Odkurzacz MalTec VERTICAL
TURBO CYCLONE 5W1
Instrukcja Obsługi

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa
Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa,
w tym:
Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem odkurzacza
Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:
1. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Aby uchronić się przed porażeniem prądem nigdy nie zanurzaj żadnej z części odkurzacza w
wodzie ani innych cieczach.
3. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby starsze o ograniczonych
możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia
oraz wiedzy pod warunkiem, że będą pod nadzorem lub otrzymały instrukcję dotyczące
korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem oraz nie powinny wykonywać czyszczenia oraz konserwacji
urządzenia bez nadzoru. Nigdy nie należy szarpać za przewód. Aby odłączyć wtyczkę z
gniazdka należy chwycić samą wtyczkę zamiast przewodu.
4. Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni.
5. Nie korzystaj z urządzenia gdy posiada uszkodzony przewód lub wtyczkę oraz gdy jakakolwiek
inna część odkurzacza została upuszczona lub uszkodzona. Aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem nie demontuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia. W takiej sytuacji przekaż urządzenie
do przeglądu lub naprawy. Naprawa może spowodować ryzyko porażenia prądem lub
spowodowania obrażeń ciała.
6. Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
7. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała z dala od otwartych i ruchomych
części urządzenia.
8. Nie używaj do zbierania łatwopalnych materiałów czy cieczy takich jak benzyna ani nie używaj
w obszarach, w których mogą być one obecne.
9. Nie zbieraj niczego co się pali, dymi, np. papierosy, zapałki lub gorący popiół.
10. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
11. Nigdy nie używaj odkurzacza bez zamontowanego filtra na kurz.
12. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Postępuj zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami użytkowania w tej instrukcji.
13. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka. Odłącz
przewód, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed każdym serwisowaniem.
14. Korzystaj z urządzenia zgodnie z zalecaniami z tej instrukcji oraz używaj tylko akcesoriów
zalecanych przez producenta.
15. Nie ciągnij za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi nad przewodem
ani nie ciągnij za przewód wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie wolno uruchamiać
odkurzacza po kablu. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
16. Całkowicie wyłącz odkurzacz zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
17. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę, a nie
przewód.
18. Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami, ani nie korzystaj z urządzenia bez obuwia.
19. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów przepływu powietrza. Nie używaj odkurzacza z
zablokowanymi otworami. Trzymaj otwory z dala od kurzu, kłaczków, włosów i wszystkiego, co
może ograniczyć przepływ powietrza.
20. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym pomieszczeniu.
21. Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani innych cieczach.
22. Trzymaj koniec węża i inne otwory z dala od twarzy i ciała.
23. Używaj tylko na suchych powierzchniach.
24. Użycie niewłaściwego napięcia może spowodować uszkodzenie silnika i obrażenia u
użytkownika. Prawidłowe napięcie jest podane na tabliczce znamionowej.
25. Urządzenie posiada podwójną izolację.
Tylko do użytku domowego

Zachowaj tą instrukcję
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1

Szczotka podłogowa

2

Rura przedłużana

3

Przycisk zwalniający zbiornik na kurz

4

Przycisk Włącz/Wyłącz

ON/OFF

5

Przewód zasilający

6

Przycisk otwierający zbiornik

7

Dysza szczelinowa

Uwaga: Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
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Środki ostrożności
Uwaga: Jeśli otwór ssący w urządzeniu lub wężu jest zatkany, wyłącz odkurzacz i usuń
substancję blokującą przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
1. Nie używaj odkurzacza zbyt blisko grzejników, pieców, lub innych gorących urządzeń.

2. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że masz suche ręce.

3. Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć, duże lub ostre przedmioty, które mogą
uszkodzić filtr na kurz.
4. Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnij za przewód zasilający. Chwyć za wtyczkę,
następnie wyciągnij ją z gniazdka.

5. Nie zbieraj niczego co się pali lub dymi, np. papierosy, zapałki lub gorący popiół.
6. Nie używaj bez założonego filtra.

Montaż
Uwaga: Przed montażem lub demontażem akcesoriów zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
1. Montaż głównego korpusu Zainstaluj pojemnik na kurz, wkładając klips do głównego korpusu, a
następnie przekręcając na miejsce. Gdy usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, oznacza to, że
pojemnik został prawidłowo zamontowany.
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2. Wsuń przedłużaną rurę do otworu ssącego.

