
Deerma VC20 kézi porszívó
Használati utasítás

Jegyzet:
Ezt a kézikönyvet gondosan ellenőrizzük, amennyiben nyomtatási hibák
vagy félreértések történnek a tartalommal kapcsolatban, a vállalat
fenntartja az értelmezés jogát.

Ha bármilyen változás történik a termék funkciójában, megjelenésében vagy
színében, előzetes értesítés nélkül, a termék megjelenése az árutólfügg.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük, a biztonság
érdekében olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

A Deerma termékek szórakoztatóbbá és kényesebbé varázsolják Ön
és családja életét!



Vállalati profil
A Deerma (Xiaomi Youpin, egy Xiaomi gazdasági lánchoz tartozó vállalat) 2011-ben alapult. Ez az innovatív elektromos

készülékmárka egyesíti a kutatást, a fejlesztést, a tervezést, a gyártást, valamint az értékesítést. A teljes ipari lánc közvetlen
irányításával és a pontos termékválasztási stratégiákkal biztonságos, stílusos és költséghatékony háztartási termékeket állít elő. A
Delmar Electric-et megalakulása óta a vásárlók világszerte szeretik és elismerik. Kiemelkedő kutatási, gyártási és értékesítési
tevékenységével számos díjat nyert el a nemzetközi formatervező iparban.

Több mint 130 országban elérhetőek a termékeik, Amerikában, Európában és Délkelet-Ázsiában egyaránt. A Delmar a dizájnt,
a minőséget és a költséghatékonyságot veszi figyelembe a termékei jellemzőiként. Ezen felül rendkívüli figyelmet kap a termék
megjelenése, működése, minősége és annak alkalmazhatósága a felhasználók életminőségének magasabb törekvésének
érdekében. Szeretnének minőségi életet megteremteni, valamint a fogyasztók életminőségének javítása.
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Hibák elemzése és megoldása

Hibaleírása

A padlókefe
nem forog

Ok-elemzés

1. Túl sok hajat, fenyőt, rostot vagy más,
túl hosszú idegen anyagot tartalmaz a
padló keféje;
2. A nem megfelelő padlókon puha
gyapjú hengerkefét használnak;

Hibaelhárítás

1. Távolítsa el az idegen anyagokat a
padlókeféről;

2. Cserélje ki szénszálas kefékre, vagy
változtassa meg az alkalmazási
környezetet.

A motor nem
működik

Csökkentett szívóerő

1. Lemerült az akkumulátor,
2. A porcsésze tele van;
3. Hosszú ideig tartó működés
és túl magas hőmérséklet.

1. úl sok por halmozódik fel a
szűrőelemen;
2. A padlókefe levegőbevezető csöve
eltömődött, vagy a padlókefe forgása
elakadt.
3. Papírdarabok vagy gyapjúszálak
blokkolják a fémhálókat;
4. A porcsésze és a test közötti
átáramló levegő csatorna el van
zárva.

1. Töltse fel a készüléket
2. Tisztítsa meg a port a portartóból;
3. Indítsa újra, miután félretette hűtésre;

1.Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
szűrőelemeket;
2. Tisztítsa meg az elektromos padló keféjében
található hulladékot;
3. Rendszeresen ellenőrizze, hogy van-e olyan
hulladék, amely elzárja a fémhálókat;
4. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a porcsésze
és a test között nincs-e hulladék a továbbító
levegő csatornájában.

Töltés közben nem
kapcsol be, vagy
nem villognak a
jelzőfények

Az adapter nincs behelyezve a
helyére;
2. Az akkumulátor hőmérséklete túl
magas.

1. Ellenőrizze, hogy az adapter a
helyén van-e;
2. Töltse fel az akkumulátort, miután
lehűlt.

Megjegyzés: Ha a készülék nemműködikmegfelelően, kérjük, távolítsa el a hibákat, vagy időben lépjen kapcsolatba
ügyfélszolgálatunkkal.
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Vigyázat
1. Ezt a terméket ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességeik vannak, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy
felügyeletet vagy utasítást kapott számukra.
2. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. A terméket csak a tápegységgel együtt szabad használni: GQ30A-180050-AG, amelyet a készülékhez mellékeltek
4. Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki
5. Az akkumulátor újratöltése céljából csak a készülékhez kapott levehető tápegységet használja.
6. D-D-C levehető tápegység GQ30A-180050-AG

