Maltec odkurzacz TurboVac ML3000W
Instrukcja obsługi i konserwacji

1. Właściwości
1)
2)
3)
4)
5)

Odkurzacz na mokro i sucho
3 silnik mogą pracować jednocześnie zwiększając moc ssania
Uchwyty na podstawie ułatwiające przechowywanie akcesoriów
Profesjonalny wygląd idealnie nadaje się do biur, hoteli, fabryk, magazynów itp.
Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

2. Specjalistyczne końcówki do różnych zadań

Końcówka do podłóg,
dywanów, płynów.

Szczotka do okien, książek,
stołów.

Końcówka szczelinowa

3. Instrukcja bezpieczeństwa
1) Przed przystąpieniem do użytkowania upewnij się że napięcie w gnieździe zasilania
jest takie samo jak wykorzystywane przez urządzenie.
2) Nie używaj urządzenia w pomieszczaniach gdzie znajdują się łatwopalne materiały,
gdyż silnik może wywołać iskrę.
3) Nie dopuść do zatkania wlotów odkurzacza może to spowodować zwiększenie
temperatury i uszkodzenie silnika.
4) Nie zbieraj odkurzaczem łatwopalnych, palących i żarzących się przedmiotów jak
papierosy lub benzyna.

5) Nie zbieraj odkurzaczem ostrych przedmiotów (pinesek, gwoździ).
6) Nie zbieraj odkurzaczem przedmiotów, pyłów, które w łatwy sposób przyczepią się
do filtra i spowodują jego zatkanie, jak pył ze szlifowania, pył grafitowy.
7) Nie obracaj urządzenia, utrzymuj je w pionie, aby zalegająca w nim woda nie
dostała się do silnika.
8) Uwaga: Jeżeli z wylotu powietrza zaczyna wydobywać się woda, nie obracaj
pokrywy z silnikiem gdyż może dostać się do jego środka. Nie używaj urządzenia
jako pompy.
9) Po skończonej pracy każdorazowo odłączaj wtyczkę urządzenia od zasilania.
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10)Trzymaj urządzenie z dala od promieni słonecznych i wysokich temperatur, mogą
wywołać zniekształcenie plastiku.
11) Nie przygniataj, zginaj, przeciągaj przewodu zasilającego, aby go nie uszkodzić.
12)Nie zanurzaj pokrywy odkurzacza w wodzie, nie myj go pod bieżącą wodą, jeżeli
elementy elektryki zostaną wystawione na działanie wody mogą spowodować
obrażenia osobie jej używającej. Prawidłowe czyszczenie pokrywy powinno
odbywać się za pomocą wilgotnej szmatki.
13)W razie potrzeby przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
wykwalifikowane do tego osoby lub serwis urządzeń elektrycznych.

4. Instrukcja obsługi
1) Podłączenie – połącz element łączący wąż wraz otworem wlotu powietrza, upewnij
się że mocowanie jest prawidłowe. Następnie podłącz do węża pozostałe
wymagane akcesoria.
2) Przed przystąpieniem do pracy upewnij się iż urządzenie ma założony filtr.
3) Przed przystąpieniem do odkurzania na mokro, wyjmij filtr kurzu, oraz wszystkie
zalegające śmieci w zbiorniku.
4) Podłącz wtyczkę do gniazda zasilającego, trzymaj przewód zasilający po prawej
stronie urządzenia.
5) Aby rozpocząć pracę włącz urządzenie używając przycisków na pokrywie.

5. Ochrona urządzenia
1) Kiedy w zbiorniku znajduje się zbyt dużo wody, zadziała mechanizm
przeciwdziałający zalaniu silnika. Zacznie wtedy wydobywać się głośny dźwięk z
urządzenia i wejdzie on na wyższe obroty. W tym przypadku należy wyłączyć
urządzenie, odłączyć je od zasilania i opróżnić z zalegającej wody.
2) Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania 220-240 volt.
50Hz.
3) Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go w autoryzowanym
serwisie, lub poprzez odpowiednio wyszkolone do tego osoby.
4) Urządzenie to nie może być używane przez dzieci, lub osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, psychicznych, sensorycznych lub bez odpowiedniego
przeszkolenia w zakresie działania urządzenia.
5) Należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
6) Niektóre modele odkurzaczy muszą nie mogą być podłączone do sieci elektrycznej
zabezpieczonej bezpiecznikiem 10A, lecz wyższym 15A

6. Prawidłowa utylizacja urządzenia
Urządzenie nie może zostać zutylizowane wraz z normalnymi odpadami domowymi. Aby
uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia środowiska, lub wyrządzenia krzywdy ludziom
należy pozbyć się go w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu. Zostanie ono
przetworzone w celu pozyskania materiałów do ich ponownego użycia. Skontaktuj się z
lokalnym zakładem recyklingu w celu utylizacji się urządzenia.

7. 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.
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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.

8. Konserwacja urządzenia
Czyszczenie zbiornika
W momencie gdy zbiornik zostanie zapełniony co powoduje spadek siły ssącej, należy go
opróżnić:
odbezpiecz pokrywę odpinając zaczepy po bokach zbiornika
zdejmij filtr ze zbiornika i opróżnij go z zalegających śmieci
nałóż ponownie filtr na zbiornik i umieść pokrywę.
Czyszczenie filtra
Worek filtrujący należy myć czystą i ciepłą wodą, gdy jest pokryty kurzem. Jeśli to
konieczne, możesz użyć środka, który nie jest żrący lub kwaśny.

9. Akcesoria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wąż ssący
Krótki konnektor
Długi konnektor
Metalowa tuba
Końcówka do podłóg suchych
Końcówka do podłóg mokrych
Końcówka szczelinowa
Końcówka do kurzu

10. Parametry
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Model

MWD187-3000W-80L

Moc

3000W

Siła ssąca

≥22KPA

Pojemność

80L

Średnica pojemnika

415mm

Funkcje

Mokro/Sucho

Napięcie

AC 220-240V

Długość przewodu

3.7M
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Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz ML3E80 spełnia
wszelkie wymogi Dyrektywy 2004/108/EC oraz LVD 2006/95/EC oraz spełnia następujące
standardy:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

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

EN 61000-3-3:2008
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