3.

Dostosuj długość rury popychając mechanizm blokujący w dół i wyciągając dolną część rurki
na odpowiednią długość.
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Używaj akcesoria
Szczotka podłogowa
Zamontuj szczotkę podłogową do rury odkurzacza

Szczotka podłogowa posiada dwa ustawienia. Szczotki dyszy powinny być
wysunięte, gdy czyścimy twarde powierzchnie (parkiet, płytki podłogowe,
panele itp.). Podczas czyszczenia dywanów, chodników, wykładzin, mat
szczotki dyszy powinny być schowane. Aby zmienić ustawienie, wystarczy
nacisnąć przycisk zmiany, który umieszczony jest na szczotce podłogowej.

Dysza szczelinowa 2w1
Dysza szczelinowa nadaje się do czyszczenia grzejników, narożników, listew przypodłogowych itp.
Uwaga: tego narzędzia można używać z rurą przedłużającą lub można zamontować
bezpośrednio na odkurzaczu w celu dokładniejszego czyszczenia.

Obsługa odkurzacza
1. Wciśnij wtyczkę do gniazdka.
2. Użyj przycisku ON/OFF (Włącz/Wyłącz) aby włączyć urządzenie.
3. Aby wyłączyć odkurzacz, naciśnij ponownie przycisk ON/OFF.

Konserwacja
Czyszczenie pojemnika na kurz
1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik i zdemontuj go.
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2. Nad koszem na śmieci naciśnij przycisk usuwania pyłu aby otworzyć dolną pokrywę i usunąć
kurz, brud i resztki. Zbiornik można wytrzeć tylko suchą ściereczką. Nie zanurzać w wodzie.

Czyszczenie filtra
1. Wyjmij zbiornik na kurz z głównego korpusu.
2. Przekręć pokrywę zbiornika w lewo, aby go otworzyć.

3. Wyjmij gąbkowy filtr wlotowy z górnej części zbiornika.
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4. Dokładnie spłucz pod czystą, świeżą wodą.
Nie używaj mydła ani innych środków czyszczących.
5. Pozostaw filtr do naturalnego wyschnięcia przed ponownym umieszczeniem go w odkurzaczu. Nie
umieszczaj filtra na grzejnikach ani nie susz go np. suszarką do włosów. Może to spowodować
wypaczenie filtra lub inne nieodwracalne uszkodzenie.

Rozwiązywanie problemów
Przewodnik Rozwiązywania Problemów
Problem
Odkurzacz nie działa

Możliwa Przyczyna

Możliwe Rozwiązanie

Brak zasilania w transformatorze Sprawdź bezpiecznik lub
zasilającym gniazdko
wyłącznik. Wymień / zresetuj
elektryczne
bezpiecznik
- Opróżnij zbiornik

Odkurzacz nie zasysa
przedmiotów lub siła ssąca jest
słaba

- Zbiornik na kurz jest pełen
- Filtr wymaga wyczyszczenia
lub wymiany
- Zbiornik jest pełen

Kurz ucieka z odkurzacza

- Filtr jest źle zamontowany
- Filtr został uszkodzony

- Wyjmij filtr zbiornika i sprawdź,
czy nie ma przedmiotów w
kanale powietrznym oraz je
wyjmij. Wyczyść lub wymień filtr.
- Opróżnij i wyczyść zbiornik
- Zamontuj filtr poprawnie
wzorując się na instrukcji
- Wymień filtr

Utylizacja
Urządzenie należy utylizować w wyznaczonych do tego miejscach, nie należy
wyrzucać go do ogólnych miejsc składowania śmieci. W celu uzyskania informacji o
utylizacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem odpowiadającym za utylizację
odpadów elektrycznych. Nie należy pozbywać się urządzenia w nieprzeznaczonych
do tego miejscach.
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Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie Odkurzacz MalTec VERTICAL TURBO
CYCLONE 5W1spełnia wszelkie wymogi dyrektywy LVD 2014/35/EU, EC 2014/30/EU
oraz spełnia następujące standardy:
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

Importer:
Malis sp. z o.o. sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl
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