Maltec
Nawilżacz ultradźwiękowy
WT-2200KW
Instrukcja obsługi i konserwacji

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, należy całkowicie zapoznać się z instrukcją.

Ostrzeżenia:






























Należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją w celu dalszej konsultacji.
Uwaga – Wyłącznie do użytku domowego. Nieprawidłowe używanie może doprowadzić do
uszkodzenia sprzętu jak również być niebezpieczne dla zdrowia.
Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do źródła zasilania odpowiadającego podanemu w
specyfikacji urządzenia.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Nie włączaj urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone, gdy upadło, lub gdy uszkodzony jest
przewód zasilający.
Napraw może dokonać jedynie wyspecjalizowany elektryk lub punkt serwisowy.
Niepoprawnie przeprowadzona naprawa może skutkować niebezpieczeństwem.
Urządzenie należy postawić na płaskiej i suchej powierzchni.
Nie należy umieszczać urządzenia na podłodze lub obok urządzeń grzewczych.
Jeżeli mgiełka wchodzi w kontakt z podłogą może ją uszkodzić. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
urządzenia.
Urządzenie musi zostać umieszczone na podwyższeniu np. stole, szafce itp.
Urządzenie należy umiejscowić w miejscu w którym nie zostanie przewrócone.
Gdy nieużywane należy odłączyć od zasilania.
Urządzenie należy używać całkowicie skompletowane.
ZAWSZE odłącz urządzenie od zasilania przed napełnianiem/opróżnianiem wody lub przed
czyszczeniem, składaniem, rozkładaniem i przenoszeniem.
Nie należy ingerować w zbiornik wody w trakcie użytkowania ze względu na wysoką
częstotliwość wibracji w wodzie.
Nie przeprowadzaj przewodów zasilających pod dywanem, umieść je w taki sposób aby nikt
się o nie nie potknął, oraz aby nie uległy uszkodzeniu przez pocieranie.
Nie odłączaj wtyczki od zasilania poprzez ciągnięcie za kabel.
Nie używaj urządzenia w otoczeniu łatwopalnych substancji i gazów.
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, w pobliżu wody, w łazience i każdym wilgotnym
środowisku.
Urządzenie musi działać w pozycji pionowej.
Nie pozwól aby obce obiekty wpadły do obiegu wentylacyjnego, gdyż może to wywołać
porażenie prądem, lub uszkodzić urządzenie. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza.
Nie wlewaj wody przez otwór wyrzucający mgiełkę.
Wtyczka która wchodzi luźno do kontaktu zasilającego może spowodować przegrzanie
przewodu i uszkodzenie sieci elektrycznej. Skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany
kontaktu.
Na urządzeniu nie należy stawać ani siadać, jak również kłaść na niego ciężkich obiektów.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Osoby które nie są zaznajomione z instrukcją, dzieci, osoby z ograniczonymi zdolnościami
percepcji, jak również na środkach odurzających nie mogą operować tym urządzeniem,
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jedynie pod nadzorem osoby do tego upoważnionej/zaznajomionej z instrukcją.
Używanie środków barwiących, lub zagęszczających wodę, może skutkować uszkodzeniem
zbiornika jak i elementu rozpylającego. W tym przypadku gwarancja nie obejmuje naprawy.
Zarówno ludzie jak i zwierzęta nie słyszą wysokich wibracji urządzenia.

Opis:

A - Wylot mgiełki
B - Baza wylotowa mgiełki
C - Zbiornik wodny
D - Pokrywa zbiornika wodnego
E - Podstawa
F - Przycisk

Czyszczenie/konserwacja:
Przed przystąpieniem do naprawy lub czyszczenia należy w pierwszej kolejności odłączyć
urządzenie od zasilania. Po ściągnięciu zbiornika nie należy dotykać wody w podstawie.
Uwaga! - Ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia produktu!
 Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia.
 Wyczyść zbiornik wody używając do tego jedynie wody bez detergentów, czyszczenie
należy wykonywać regularnie.
Zbiornik wody jest wyposażony w wkład do demineralizacji. Kartridż należy wymieniać co 2-3
miesiące. Jeśli woda jest bardzo twarda, może być konieczna wcześniejsza wymiana wkładu. Biały
pył wokół urządzenia jest pewnym znakiem, że kartridż wymaga wymiany. Należy pamiętać, że
biały pył nie jest szkodliwy. Jeśli w pobliżu urządzenia nadal tworzą się białe pozostałości po
włożeniu nowego wkładu, upewnij się, że woda, której używasz jest nieoczyszczona. Jeśli woda
przepływa przez system odwapnienia - taki jak wymieniacz jonowy w budynku, zanim zostanie
użyta w nawilżaczu, sól może wytrącać się w postaci białego pyłu wokół urządzenia. Kartridż
demineralizacyjny i / lub granulat muszą zostać wymienione najpóźniej po 6 miesiącach w innym
przypadku urządzenie nie osiąga już pełnej wydajności.
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Dane techniczne:
Napięcie:.............................................................220V/50Hz
Zużycie prądu do:...............................................23W
Nawilżanie:.........................................................300ml/godz.
Dla pomieszczeń o powierzchni do:....................30m2
Wymiary:.............................................................167 x 167 x 250 mm
Waga...................................................................0,8 kg

Rozwiązywanie problemów:
Problem
Urządzenie nie włącza się
Brak mgiełki

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Odłączony kabel zasilający

Podłącz przewód do wtyczki

Brak wody w zbiorniku

Napełnij zbiornik wodą

Urządzenie wymaga
czyszczenia

Wyczyść urządzenie i
odkamień podstawę

Zbyt niska temperatura wody

Ustaw moc mgiełki na
maksimum, po 15min.
Nawilżacz powinien ponownie
zacząć działać.

Osady mineralne na
membranie

Oczyść membranę za pomocą
EZCal i szczotki

Słaba mgiełka

Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Nawilżacz ultradźwiękowy WT-2200KW
spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2004/108/EC oraz LVD 2014/55/EU oraz spełnia następujące
standardy:
EN 60355-2-98:2003+A1:2005+A2:2008 IN CONJUNCTION WITH EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 55014-1:2006+A1: 2009:A2+2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

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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