
Deerma kézben tartható
Vezeték nélküli porszívó 

A folyamatos nagy teljesítményű szívás eltávolítja a port
Kiválóan alkalmas a finom por gyors rugalmas felszedésére minden sarkon.

Hatékonyan tárolja a port, nem pedig visszaáramlik, így tiszta lakóteret biztosít

VC01 Max 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati 
utasítást a biztonság érdekében. A Deerma termék vidámabbá és teszi Önt és Családját!



Márka bemutatás 
A Deerma egy innovatív elektromos készülék márka, amely háztartási készülékek tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik.
A 2011-ben alapított Deerma a közvetlen iparági láncvezérlés és a precíz kiválasztási stratégia révén jól megtervezett, megbízható 
termékeket tud előállítani.
2011-es megalakulása óta a Deerma nagy elismerést és szeretetet kapott a fogyasztók körében. Erős kutatási, gyártási és értékesítési 
ereje lehetővé teszi, hogy elnyerje az "iF Product Design Award" és az "AWE Award" díjat, és bekerüljön a kínai "100 legjobb online 
márka" és "Népszerű online háztartási készülékek" listájára. Számos különleges kitüntetést nyert el, mint például a „Guangdong Top 500 
Enterprises”, „Guangdong Manufacturing Top 100 Enterprises”, „Guangdong High-tech Products”, „Guangdong Independent Independent 
Brands” és „Guangdong Top 100 Circulation Enterprises”.
Kiemelt termékeink, beleértve a párásítót és a sticR porszívót is, ennek az iparágnak a mércéjévé nőttek. A Deermát mostanra közel 200 
platformon mutatták be, köztük nagy kínai e-kereskedelmi platformokat, gin-gMng platformokat, banR bevásárlóközpontokat és pontalapú 
bevásárlóközpontokat. Ami a globális marRet-et illeti, termékeinket több mint 130 országban értékesítették, köztük Amerikában, 
Európában és Délkelet-Ázsiában, így a globális felhasználók számára értékesebb termékeket biztosítanak.
A "jó dizájn, kiváló minőség és kedvező ár" szem előtt tartásával a Deerma elegáns, nagy teljesítményű és magas hozzáadott értékű 
termékeket kínál ügyfelei számára, amelyek megjelenése, funkciói, minősége és alkalmazásai tekintetében jól megtervezettek, és 
igyekeznek megfelelni a felhasználók igényeinek.A Deerma mindig kiváló minőségű háztartási készülékeket kínál ügyfeleinek, és 
hozzájárul a felhasználók életének javításához.

Az új gazdámhoz
Élvezze a vásárlást!

Én egy kézi vezeték nélküli porszívó vagyok a Deerma családból. Kész vagyok vezeték nélküli és változatos takarítási 
szolgáltatásokat nyújtani Önnek. Mostantól a családja törzstagja leszek, és elvégzem helyette a takarítási feladatot.

Mielőtt beköltöznék, kérem, figyelmesen olvassa el az azonosító kártyámat (Felhasználói Kézikönyv), hogy jobban ki tudjalak szolgálni. 
A következő napokban, ha kérdése van, keresse a személyi igazolványomat a válaszokért. Ha bármilyen más kérdés vagy 

probléma van, amelyet a használati útmutató nem tud megoldani, hívja a Deerma országos vevőszolgálati forródrótját: 400-830-9932, 
vagy forduljon online ügyfélszolgálatunkhoz, és mi mindent megteszünk, hogy válaszoljunk kérdéseire.

Deerma - Vezeték nélküli kézi porszívó



Biztonsági előírások 
Használaton kívül 
1. Kérjük, óvatosan kezelje a porszívót, hogy elkerülje az ütközést;

 

2.Ne helyezze túl közel a porszívót a tűzhöz és más magas hőmérsékletű helyekhez;
3.Ne használja és ne tárolja a porszívót rendkívül kedvezőtlen körülmények között, például szélsőséges 

hőmérsékleten. A porszívót 0-35°-os környezeti hőmérsékleten javasolt használni beltérben. Kérjük, hűvös és 
száraz helyen tárolja.

4.Javasoljuk, hogy a terméket háromhavonta egyszer töltse fel, ha hosszabb ideig nem használja.

Használat előtt
1.Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter töltőkábele jó állapotban van-e;
2.Hosszú távú tárolás után használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort;
3.A porszívó első használatakor vagy a megadott szűrőelem cseréjekor ügyeljen arra, hogy a szűrőelem a helyére 
legyen szerelve.

