Odkurzacz
MALTEC TuboVac ML1800-ASH
Do popiołu
Instrukcja obsługi i konserwacji
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Przed przystąpieniem do pracy z odkurzaczem, należy zapoznać się i dokładnie
zrozumieć instrukcję. Niestosowanie się do zaleceń i wymogów zawartych w instrukcji
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, porażeniem elektrycznym lub
uszkodzeniem mienia. Upewnij się że wszystkie części odkurzacza są sprawne, nie
posiadają uszkodzeń, oraz są idealnie zamontowane. Urządzenie nie może być używane
przez dzieci.
Instrukcję należy zachować przez okres całego użytkowania odkurzacza.
Instrukcja bezpieczeństwa
• Nie pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru.
• Napięcie w gnieździe zasilania musi być identyczne jak opisane na urządzeniu.
• Nie przeciągaj odkurzacza za pomocą przewodu zasilającego. Zasilanie należy
odłączyć od gniazda trzymając za wtyczkę nie za przewód. Chroń przewód przed
przetarciami, ostrymi krawędziami, ciepłem. Uszkodzony przewód może
spowodować porażenie prądem.
• Upewnij się że przewód nie uległ uszkodzeniu po najechaniu, zgnieceniu,
rozciągnięciu.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy urządzenia, należy odłączyć je
od gniazda zasilającego.
• Końcówki i filtry odkurzacza utrzymuj w czystości, aby pracował wydajnie i
bezpiecznie.
• Nie używać do zasysania wody.
• Nie pozostawiać na deszczu.
• Nie zanurzać w wodzie do czyszczenia.
• Nie używaj odkurzacza do zasysania łatwopalnych lub wybuchowych cieczy,
wybuchowych substancji, gorącego lub płonącego popiołu i innych materiałów
powodujących obrażenia ciała, jak również zapałek, papierosów, materiałów
korozyjnych.
• Upewnij się że temperatura popiołu nie jest większa niż 50°C
• Używaj jedynie akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
• Przechowuj odkurzacz w suchym pomieszczeniu.
• Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu musi zostać wymieniony przez
producenta lub wykwalifikowanego serwisanta.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do użytku przez osoby z ograniczoną
zdolnością motoryczną i psychiczną, chyba że jest ona pod nadzorem osoby za nią
odpowiedzialnej.
• Należy dołożyć wszelkich starań aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Nie używaj urządzenia jeżeli nie posiada ono zamontowanego filtra. Nie używaj
innych filtrów niż tych załączonych do urządzenia.
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Spis części:
1. Uchwyt
2. Włącznik/Wyłącznik
3. Górna pokrywa
4. Uszczelka zbiornika
5. Otwór ssący
6. Wąż metalowy
7. Końcówka aluminiowa
8. Zatrzask
9. Zbiornik ze stali nierdzewnej
10. Podstawa
11. Kółka
12. Filtr HEPA
13. Filtr materiałowy
14. Filtr materiałowy
15. Aluminiowa końcówka szczelinowa
Instrukcja użytkowania:
1. Zamontuj filtr (10) na dole podstawy silnika (9). Filtr powinien być wyczyszczony po
każdym ciężkim użyciu.
2. Podłącz wąż (6) do otworu ssącego w odkurzaczu (5).
3. Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania.
4. Włącz odkurzacz ustawiając przycisk na pozycji „ I ”.
5. Uprzątnij palenisko z popiołu.
6. Wyłącz odkurzacz ustawiając przycisk na pozycji „ O ”.
Aluminiową końcówkę przesuwaj nad popiołem powoli i równomiernie.
Konserwacja urządzenia:
1. Wyłącz odkurzacz.
2. Odłącz wtyczkę od gniazda zasilania.
3. Rozłącz wąż, końcówkę aluminiową i zbiornik.
4. Wyczyść wszystkie elementy, do plastikowych elementów można użyć mokrej
ścierki.
5. Opróżnij zbiornik, jeżeli zachodzi taka potrzeba można go umyć.
6. Odkurz filtr z nalotu, jeżeli zachodzi potrzeba można go wyprać.
7. Nie używaj środków czystości, rozpuszczalników lub ostrych szczotek.
Naprawa:
Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez
producenta. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, napraw może dokonać jedynie
autoryzowany serwis, lub elektryk.
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Utylizacja:
Znak ten oznacza że produkt nie może być utylizowany w przydomowych
śmietnikach na terenie UE. Aby uniknąć zanieczyszczeń środowiska lub
szkodliwych czynników dla ludzi. Sprzęt należy podać recyklingowi w celu
odzyskania materiałów wtórnych. Aby zutylizować sprzęt skontaktuj się z
najbliższym punktem recyklingu.

Warunki Gwarancji:
Producent nakłada na urządzenie 2 letnią gwarancję, licząc od daty zakupu urządzenia
przez klienta. Gwarancja pokrywa jedynie uszkodzenia które nie są mechaniczne,
wynikające z wadliwego działania urządzenia.
Napraw może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Odsyłając towar do
naprawy należy załączyć dowód zakupu.
Gwarancja nie obejmuje:
• Normalnego zużycia urządzenia
• Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
• Uszkodzeń powstałych w wyniku czynników zewnętrznych.
• Uszkodzeń wynikłych z niezastosowania się do instrukcji.
• Częściowego lub całkowitego rozmontowania urządzenia przez inne osoby niż
autoryzowany serwis.
Dane techniczne:
Model

Moc

Napięcie

Częstotliwość

ML1800-ASH

1200/1800W

220V-240V

50/60Hz

Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz ML1800-ASH spełnia
wszelkie wymogi Dyrektywy 2014/30/EU oraz spełnia następujące standardy:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-3:2008
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