Odkurzacz
MALTEC TurboWash ML1400W
Instrukcja Obsługi i Konserwacji
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1. Uchwyt

12. Końcówka piorąca

2. Aktywator

13. Adapter

3. 2 częściowa metalowa rura

14. Końcówka ssąca

4. Wąż

15. Zatrzask

5. Regulacja

16. Pojemnik na czystą wodę

6. Włącznik silnika

17. Zbiornik

7. Włącznik pompy

18. Podstawa

8. Gniazdo

19. Tylnie kółka

9. Przewód aktywatora

20. Kóńcówka do podłóg

10. Przewód do wody

21. Końcówka precyzyjna

11. Przednie kółka

22. Worek
23. Filtr piankowy
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Użycie odkurzacza
Montaż
1. Wypakuj wszystkie akcesoria i urządzenie
2. Odłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (A1)
3. Otwórz zatrzaski (A2) i oddziel górną pokrywę z silnikiem od zbiornika (A3)
4. Przykręć kółka do podstawy (A4, A5)
5. Umieść filtr piankowy na klatce silnika (A6)
6. Umieść worek na wewnętrznym wlocie zbiornika (A7) (jedynie w przypadku
sprzątania na sucho)
7. Umieść pokrywę z powrotem na zbiorniku (A8)
8. Podłącz wąż do zbiornika (A10)
9. Podłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (A1)
10. Podłącz rurkę ssącą oraz przewód aktywatora (A11)
11. Podłącz akcesoria do metalowej rury (A12)
12. Pozostałe akcesoria podłącz do odkurzacza.

Odkurzanie na mokro
Uwaga! Nie używaj worka na odpady w trakcie odkurzania na mokro.
1. Podczas odkurzania na mokro używaj jedynie filtra piankowego (B1)
2. Umieść pokrywę na zbiorniku (B2)
3. Podłącz adapter do końcówki piorącej (B3)
4. Włącz silnik i zacznij odkurzać mokre podłoże (B3)
5. Jeżeli poziom płynu w zbiorniku będzie zbyt duży, pływak odetnie przepływ
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powietrza. Odkurzacz zacznie wydawać głośniejszy dźwięk. Należy go opróżnić.
6. Wyłącz silnik (B5)
7. Odłącz wtyczkę od zasilania (B6)
8. Opróżnij zbiornik z wody (B7), osusz ścierką (B8), a filtr piankowy odłóż do
wyschnięcia.

Sprzątanie na sucho
1. W trakcie sprzątania na sucho użyj filtra piankowego (suchego) oraz worka na
odpadki.
2. Umieść nowy worek na wlocie zbiornika (C1)
3. Dociśnij mocno worek do wlotu (C2)
4. Umieść pokrywę na zbiorniku (C3)
5. Podczas sprzątania na sucho użyj końcówki do podłóg (C4) lub precyzyjnej (C6)
6. Wyłącz odkurzacz poprzez wciśnięcie przycisku (C7)
7. Odłącz wtyczkę od zasilania (C8)
8. Wymień worek jeżeli jest to konieczne
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Sprzątanie na mokro z detergentem
1. Otwórz zatrzaski i oddziel pokrywę od zbiornika.
2. Usuń worek na odpadki i upewnij się że zbiornik jest pusty.
3. Nałóż filtr piankowy na kratkę silnika
4. Odłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (D1)
5. Odłącz zbiornik na czystą wodę od podstawki (D2)
6. Wlej detergent do zbiornika na czystą wodę (D3, D4)
7. Uzupełnij zbiornik wodą (D5)
8. Podłącz zbiornik na czystą wodę do podstawy (D6)
9. Podłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (D7)
10. Nałóż pokrywę z silnikiem na zbiornik
11. Podłącz metalową rurę i wąż do zbiornika
12. Aktywator jest już podłaczony do uchwytu (D8, D9)
13. Podłącz rurkę do wody do metalowej rury za pomocą klipsu (D10)
14. Podłącz rurkę z wodą do pokrywy silnika (D11)
15. Podlącz przewód aktywatora do wejścia w pokrywie (D12)
16. Oba połączenia przewodu jak i rurki do wody muszą być solidne (D13)
17. Podłącz końcówkę piorącą do metalowej rury (D14)
18. Podłącz adapter do końcówki piorącej (D15)
19. Podłącz metalową rurę do uchwytu (D16)
20. Przypnij rurkę doprowadzającą wodę do otworu w aktywatorze (D17, D18)
21. Pozostałe akcesoria umieść na podstawie.
22. Rozwiń całkowicie przewód zasilający.
23. Podłącz wtyczkę do zasilania (D20)
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Lekkie zabrudzenia dywanu
1. Włącz silnik oraz pompę (E1, E2)
2. Wciśnij Włącznik ON na aktywatorze, aby spryskać środek czyszczący na dywan
(E3)
3. Po wciśnięci OFF, spryskiwanie ustanie (E4)
4. Równomiernie i powoli przesuwaj końcówką ssącą po dywanie, jednocześnie
zmieniając ustawienie aktywatora z ON na OFF i odwrotnie (E5)
5. Aby zebrać jak najwięcej płynu z dywanu nie używaj aktywatora.
Ciężkie zabrudzenia dywanu
1. Włącz jedynie pompę
2. Ustaw włącznik ON na aktywatorze i spryskaj dywan środkiem piorącym (E3)
3. Wyłącz pompę.
4. Włącz silnik.
5. Przesuwaj końcówką ssącą po dywanie, aż do momentu gdy będzie on suchy.
6. Nie wchodź na dywan jeżeli jest on stale mokry.
7. Poczekaj aż dywan wyschnie całkowicie.
Mycie na mokro
1. Załącz adapter na końcówkę piorącą (E6)
2. Włącz silnik oraz pompę.
3. Ustaw włącznik ON na aktywatorze aby spryskać podłogę, jednocześnie
przesuwając końcówkę ssącą do przodu i do tyłu.
4. Wyłącz pompę i sprzątnij środek piorący do momentu gdy podłoga jest sucha.

Uwaga!
• Nie włączaj pompy jeżeli w zbiorniku na wodę nie ma żadnego płynu.
• Zawsze sprawdź poziom wody w zbiorniku na czystą wodę przed każdym użyciem
• Upewnij się jaki wpływ ma detergent na dywanie, zanim przystąpisz do sprzątania.
• Urządzenie wyposażone jest w system zapobiegający przegrzaniu pompy.
• Po wyłączeniu pompy przez system bezpieczeństwa, będzie ona możliwa do
6/7

•

włączenia dopiero po ostudzeniu.
Po każdym czyszczeniu na mokro wszystkie części muszą zostać przemyte czystą
wodą.

Dane techniczne
Moc

Napięcie

Częstotliwość

1400W

230V

50Hz

Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz TurboWash ML1400W
spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy MD 2006/42/EC oraz LVD 2006/95/EC oraz spełnia
następujące standardy:
EN 62233:2008
EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-10:2003 + A1:2008

Importer:
MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21
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