Használat közben
1.Ne használja a porszívót gyúlékony és robbanásveszélyes gáz közelében;
2.Ne használja a porszívót mosószer, rerozén, üvegszilánkok, tűk, nedves por, szennyvíz, gyufa stb. felszívására;
3.Ne használja a porszívót cement, gipszpor, Ralsomine és más apró részecskék, vagy játékok, papírgolyók és egyéb 

nagy tárgyak felszívására, hogy ne okozzon géphibát;
4.Ne használja a porszívót víz vagy más folyadék felszívására, és ne öblítse le a porszívót vízzel, hogy elkerülje a 

rövidzárlatot;
5.Ha az egész gép teljesen feltöltődött, de nem működik megfelelően, menjen a kijelölt karbantartási ponthoz 

tesztelésre és karbantartásra. Ne szerelje szét és ne szerelje össze a gépet szakember nélkül;
6.Ne engedje, hogy gyermekek, cselekvőképtelen vagy értelmi fogyatékos személyek használják a porszívót.

8. Ne engedje a gyermekeknek, hogy játszanak a készülékkel
9 A készüléket csak a készüléken lévő feszültségnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültséggel szabad tölteni.

Tisztítás és karbantartás  

1.Használjon száraz ruhát a tisztító tisztításához. Ne használjon benzint, alkoholt, banánolajat vagy más vegyi oldószert, 
ellenkező esetben a termék külseje lekopik vagy elhalványul; 

2.Tisztítás és karbantartás előtt állítsa le a porszívót;
3.Tisztítsa meg időben a portartályt, hogy biztosítsa a sima szellőzési utat, és elkerülje a szemét eltömődését, amely a 

szívás csökkenését vagy a motor felmelegedését okozza;
4.A szűrőelemet háromhavonta javasolt cserélni. Ha a porszívót gyakran használják, a csereciklus szükség szerint 

lerövidíthető.



A termék részei 
A termékelemek vázlata és összeállítása

r-e 
rp-e 

Csomagolja ki az termék dobozát, és ellenőrizze, hogy nincs-e hiba a belső alkatrészekben. Ha 
bármilyen meghibásodást észlel, forduljon a vevőszolgálathoz. Az összetevők a következők:

Q A főtest szilikon 
akasztója 

@) C típusú töltőkábel

e Kettő az egyben 
hosszú lapos szívófej

e Szűrő

 (D Csatlakozó cső0 Adapter (opcionális)

@) Padlókefe

@ Fő test

 0 Portartály 

® Felmosókendő G Víztartály

Megjegyzés: A termék specifikációi és konfigurációja termékenként eltérő lehet.



Technikai paraméterek
A termék paraméterei és jellemzői 

a• A termék paraméterei

Termék neve

Névleges feszültség

Töltési határfeszültség       3v=

Vezetéknélküli
kézi porszívó

14.4V= 

Lítium akkumulátor kapacitása 2500mAh 

 

A termék súlya 1.75kg 

Töltőáram 1A/2A/2.5A/3A 

Portároló kapacitása 0.6L

Menetidő (Alap/magas intenzitás) Nagyjából 45/20 perc A termék anyaga ABS 

Zajszint .;;;;78dB(A) 

b. A termék funkciói
1.A termék újszerű és divatos megjelenésű, és a padlókefét műanyag cső köti össze a fő testtel.
2.A termék az összetett szerkezetet alkalmazza, és átkapcsolhat a tolórúd/kézi üzemmód között. A padlókefe levehető, 

és a fő test más kiegészítőkkel együtt használható a többfunkciós követelmények teljesítése érdekében;
3.Ciklon + HEPA többszűrős rendszer biztosítja a magas porszűrési hatékonyságot és tisztító hatást;
4.A portároló könnyen leválasztható a fő testről, így könnyen üríthető a por.
5.Vezeték nélküli töltési típus elfogadása, amely kényelmes, és elkerüli a kábelek blokkolását, az aljzatcserét és egyéb 

problémákat;
6.Műanyag összekötő cső.
7.A termék víztartállyal van felszerelve a kettő az egyben funkció megvalósításához: padlófelmosás és porgyűjtés.

Sematikus áramköri diagram
Ez a diagram csak tájékoztató jellegű, és előzetes értesítés nélkül frissíthető.

DCL 

14.4V 

DCN 

Kapcsoló 
Alap 
intenzitás 
Magas 
intenzitás · 



Használati útmutató

Tépje le a szilikon akasztó hátulján lévő öntapadó matricát, és ragassza fel a falra a gép 
fogantyújával megegyező magasságban. Helyezze be a gépet a szilikon akasztóba a következő 
ábrán látható módon.

() 

1. Illessze be az összekötő csövet (1-1. ábra) a 
főtest dokkolási helyzetébe az ábrán látható 
irányban, ügyeljen a két ferde sík 
illeszkedésének biztosítására, és a képen 
látható módon a helyükre kerüljenek. ábrán az 
1-2.

