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Instrukcja obsługi
i konserwacji
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Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń w
wyniku nieprawidłowego użytkowania. Szczególny nacisk należy przepisy dotyczące
bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie jest przekazane do użytku przez osoby trzecie, należy
również przekazać tą instrukcję.

Uwaga!
1. Nieprawidłowa obsługa może skutkować uszkodzeniem urządzenia, lub poważnymi
uszczerbkami na ciele.
2. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi
producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które
mogą wystąpić.
3. Przed podłączeniem wtyczki do gniazda zasilania, należy upewnić się że gniazdo
odpowiada parametrom podanym w instrukcji lub tabliczce znamionowej
urządzenia.
4. Nie należy zanurzać urządzenia lub przewodu w wodzie czy innych płynach. Jest to
bezpośrednie zagrożenie życia porażeniem prądem. Jednakże jeżeli dojdzie do
takiej sytuacji, niezwłocznie odłącz urządzenie od zasilania, a przed następnym
uruchomieniem należy je oddać do sprawdzenia przez punkty serwisowy.
5. Jeżeli przewód zasilający bądź wtyczka noszą ślady uszkodzenia nie należy
użytkować urządzenia. Jeżeli urządzenie upadło, bądź wystąpiły inne jego
uszkodzenia, należy dokonać napraw i kontroli w odpowiednim do tego serwisie.
6. Nie odłączaj urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód, bądź mając wilgotne
ręce.
7. Upewnij się że główny przewód zasilający nie ociera się o ostre narożniki, lub jest
zablokowany.
8. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności (przykładowo
łazienka)
9. Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń generujących ciepło. (farelki,
kominki itp.)
10. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez serwisanta
lub wykwalifikowanego do tego technika.
11. To urządzenie nie jest przystosowane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, psychicznymi, sensorycznymi lub nie
posiadającymi odpowiednich kwalifikacji do jego obsługi. Wyjątki można stosować
pod nadzorem osób za nie odpowiedzialnych posiadających odpowiednie
kwalifikacje.
12. Powinno dołożyć się wszelkich starań aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
13. Urządzenie nie może być podłączone do innych urządzeń sterujących (przedłużacz
z timerem, urządzenia sterujące).
14. Urządzenie należy umiejscowić na płaskiej stabilnej powierzchni, aby uniknąć
przewrócenia.
15. Urządzenie przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach jak kuchnie, biura, czy
inne pomieszczenia pracownicze.
16. Gdy urządzenie jest włączone, nie należy go pozostawiać bez nadzoru.
17. Urządzenie nie jest stworzone do funkcjonowania w otwartych przestrzeniach,
jedynie do użytku domowego.
18. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dostępu dzieci.
19. Nie wkładaj palców, lub innych przedmiotów w kratkę wentylatora.
20. Nigdy nie włączaj urządzenia, bez zamontowanej siatki ochronnej.
21. Urządzenie musi zostać zmontowane całkowicie, przed przystąpieniem do
użytkowania.
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22. Uwaga na długie włosy! Mogą zostać wciągnięte przez śmigła wentylatora.
23. Nie kieruj nadmuchu urządzenia wprost na osoby przez długi czas.
24. Upewnij się że urządzenie jest odłączone od zasilania przed zdjęciem siatki
ochronnej.

Spis części
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metalowa siatka zabezpieczająca
Śmigło
Stojak
Uchwyt
Przełącznik prędkości
Kontrolka

Montaż
Urządzenie zostało uprzednio zmontowane, nie wymaga dalszego montażu.

Instrukcja obsługi
1. Podłącz wtyczkę urządzenia do źródła zasilania.
2. Wybierz prędkość z jaką ma pracować urządzenie, poprzez wciśnięcie
odpowiedniego przycisku 0 = OFF, 1 = Niskie obroty, 2 = Średnie obroty, 3 =
Wysokie obroty.
3. Ustawienie urządzenia: wentylator może wychylać się w jednej osi.
Uwaga! Wciskaj jedynie jeden przycisk prędkości naraz. W innym przypadku można
uszkodzić urządzenie.

Konserwacja urządzenia
Uwaga! Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, zawsze odłącz je od źródła
zasilania.
1. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o wysokim stężeniu brudu lub
olejów, gdyż śmigło może zostać przyblokowane.
2. Plastikowe części należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką
3. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Aby je wyczyścić przetrzyj je wilgotną
szmatką i pozostaw do wysuszenia.
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4. Co jakiś czas sprawdź czy śruby w urządzeniu są dokręcone.
5. Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Specyfikacja techniczna
Napięcie

230V , 50Hz

Moc

75W

Śmigło

Trój-płatowe

Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Wentylator Cyrkulator Metalowy
W-OC150Wt spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2014/35/EU oraz spełnia następujące
standardy:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
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