Odkurzacz
MALTEC TurboVac ML1400W
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Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania,
poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.
Podwójne filtry
Zastosowanie podwójnego filtru nie tylko gwarantuje całkowite sprzątanie najmniejszych
cząsteczek brudu, ale również zapewnia czystość wydmuchiwanego powietrza.
Różnorodność końcówek
Dzięki wyposażeniu odkurzacz może być wykorzystywany nie tylko do sprzątania dywanu
czy podłóg. Dodatkowe końcówki pozwalają na odkurzanie ścian, sufitów, łóżek, itp.
Wykaz części

Montaż
• Przymocuj wąż do zbiornika
Końcówkę węża należy włożyć do otworu znajdującego się z boku
zbiornika na odpady. Trzymając końcówkę, wciśnij do otworu następnie
przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu
zablokowania. Jeżeli chcesz odłączyć przekręć końcówkę w ruchu
przeciwnym do wskazówek zegara i wyciągnij wąż.

•

Przymocuj koniec węża z uchwytem do rury
Gdy chcesz podłączyć uchwyt do rury przedłużającej należy wcisnąć
końcówkę węża do większego otworu rury następnie przekręcić w celu
przymocowania.
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•

Podłączanie dodatkowych rur jest identyczne jak punkt powyżej

•

Podłączanie końcówki do rury
Aby zmienić końcówkę, należy mniejszy koniec rury wetknąć do
końcówki, oraz przekręcić w celu przymocowania.

•

Przewód zasilający
Długość przewodu wynosi 4 metry.
Po skończonej pracy należy odłączyć przewód od gniazda zasilającego

•

Źródło zasilania
Po podłączeniu do prądu, aby włączyć odkurzacz należy wcisnąć przycisk „I” (lub
zielony), aby wyłączyć wciśnij przycisk „0” (lub czerwony).

•

Dostosowanie siły ssącej
Na uchwycie rury znajduje się suwak dzięki któremu możemy
regulować moc ssącą odkurzacza. Gdy otwór jest zamknięty siła jest
większa, gdy otwarty, mniejsza.

Obsługa
• Do sprzątania narożników najlepiej użyć płaskiej końcówki

•

Do czyszczenia ramy okna, tapczanów, zasłon najlepiej sprawdza się
okrągła końcówka ze szczotką.

•

Po zakończonej pracy odłącz wtyczkę od gniazda zasilającego, następnie zwiń
przewód na dwóch uchwytach z tyłu odkurzacza.

Czyszczenie filtra:
1) Odepnij dwa zatrzaski mocujące pokrywę do zbiornika, następnie
wyjmij całą pokrywę z silnikiem.
2) Filtr piankowy znajduje się w wewnętrznej stronie pokrywy, należy go
ściągnąć z owiewki.
3) Wyczyść filtr pod bieżącą wodą, następnie pozbądź się nadmiaru
wody. Przed ponownym zamontowaniem, Piankę należy osuszyć w
suchym miejscu nie narażając na promienie słoneczne gdyż może
dojść do deformacji. Nie należy też suszyć filtra w suszarce.
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Uwaga!
• Nie należy zbliżać/przechowywać odkurzacza w pobliżu piecy,
kominków i innych źródeł wysokiej temperatury, może dojść do
deformacji niektórych elementów.
• Należy unikać przydepnięcia, przeciągani, rozciągania, ocierania
przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy
używać odkurzacza.
• Po skończonej pracy, jak również w trakcie konserwacji lub naprawy,
odkurzacz należy odłączyć od źródła zasilania. Rozłączać trzymając za
wtyczkę, nie za kabel.
• Przed przystąpieniem do odkurzania sprawdź czy wszystkie
komponenty urządzenia jak filtry, są zamontowane prawidłowo.
• Sprzątając unikaj dużych przedmiotów jak kulki papieru, kępki długich
włosów, gdyż każdy duży obiekt potrafi zablokować wlot powietrza.
Jeżeli dojdzie do zatkania, niezwłocznie wyłącz odkurzacz, odepnij od
zasilania i udrożnij.
• Odkurzacz nie nadaje się do zasysania błota, gipsu, małych cząsteczek,
gdyż może dojść do zatoru w wyniku którego spaleniu może ulec silnik.
Jeżeli jakaś z tych substancji została zassana, należy oczyścić worek i
filtr.
• Do czyszczenia odkurzacza należy używać ścierki zmoczonej wodą, lub
łagodnym środkiem czyszczącym. Nie należy używać rozpuszczalników,
benzyny itp.

Parametry techniczne
Moc

Napięcie

Częstotliwość

1400W

220-240V

50Hz

Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Urządzenie nie włącza się

Rozwiązanie

1. Sprawdź czy wtyczka jest Podłącz wtyczkę do gniazda
prawidłowo wpięta do
zasilającego, a następnie
gniazda zasilania
włącz odkurzacz.
2. Sprawdź czy włącznik jest
ustawiony na pozycję „ON”

Siła ssąca jest
niewystarczalna

1. Sprawdź czy nie doszło
do zatoru na całej długości
węża i końcówek
2. Sprawdź czy zbiornik nie
jest pełen
3. Sprawdź czy filtr nie jest
zablokowany lub zbyt
zabrudzony, oraz czy został
podłączony prawidłowo.
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Usuń zator, opróżnij zbiornik,
wyczyść filtr i złóż ponownie
odkurzacz.

Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz TurboVac ML1400W
spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy MD 2006/42/EC oraz LVD 2006/95/EC oraz spełnia
następujące standardy:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013
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