Biztonsági előírások
Tárolás
1.Óvatosan kezelje a porszívót, és akadályozza meg az ütközéseket;
2. Tartsa távol a készüléket tűz- és hőforrásoktól;
3.Ne használja vagy tárolja a készüléket rendkívül kedvezőtlen körülmények között, pl. extrém hőmérsékleten. Használata 0-35 ° C-os
környezetben ajánlott. Kérjük, hideg, száraz helyen tárolja;
4 Töltse fel a készüléket 3 havonta egyszer, ha nem használja hosszú időre. Használat előtt
5. Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter és a tápkábel sértetlen-e; 2 Hosszú ideig tartó tárolás után használat előtt töltse fel teljesen az
akkumulátort;
6.Győződjön meg arról, hogy a szűrőelemet a helyére helyezték a készülék első használatához vagy a megadott szűrőelemek cseréjéhez.
Használat közben
7. Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázokban;
8 Ne porszívózzon tisztítószert, kerozint, törött üveget, tűt, nedves port, szennyvizet, gyufaszálat stb.
9.Ne porszívózzon kis részecskéket, pl. cement, gipszpor, vagy nagy tárgyak, pl. játékok vagy papírgolyók; különben hibákat okozhat;
9 Használat közben ne blokkolja a fúvókát, és ne akadályozza a padlókefe forgását; ellenkező esetben rövid drukálás következhet be;
10. Ne porszívózzon vizet vagy más folyadékot, és ne öblítse le a készüléket vízzel; ellenkező esetben rövid drukálás következhet be;
11. A padlókefe rendellenes működése esetén kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd azonnal ellenőrizze, hogy van-e haj, szőr vagy egyéb túl
hosszú szál a kefén;
12. Minden olyan teljesen feltöltött készüléket, amely nem működik megfelelően, fel lehet ismerni és karbantartani az engedélyezett
karbantartó központokban. Ne szerelje szét önkényesen a készüléket
13.Ne használja a készüléket porvédő csésze nélkül;
14. készülékét nem gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használják;

Tisztítás és karbantartás
1. Tisztítsa meg a készüléket kémiai oldószerek, például benzin, alkohol vagy lakkhígító helyett száraz pelyhekkel; ellenkező esetben
héjrepedések vagy a szín elhalványulása okozhatja;
2 Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket;
3. A sima légáramlás biztosítása és az eltömődés okozta csökkent szívó- vagy fűtött motor megakadályozása érdekében időben távolítsa el a
porcsészében felhalmozódott hulladékokat;
4. Cserélje ki a szűrőelemet 3 havonta. Gyakori használat esetén a csere ciklus a tényleges igény szerint lerövidíthető.
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A termékműszaki paraméterei
Atermékparamétereiésjellemzői

a.Paraméterek

Név

Feszültség

Vezetéknélkülikézi
porszívó

14.4 =
Modell

Teljesítmény

VC20

100W

Akkumuláto
r kapacitása 2200mAh Méretek 235x175x1150mm

Tötlési
feszültséglimit 18V Töltőáram 500mA

Súly 1.8KG Portartály
űrtartalma 0.6L

Időtartam
(standard/high-speed) About 30 min/18 min Töltésiidő Kb 4 óra

Zajszint <75dB

Anyag ABS/PC

b.Jellemzők
1. Újszerű és divatos megjelenés, alumínium cső a padlókefe és a test felépítéséhez, kiemelkedő minőségben.
2. Vezeték nélküli és könnyű kialakítás, kényelmes használat gyakori kábelelakadás nélkül, aljzatcsere nélkül stb.
3. 360 ° -os kusza nélküli és antisztatikus kialakítás a puha bársonyos hengerkefe felületén, jobb tisztító hatást biztosítva.
4. Szabad szétszerelés, összeszerelés és váltás a tolórúd / kézi üzemmódok között: a padlókefe leválasztható, lehetővé téve a
fő karosszéria felszerelését más kiegészítőkkel a multifunkcionális használat érdekében, és kielégítve a vonatkozó
követelményeket.
5. A portároló beépített ciklonszűrő szerkezettel rendelkezik, hogy befogja a mikronos porszemcséket és megakadályozza
a visszafolyást. Mosás céljából leválasztható tisztítás és újrahasznosítás céljából.
6.A rugalmas, több szögben forgó padlós kefemegtisztíthatja a bútorok sarkát és alját, javíthatja a felhasználói élményt,
és az egész házat kihagyás nélkül megtisztíthatja.
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___________________________________________________________________________________________________________

Porszívó szerkezete

1.Fő test 2.Adapter 3.HEPA filter
5. Portartály 6.Összekötő cső 7. 2-az-1-ben fúvóka
9. Kis padlómosóeszköz

4. Ciklon torony
8. Padlómosó eszköz
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4
42-111717-4:

1.lépés

2.lépés

Gyapjú felső
gördülő kefe

Aműködésmegkezdése

Ábra1 Ábra2
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Tisztítás és karbantartás
A portároló szétszerelése, tisztításaés felszerelése
1. Forgassa el a porcsészét az ábrán látható iránynak megfelelően, amíg a rajta lévő háromszög nyíl 6-ra mutat, majd vegye
ki a porcsészét.
2. Válassza szét a porcsészét és a tisztább testet az ábrán látható iránynak megfelelően.

1.Vegye le a HEPA szűrőállványt az ábrán látható irány mentén, majd vegye ki a ciklontorony egységeket. Ezután öntse
ki a port a csészéből, hogy megtisztítsa
2.A por eltávolítása után vízzel mossa le közvetlenül a portárolót. Szárítsa meg napsütésben, majd használja újra.

