN BENYTTES
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 på hos din lokale vandforsyning.
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.

MOPPY
Moppy er det nye rengøringssystem 
til gulve og vertikale vaskbare over-
flader.
Produktet har en dobbelt funktion:
1) Rengøringsfunktion: at vaske og 
desinficere alle typer gulve (fliser, 



keramiske overflader, stentøj, par-
ketgulv, marmor osv.) eller lodrette 
vaskbare overflader.
2) Støvfunktion: at fjerne støv med 
elektrostatiske klude.
Tests udført af et uafhængigt labora-
torie fra tredjepart bekræfter, at Pol-
ti Moppy-systemet i én arbejdsgang 
fjerner og eliminerer 99,9% bakte-
rier, hvis det bruges på baggrund af 
instruktionerne, der er i denne vej-
ledning, med mikrofiber dugen påsat 
og med en standtid på 20 sekunder 
på dockingstationen.

1. KLARGØRING AF APPARATET
1.1 Fjern moppen fra emballagen og 
kontroller at produktet er komplet 
med alle dele inkluderet.
1.2 Klargør basen (se figur B): monter 
slangen med ergonomisk håndtag på 
basen (1) ved at trykke på den, indtil 
du hører et klik og indtil låseknappen 
er synlig (2). Basen er nu klar.
1.3 Klargør moppen (se figur A): fjern 
låsekrogen (3), skru låsen af (4) og 
sæt den på teleskoprøret (5), ind-
sæt den derefter i det flade sektion 
(6) og drej indtil hullerne (7) passer 
sammen, indsæt derefter låsekrogen 
(8) og spænd (9) igen.
1.4 Juster moppehåndtaget i højden 
ved at tage fat i de to dele på alumi-
niumshåndtaget og dreje den øver-
ste del mod uret for at frigøre den, 
og derefter juster til den ønskede 
højde. Afslut ved at dreje den øver-
ste del med uret (10) og stram fast.
1.5 Fyld vandtanken: Tryk på den 

øverste knap (11) for at åbne den og 
fyld tanken op til maks. Der kan 0,7 
L i tanken (12). Luk ved at trykke på 
knappen igen.

ADVARSEL: Tilsæt ikke andre stof-
fer i tanken.

Denne handling skal altid udføres 
med strømkablet frakoblet stikkon-
takten.
1.6 Fjern strømkablet helt og tilslut 
det til en passende stikkontakt (13). 
Den røde strømindikatorlampe lyser 
(14). Efter et par sekunder er mop-
pen klar.

2. RENGØRING OG RENSNING 
AF GULV
Før du bruger moppen på sarte 
overflader, skal du kontrollere, at 
der ikke er genstande mellem klu-
den og overfladen som kan forår-
sage.

Brug produktet på overflader der har 
været fejet eller støvsuget.
Sørg for, at afsnit 1 er fulgt.
2.1 Sæt den medfølgende mikrofi-
berklud på moppen. For at gøre den 
lettere at fastgøre, har moppen et let 
låse/frigørelsessystem. Placer bare 
rengøringssiden af kluden på gulvet 
og placér moppen ovenpå (15-16).
2.2 Placer moppen med klud på ba-
sen, og juster pilene på børsten med 
pilene på basen (18). Forkert juste-
ring af pilene forhindrer moppen i at 
fungere.



2.3 Når børsten hviler korrekt på ba-
sen, begynder basen at afgive damp 
på kluden. Damplevering signalise-
res af en blinkende rød indikatorlam-
pe (14). Den grønne indikatorlampe 
(19) tændes efter ca. 20 sekunder, 
hvilket indikerer, at kluden er blevet 
desinficeret.
Første gang det bruges, anbefaler vi, 
at du lader moppen stå på basen i 
nogle få sekunder for at sikre, at klu-
den dampes jævnt.

2.4 Rengør gulve ved at bevæge 
moppen hen over overfladen, der 
skal behandles.
Når overfladen ser ud til at være tør, 
skal du vende moppen tilbage til ba-
sen og dampe den igen. Indikator-
lampen (19) tændes efter ca. 20 se-
kunder, hvilket indikerer, at kluden er 
blevet renset. Det er dog altid muligt 
at holde moppen længere på basen 
længere at dampe kluden mere. Ved 
særligt ru gulve anbefales det at for-
længe damptiden, så ?? er tilstræk-
kelig dampopladet.
2.5 Stoffet kan udskiftes når som 
helst under rengøring.
2.6 Standby-parkering: Du kan place-
re moppen på basen uden at aktivere 
dampen under rengøringen; Anbring 
børsten med pilen udad (20) og ind-
sæt det teleskoprøret i låsen (23).
Vent på at kluden er afkølet, før 
den fjernes fra moppen. Placer fo-
den på mærket og træk moppen 
opad for at fjerne kluden (17).