I 

(Ábra 1-1 ) (Ábra 1-2) 

2. Szerelje fel a padlókefét (2-1. ábra) az 
összekötő csőre az ábrán látható irányban, 
ügyeljen a két ferde sík egymásra 
illeszkedésére, és a 2. ábrán látható módon 
szerelje fel a helyére. 2-2.

(Ábra 2-1 ) (Ábra 2-2) 



3. Nyomja meg hosszan a 
bekapcsológombot, hogy a porszívót 
normál porszívózási módban indítsa 
el, majd nyomja meg újra a gombot a 
belépéshez az erős porszívózás 
módba, majd nyomja meg a gombot 
a gép leállításához.

4. Helyezze be a kettő az egyben lapos 
szívófúvókát a fő testbe az ábrán látható 
iránynak vagy a cső belse irányának 
megfelelően, győződjön meg a csatlakozás 
biztonságosságáról, majd nyomja meg a 
bekapcsológombot a különböző funkciók 
megvalósításához.

'I 
'I 

5. Először nyissa ki kézzel a víztartály fedelét, töltse fel a tartályt körülbelül 200 ml vízzel az 5-1. ábrán látható 
módon, és ragassza a felmosó kendőt a tartály aljára az 5-2. ábra szerint; majd igazítsa a padlókefét a 
víztartályhoz és nyomja lefelé, és így a padlókefe és a víztartály automatikusan összekapcsolódik, ahogy az 
5-3. ábrán látható. A padlókefe és a víztartály telepítés után az 5-4. ábrán látható. Lépjen rá a víztartály 
felületén található billenőkapcsolóra, ekkor a víztartály automatikusan feltöri a felmosóruhát, és a gép elkezdi 
felmosni a padlót és összegyűjti a port.

(Ábra 5-1 ) (Ábra 5-2) 

� 
(Ábra 5-4) 



Tisztítás és gondozás 
A porvédő sapka leszerelése, tisztítása és felszerelése

1. Forgassa el a porcsészéket az ábrán látható irányba, és vegye ki a porcsészéket, amikor a háromszög alakú nyíl a 
zárra mutat. 

2.  Válassza le a portárolót, és tisztítsa meg az ábrán látható irányban. Ezután ürítse ki a port a csészében, majd 
zárja le

Ábra 1 Ábra 2

Lépés II

3. Forgassa el az ábrán látható iránynak megfelelően, majd vegye ki a szűrőt.
4. Tisztítás után öblítse le közvetlenül vízzel, és használat előtt szárítsa meg a napon.

Ábra 3 Ábra 4
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Lépés I
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Töltés 

Please carefully read the 
instruction manual before use. 

Deerma 
Handheld Wireless Vacuum 

Cleaner 

T)!l&-C cta-girg ca:,k, 
(f'i:Me" oclaptff s-all be prc,,,1clad I>/ the LSar) 

1. Töltéskor: A 4 LED körkörösen kéken világít egyenként. A 
töltési állapottól függően 1 jelzőfény kéken világít, ha az 
akkumulátor 25%-ra van feltöltve, 2 jelzőfény kéken világít 
az 50%-os töltéshez, 3 jelzőfény kéken világít 75%-os 
töltés esetén, és mind a 4 lámpa kéken világít. az akkumulátor 
100%-ra van feltöltve. A töltés automatikusan leáll, ha a 4 
jelzőfény kéken világít.
2. Alacsony akkumulátor töltöttség esetén: 4 LED pirosan villog 
és 3 másodpercig villog, majd kialszik.
3. Töltési idő:
1. Töltési idő 1 A ..; 1 0 h
2. Töltési idő 2A ,,;;;5 h
3. Töltési idő 2.5A ..;4 h
4. Töltési idő 3A ,,;;;4 h

Óvintézkedések az akkumulátor használatával 
kapcsolatban 
1. A  porszívó  készenléti  állapotban  van  töltés  közben, 
és  nem  használható;

2.Biztonságosan hasznosítsa újra az elhasználódott 
akkumulátorokat, és ne dobja ki véletlenszerűen.

-- Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt a porszívót kidobja;
-- Az akkumulátor eltávolítása után a porszívót ki kell kapcsolni;
-- Az elemeket biztonságosan kell ártalmatlanítani;
3.Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni egy speciális kábelre vagy a gyártótól vagy a karbantartási részlegtől 
vásárolt speciális alkatrészre;
4. A töltési hatás érdekében 5V2A feletti töltő használata javasolt.