Ábra3

Heti egyszeri tisztítás ajánlott.

Ábra4

Agördülőkefecseréjeés tisztítása
1.Húzza lefelé (az ábrán látható irányba) a kioldógombot, hogy levegye a gördülő kefét.
2. A gördülő kefeeltávolításaután tisztítsa le a hajat, a szőrt és a szálakat az ecset felületéről.

Ábra1 Ábra2

Megjegyzés: Minden használat után ellenőrizze, hogy van-e szőr, szőr vagy szál a gördülő kefe felületén; ha van
ilyen, azonnal dékánozzon a padlókefe normális működésének garantálása érdekében.
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1. Helyezze a hosszabbító csövet a vákuum tisztító test
csatlakozásához az ábrán látható iránynak megfelelően
(1-1. Ábra), amíg a cső a helyére nem pattan, ahogyan
aza (1-2.Ábrán) látható.

(Ábra 1-1) (Ábra 1-2)

3.Nyomjamegabekapcsológombota készülék
beindításához,majda készülék normál porszívózási
módban lesz.Nyomjameg ismét agombotazerős
porszívózásimódbavaló belépéshez,majdnyomjamega
gombotharmadszora készülékkikapcsolásához.A
módváltás a gombmegnyomásávalvalósíthatómeg.
4.

2. Illessze a padlókefe szerelvényeket a
hosszabbító csőhöz az ábrán látható iránynak
megfelelően (2-1. Ábra), és ellenőrizze, hogy a
helyükön vannak-e (2-2. Ábra).

(Ábra 2-1) (Ábra 2-2)

3.Helyezze amegfelelő tartozékokat (opcionális)az
ábrán látható irányoknakmegfelelőena porszívó
testébevagy a hosszabbító cső csatlakozásába.
Győződjönmeg arról, hogy a kapcsolat szilárd.
Kapcsolja bea különböző funkcionális igényeket.

•



a
((Ábra 1-2)

2.Válassza lea testetés a házat (1-2. Ábra)

Jelzőfények és jelzések

1.Összesen 4 jelzőfény van. Bekapcsolás után a lámpák kék színnel világítanak, kikapcsoláskor a lámpák 3
másodpercig világítanak,mielőtt az automatikus kikapcsolás jelezné a készenléti állapotot;
2. A fények az alábbiak szerint jelennekmeg:Ha a felső kék lámpa nemvilágít, akkor az áram25%-át fogyasztották;
3. Ha amásodik kék fény (felülről lefelé) nemvilágít, akkor az energia 50%-át elfogyasztotta;
4. Ha a harmadik kék fény (felülről lefelé) nemvilágít, akkor a fogyasztás 75%volt;
5. Ha az alsó kék lámpa nemvilágít, akkor az összes áramelfogyott;
6. Ha bekapcsolja a porszívót, amikor az összes áramelfogyott, a 4 jelzőfény vörös színű és háromszor felvillan,
használat előtt újra kell tölteni;
7. Töltés közben: a 4 LEDvilágít egyenként (alulról felfelé) kék színnel, hogy jelezze az akkumulátor töltöttségi
szintjét, azaz 1 fény= 25%, 2 fény-t50%,3 fény75 ° / 0 és 4 fény= teljesen fel van töltve.
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Charging port

Fogantyú

indicator / állapotjelző
Főkapcsoló

Fő test

Portároló eszköz

kioldó gomb((Ábra 1-1)

1. A speciális csavarhúzóval távolítsa el a fő test 4
csavarját (1-1. Ábra)
(Figure1—3)

3. Use the special screwdriver to remove 8
screws that fix the battery pack of the main
body (Figure 1-3)

4. Use the special screwdriver to remove
screws on the sides and use scissors to cut
off terminal strips connecting four batteries,
and detach the batteries for scrapping (Figure
1-4)

Töltés leírása
Töltés közben: a 4 LED lámpa kék színnel világít egyesével,
jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét, azaz 1 fény= 25%, 2
fény= 50%, 3 fény 75%és 4 fény= teljesen feltöltve.

Töltés közbena készülék készenléti állapotban van, és nemműködiknormálisan; (1)Az elhasznált akkumulátor-
csomagokat biztonságos újrafeldolgozásnak kell alávetni, és nemszabad véletlenszerűen elhelyezni. 2. Soha ne
használjonmás adaptereket a készülék töltésére; 3. Soha nehasználja amellékelt adaptertmás eszközökhöz; 4. A
sérült tápkábelt a gyártónak vagymás karbantartó személyzetnek kell kicserélnie és karbantartania a veszély elkerülése
érdekében.

Szétszerelés
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((Ábra 1-1)

3. A speciális csavarhúzóval távolítson
el 8 csavart, amelyek rögzítik a főtest
akkumulátorát

A speciális csavarhúzóval távolítsa el
a csavarokat az oldalakon

Töltőport


