
Vysavač Multi�lter řady MF3800 25L
Uživatelský manuál



Před použitím stroje si jej zcela přečtěte a porozumějte mu
instrukce. Použití bez učení pokynů může mít za následek
poškození majetku, zranění osob, nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Ujistěte se, že jsou všechny části vysavače originální, nepoškozené a jsou
správně nainstalován před použitím.
Uschovejte tuto příručku pro budoucí použití.

Vlastnosti produktu
1. Vysávejte mokré a suché.
2. Pro�lované rukojeti na základně, snadno odkládatelné příslušenství.
3. Foukací funkce, splnění různých požadavků.

Struktura a název součásti
1. Rukojeť s regulací průtoku
vzduch
2. Plastové trubky
3. 2000W zásuvka
4. Sací port
5. Plastová hadice
6. Kartáčujte mokré a suché
7. Přepněte
8. Rukojeť
9. Hlava
10. Kovové spony
11. Nádrž z nerezové oceli
12. Odtokový port
13. Odnímatelný stojan
14. Kola
15. Štěrbinová hubice 2 v 1
16. Houbový �ltr
17. HEPA �ltr
18. Bavlněný �ltr
19. Látková taška
20. Adaptér nástroje
21. Protipožární látkový �ltr
22. Kovová hadice + tryska



Použijte správné příslušenství pro různé situace.
Štětiny na police, okna a kartáč na čištění podlah a koberců, stolů atd.

Štěrbinová hubice na štěrbiny, rohy atd. Štěrbinová hubice na vyfukování prachu
ve štěrbinách strojů.

Bezpečnostní pokyny
1. Před zahájením práce zkontrolujte, zda je místní napájení stejné jako ve

2. Nepoužívejte zařízení na hořlavém nebo výbušném místě. V případě
tvorba jisker v motoru - způsobí požár.

3. Neblokujte přívod vzduchu, mohlo by dojít ke zvýšení teploty a poškození
motor.
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4. Nevysávejte hořlavé a výbušné předměty, například žhnoucí cigaretu,
benzín atd.

* Nesajte ostré předměty.

* Nevysávejte předměty, které se mohou snadno přichytit na �ltr, například prášek
vápenec, gra�tový prášek. Protože by to blokovalo ventilaci, poškodilo by to motor.

5. Stroj nepřetáčejte, pokud do motoru vnikne voda - došlo by k poškození.

6. Varování: Pokud z výstupu vzduchu uniká voda, stroj nepřevracejte
během opravy, protože voda vnikne do motoru a způsobí poškození.
V případě poškození motoru nepoužívejte tento stroj jako čerpadlo.
7. Vypněte stroj a vytáhněte zástrčku pokaždé po použití nebo během používání
opravy.
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8. Chraňte stroj před silným slunečním zářením a na vysokých místech
teplota v případě, že se plast zdeformuje.
9. Hadici nevytahujte ani netahejte, pokud je poškozená.
10. Neponořujte uzávěr hlavně do vody ani jej nemyjte vodou, pokud se do něj dostane voda
části elektrofory - způsobí zranění. Správný způsob je: první
namočte hadřík a poté jej osušte od přebytečné vody. Nakonec jemně
otřete špinavou část.
11. Napájecí kabel musí být vyměněn v autorizovaném servisu nebo
profesionálové.

PROVOZ
Připojení
Zasuňte konektor hadice do přívodu vzduchu, jak je znázorněno na obrázku;
zkontrolujte konektor je dobře připevněn.

Stiskněte tlačítko konektoru, jak je znázorněno na obrázku, a pokud chcete, konektor
vytáhněte vytáhněte spojku hadice ze stroje.



Rukojeť

Před použitím zajistěte rukojeť na konci plastové hadice.
Odhlučněná kapuce Kukla

V různých případech můžete vyměnit 2 kryty.
Obvykle je nainstalován kryt redukce šumu, který snižuje hluk a sekundární
�ltrace.
Chcete-li použít dmychadlo, nasaďte kryt dmychadla na kryt ztlumení;
Zasuňte hadicovou přípojku do vstupu dmychadla, jak je znázorněno na obrázku,
a zapněte stroj.



Jak je znázorněno na obrázku, připojte toto příslušenství pro mokré a mokré čištění
suchý.