Kijelző jelentése
Összesen 4 jelzőlámpa van, amelyek indítás után mindig kéken 
világítanak; kikapcsolás után a kék fények kialszanak, jelezve a 
készenléti állapotot; a termék elölnézetéből:
Ha az első kék fény (balról jobbra) nem világít, az akkumulátor 
25%-a lemerült;
Ha a második kék fény (balról jobbra) nem világít, az akkumulátor 
50%-a lemerült;
Ha a harmadik kék fény (balról jobbra) nem világít, az akkumulátor 
75%-a lemerült;
Amikor az akkumulátor lemerül, a negyedik lámpa (balról jobbra) 3 
másodpercig pirosan villog, mielőtt kialszik;

Az akkumulátor lemerülése után, ha elindítja a gépet, a 4 jelzőlámpa egyidejűleg 
3-szor pirosan felvillan, ami azt jelzi, hogy töltés szükséges; töltés közben a 4 
jelzőfény kéken világít körkörösen egyenként alulról felfelé. A töltési állapottól 
függően 1 jelzőfény kéken világít, ha az akkumulátor 25%-ra van feltöltve, 2 
jelzőfény kéken világít az 50%-os töltésnél, 3 lámpa kéken világít a 75%-
os töltésnél, és mind a 4 lámpa kéken világít, amikor a az akkumulátor 100%-
ra van feltöltve.



Hibaelemzés és hibaelhárítás
Hibajelenség

A motor nem 
forog

A szívás  mértéke
csökken

A visszajelző lámpa az
nincs bekapcsolva vagy 
villog töltés közben

Ok 
1. Az akkumulátor lemerült;
2. A portartály megtelt
3. A hőmérséklet túl magas a 
túlzott használat miatt

1.A szűrőelem tele van porral;
2.A padlókefe bemeneti csatornája 
eltömődött vagy a padlókefe eltömődött;
3.A portartály és a fő test közötti 
légcsatorna eltömődött;

1. Az adapter nincs bedugva
2.Túl magas akkumulátor-
hőmérséklet

Hibaelhárítás

1. Töltse fel a porszívót,
2.Tisztítsa meg a portartályt;
3. Állítsa le a használatot, majd 
lehűlés után indítsa újra;

1.Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőelemet;
2.Takarítsa el az elektromos padlókeféhez tapadt 
szemetet;
3.Rendszeresen ellenőrizze és távolítsa el a 
szemetet a porcsésze és a fő test közötti 
légcsatornánál;

1.Ellenőrizze, hogy az adapter 
megfelelően van-e csatlakoztatva
2. Állítsa le a töltést, és lehűlés 
után töltse fel

Megjegyzés: Ha a porszívó nem tud normálisan működni, kérjük, saját maga végezze el a hibaelhárítást, vagy időben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
 

Hiba mód
Hiba oka

Hőmérséklet elleni 
védelem töltés közben

Töltési hőmérséklet 
védelem helyreállítása

Kibocsátási hőmérséklet
védelem

Zárlat elleni védelem

Kimeneti rövidzárlat elleni védelem

Hibajelenség

A töltési folyamat elején a lámpa kéken villog, majd a kék fény 
kialszik, és a hőmérséklet nem csökken a helyreállítási 
hőmérsékletre 3 órával később

Automatikusan folytassa a töltést, ha a 
hőmérséklet a helyreállítási hőmérsékletre csökken, 
és a fény kéken villog.

Kapcsolja ki, 4 lámpa folyamatosan pirosan világít, és 5 
másodperc múlva kialszik

4 lámpa pirosan villog gyorsan 3 másodpercig, és a 
villogás után 3 másodpercen belül a gomb érvénytelen

3 lámpa gyorsan és 3 másodpercen belül pirosan villog
másodpercig a villogás után a gomb érvénytelen



Kimeneti áram védelem

Rövidzárlat elleni védelem a főtesthez  

Selejt
(Ábra 1-1 )

• 

(Ábra 1-3)

1 lámpa pirosan villog gyorsan 3 másodpercig, és 3 másodpercen 
belül a villogás után a gomb érvénytelen

3 lámpa pirosan villog gyorsan 3 másodpercig, 
és a villogás után 3 másodpercen belül a gomb érvénytelen

Ábra 1-2)

Ábra 1-4)

1. Távolítsa el a csavarlyukú szilikon betétet a fő test tetején, és csavarhúzóval szerelje le a 3 csavart a főtestről az 1-1. 
ábrán látható módon.
2. Válassza le a fő testet a házától az 1-2. ábra szerint.
3. Távolítsa el a 4 oldalsó csavart, amelyek az akkumulátoregység rögzítésére szolgálnak egy erre a célra szolgáló 
csavarhúzóval, az 1-3 ábrán látható módon.
4. Távolítsa el az akkumulátorcsomag tetején található 2 csavart egy speciális csavarhúzóval, egy ollóval vágja le a 4 
akkumulátort összekötő bádoglemezeket, majd válassza le az akkumulátorokat a selejtezéshez, ahogy az 1-4. ábrán 
látható.
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