ADVARSEL: Brug ikke moppen uden 
klud.

ADVARSEL: Ved at flytte moppen 
væk fra basen, stopper dampen. 
For yderligere sikkerhed slukker 
dampen sig selv efter 60 sekunder: 
Moppen går i automatisk låst til-
stand. For at genoptage dampen er 
det nødvendigt at fjerne moppen 
fra dens base, vente i 15 sekunder 
på nulstilling og derefter placere 
moppen tilbage på basen og fort-
sætte som i punkt 2.2.

ADVARSEL: For sarte overflader 
skal du udføre en rengøringstest på 
et ikke-synligt område, lad det tør-
re og sikre at der ikke er sket æn-
dringer i farve eller deformationer.

3. RENGØR LODRETTE OVERFLADER
Moppen kan rengøre og desinfice-
re alle vertikale vaskbare overflader 
såsom vægge med fliser, marmor-
belægninger, brusebade, skabsdøre 
osv.
3.1 Sæt en ren mikrofiberklud fast 
på moppen og damp derefter kluden 
som beskrevet i punkt 2.2 - 2.3.
3.2 Når kluden er klar, skal du rengø-
re overfladen. Vend tilbage til basen 
for at dampe kluden igen, når det er 
nødvendigt.



4. STØV FANGER FUNKTION
Før du bruger moppen på sarte 
overflader, skal du kontrollere, at 
der ikke er genstande mellem klu-
den og overfladen som kan forår-
sage ridser.

4.1 For at fjerne støv fra overflader, 
skal du fastgøre den tørre mikrofi-
berklud til moppen.
2.1 Fastgør derefter den elektrosta-
tiske klud: anbring kluden på gulvet 
og sæt moppen ovenpå, og fastgør 
derefter den elektrostatiske klud ved 
at sætte den i knapperne på toppen 
af moppen (21-22).
4.2 Rengør gulvene ved at flytte 
moppen.
4.3 Fjern den elektrostatiske klud ef-
ter rengøring, og bortskaf den i en 
passende affaldsspand.

5. LØBET TØR FOR VAND
Vandstanden er altid synlig takket 
være den gennemsigtige tank.
Når vandet inde i tanken er brugt op, 
stopper der med at komme damp 
ud. For at få damp ud igen, skal du 
blot fylde vandtanken som beskrevet 
i afsnit 1.
ADVARSEL: Denne handling skal al-
tid udføres, når apparatet er koblet 
strøm.

6. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE
Tag altid stikket ud af stikkontakten, 
før du udfører nogen vedligeholdel-
se på det, og sørg for at produktet er 

kølet af inden det begynder igen.
Brug kun en fugtig klud til rengøring 
af apparatets yderside.
Brug ikke nogen form for vaskemid-
del.
Mikrofiberklude skal vaskes efter va-
skemærket.
ADVARSEL: Tag ikke fat i, løft, bær 
eller vip produktet fra basen, når 
den stadig er varm. Vent på, at det 
er kølet af.

7. OPBEVARING
1.1 Sluk for apparatet. Vent på at ap-
paratet er kølet af.
7.2 Fjern den fugtige klud fra mop-
pen.
7.3 Placer moppen over basen med 
pilen pegende udad (Standby-parke-
ringsposition) (20), og indsæt tele-
skoprøret i låsen på håndtaget (23).



8. FEJLFINDING

Problem Årsag Løsning
Apparatet starter ikke. Batteriet er ikke opladt. Kontroller at moppen 

er tilsluttet strøm, som 
beskrevet i afsnit 1.

Der kommer ikke damp 
ud.

Løbet tør for vand.

Apparatet er slukket.

Forkert justering af 
pilen.

Sikkerhedslås

Tag ledningen ud af 
stikkontakten, fyld 
vandtanken og vent ca. 
10 sekunder. 

Kontroller at apparatet 
er tilsluttet strøm, som 
beskrevet i afsnit 1.

Kontroller, at pilen på 
basen er på linje med 
den på moppen.

60 sekunder efter at 
moppen begynder at 
oplade, låsen moppen 
automatisk.
Fjern moppen og vent 
15 sekunder.

Kluden drypper. Der er brugt for meget 
tid på basen under 
afgivelse af damp.

Reducer tiden.

Frigørelse af damp / 
vand efter fjernelse af 
moppen.

Vandrester i kred-
sløbet.

Dette er normal og 
stopper efter et par 
sekunder. 

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.