PRÁCE
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Stiskněte přepínač, stroj se rozběhne.
Funkce tlačítek
I - Zapnutí zařízení, zásuvka je pod napětím
O - Zařízení je vypnuté, zásuvka je bez napětí
II - Zařízení je vypnuté, ale napájecí zásuvka je pod napětím.
Vysavač začne pracovat 3 až 5 sekund po připojení
přístroj. Když spotřebič přestane fungovat, je vysavač zapnutý
po dobu 10-15 sekund, poté se vypne.
3. Průtok vzduchu můžete upravit stisknutím jezdce nahoru a dolů.

Filtry



Piškotový �ltr (č. 16 na straně 2) pro �ltrování kapaliny smíchané s odpadem
HEPA �ltr (č. 17 na straně 2) k �ltrování mokrého / suchého prachu a nečistot
Bavlněný �ltr / látkový sáček (č. 18 a 19 na straně 2) pro �ltrování suchého prachu a
odpadky

Příslušenství pro čištění popela

Ohnivzdorný látkový �ltr (č. 21 na straně 2)
Kovová hadice + hubice (č. 22 na straně 2)
Před čištěním horkého popela v krbech a grilech se ujistěte, že máte příslušenství
dobře se hodí.

Ochranné zařízení (ventil)

Zvláštní pokyny pro ochranné zařízení.
1. Když je hlaveň plná, stroj bude pokračovat v práci, ale nebude správně fungovat.
V tomto okamžiku sací výkon zmizí. Zařízení vydá zvuky každý
znamená, že motor běží vysokou rychlostí. V tomto případě musí být proud odpojen a
vylijte vodu. Poté vybavte stroj příslušenstvím a zapněte jej, spustí se
pracovat normálně.
2. Po obrácení stroje bude stroj pokračovat v práci. Odpojte elektřinu a
umístěte jej svisle a poté zapněte stroj.
3. Pokud je stroj v chodu a voda vniká do motoru, může dojít k jeho poškození
a poškození způsobit požár. V této situaci byste měli přestat používat zařízení a vyhodit
jej vodu, pak ji můžete začít používat.

Údržba
1. Čištění hlavně
Po provozu nebo když je hlaveň plná prachu, který výrazně sníží sání,
měli byste vypnout elektřinu a vyčistit hlaveň od prachu.



1. Odšroubujte zajišťovací kno�ík, zvedněte horní kryt.
2. Sundejte �ltrační vak a očistěte prach z nádoby na prach.
3. Nasaďte �ltrační vak a nasaďte horní kryt.
2. Čištění �ltru
* Pokud je �ltrační sáček zaprášený, měl by se umýt čistou a teplou vodou. Pokud si to
v případě potřeby můžete použít lakmusový čisticí hadřík.
1. Vyjměte �ltry
2. Umyjte se
3. Vysušte to
4. Složte �ltry

Technická data

220-240V1800W Vysavač Multi�lter řady MF3800 25L (MWD182S)
Výkon     Napětí         Kmitočet



Prohlášení CE
Malis sp. Z o.o. sp. k. Prohlašuje, že zařízení Maltec Vacuum Cleaner Multi�lter Series
MF3800 25L splňuje všechny požadavky LVD 2014/35 / EU, EC 2014/30 / EU a
splňuje následující standardy:
EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017
EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

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



Multifilter Series MF3800 25L
Vacuum Cleaner

User manual

Before operating this appliance, please ensure that you read & understand all the 
instructions that apply to it, as failure to comply with these instructions may result in 
personal injury to other person, and also increase the risk of fire of electrical shock. Please
ensure that any replacement parts or accessories used with this appliance are correctly 
and/or securely fitted before use.

Please retain the instructions for constant reference. 
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1. Product Characteristics
(1) Vacuum cleaner for wet and dry
(2) Jacks on the base, easy for depositing accessories
(3) Blowing function, satisfy different requirements

2. Structure and parts name
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1. Handle with airflow adjustment
2. Plastic tubes
3. 2000W power socket
4. Suction port
5. Plastic hose
6. Wet and dry brush
7. Switch
8. Handle
9. Head
10. Metal clips
11. Stainless steel tank
12. Drainage port
13. Detachable base
14. Wheels
15. 2 in 1 crevice nozzle
16. Sponge filter
17. HEPA filter
18. Cotton filter
19. Cloth bag       
20. Tool adaptor
21. Fire-retardant cloth filter
22. Metal hose + nozzle           
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Use the right accessories according to different situations.
Bristle for bookshelves, windows and bibulous brush for floor and carpet, tables, etc.

Crevice nozzle for crevice, corner, etc. Blowing mouth for blowing the dust away
in the crevice of the machine

3. Safety Instruction
(1) Check before operation that the local power supply is the same as the
specification on the rating label.
(2) Do not use machine in the combustible and explosive place in case the motor spark 
causes fire. 

    

(3) Do not jam the air inlet mouth, in case temperature rises and damaging the motor.

        

(4) Do not collect combustible and explosive objects such as glowing cigarette, gasoline, 
etc. 
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*Do not collect sharp objects.

                         

*Do not collect objects which can easily attach on the filter such as calcareousness 
powder, gesso and graphite powder. Because those will block the ventilation damage 
motor.

(5) Do not overturn the machine in case water goes into the motor and damages the 
motor.

(6) Warning:  If water is out from air outlet mouth, do not overturn the machine when being 
repaired in case water goes into the motor and causes damage. Do not use this machine 
as pump in case of damaging the motor.

(7) Turn off the machine and remove the plug each time after using or when being 
repaired.

(8) Keep machine away from strong sunlight and high temperature place in case plastic is 
distorted. 
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(9) Do not wrest, tramp, or haul hose in case of making it damaged.
(10) Do not immerse the barrel cap into the water or wash with water in case water goes 
into the electrophorus parts and causing person injured 
The correct way should be: immerse the dishcloth firstly, and then dry it. Finally, wipe the 
dirty part gently.
(11) The power cord must be replaced by the designated repairing center or professionals.

4. Operation Method
(1) Connection
Insert the hose connector                 Press the connector button as
into the air inlet mouth, as                shown in the picture, and pull
shown in the picture;                     the connector out when you want
make sure the connector is                to pull hose connector from machine.
tightly fastened.

               

Handle
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Lock the handle on the end of the plastic hose before use.

Cover for noise reduction                    Cover for blower

      
You can replace 2 covers in different cases.
Normally the cover for noise reduction is installed for reducing the noise and secondary 
filtration.

In order to use the blower, replace the cover for blower for the cover for noise reduction; 
insert the hose connector into the blower mouth as shown in the picture, and turn on the 
machine.

As shown in the picture, connect all the accessories for wet & dry cleaning.

(2) Operation
1. Insert the plug into the supply socket.
2. Press switch button, the machine
3. You can adjust the airflow by pushing the begins to work sliding block up and down.
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5. Filters

   Sponge filter ( No. 16 in page 2 ) for filtering liquid mixed with trash
   HEPA filter ( No. 17 in page 2 ) for filtering wet / dry dust and trash
   Cotton filter / Cloth bag ( No. 18&19 in page 2 ) for filtering dry dust and trash

6. Accessories for cleaning ash

Fire-retardant cloth filter ( No. 21 in page 2 )
Metal hose + nozzle ( No. 22 in page 2 )

Make sure the accessories are well fitted before cleaning hot ash in fireplaces and grills.

7. Protective device (valve)
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Special instruction concerning protective device.

(1) When the water in the barrel is full, the device begins to work.
The suction power will vanish at this moment. The machine will make some noise which 
indicates the motor is running at a high speed.
Under this circumstance, you should cut off the electricity, and clean out the water. Then 
equip the machine and turn it on, it will begin to work normally.

(2) When the machine was overturned, the device will become to work. You should
cut off the electricity and make it upright, then turn on the machine.

(3) When the device is working, the motor will be damaged and cause fire if you use 
the machine. Under this circumstance, you should stop using and clean out the water, then
you can begin to use it.

8. Maintenance
(1) Barrel Cleaning
* After working or when the barrel is full of dust which causes suction decrease 
considerably, you should cut off the electricity and clean the dust away from the barrel.
1) Unfasten the locking knob, lift up the top cover.
2) Take off the filter bag, clean the dust away in the dust barrel.
3) Install the filter bag back and place the top cover.

(2) Filter cleaning
* Filter bag should be washed by clean and warm water when it is covered with dust. If 
necessary, you can use litmus less scour to wash.
1) Take off the filters
2) Wash
3) Dry
4)         Assemble filters
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9. Tech-data
Model Power Voltage Frequency

Odkurzacz Multifilter Series MF3800 25L (MWD182S) 1800W 220V-240V 50/60Hz

CE declaration
Malis sp.z o.o. sp. k. Declares that the Maltec Vacuum Cleaner Multifilter Series MF3800 25L 
meets all the requirements of the LVD 2014/35 / EU, EC 2014/30 / EU directives and meets the 
following standards:
EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

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