
1. levegőkivezető nyílás 2. összecsukható
cső 3. nyomógomb 4.tápkábel 5. felső borító
6. test 7. alsó borító

Kördiagramm
Ez a diagram csak tájékoztató jellegű.
Bármely változás esetén további értesítést
nem adunk ki. A termék a valódi tárgy alá
tartozik, és cégünk fenntartja a jogot a végső
értelmezésre.

Biztonsági előírások
•Üdvözöljük a Deerma elektromos készülék
vásárlásakor, használat előtt gondosan olvassa el a
kézikönyvet.
• Használja a készüléknek megfelelő feszültséget és
frekvenciát: 220 V mHz.
• Ne szerelje szét, ne javítsa vagy rekonstruálja a
készüléket
készülék engedély nélkül.
•Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak
karbantartó részlegének, vagy hasonló szakmai
karbantartási osztálynak vagy szakembernek kell
kicserélnie.
• Rendellenes jelenség esetén azonnal húzza ki a
csatlakozót. A gyártónak, annak a karbantartó
részlegnek, vagy hasonló szakembernek kell javítania.
• Rendszeresen tisztítsa a tápkábelt.
• Tisztítás vagy mozgatás előtt kapcsolja ki és
áramtalanítsa a készüléket.
• A tápkábel kihúzásakor tartsa szorosan a hálózati
csatlakozót, ahelyett, hogy meghúzná a tápkábelt.
• Ne mozgassa vagy fordítsa meg a készüléket
áramellátással vagy vízzel a víztartályban.
• Ez nem játék. A balesetek elkerülése érdekében tartsa
távol a csecsemőktől és a gyermekektől; ne helyezze a
terméket kiságyba vagy pIaypenbe; ne engedje, hogy a
gyerekek játszanak és használják a gépet.
• Ne használja a konyhában, tartsa távol hőforrástól,
kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa 2 m-re bútoroktól
és egyéb háztartási tárgyaktól, hogy elkerülje a
nedvességet vagy a tüzet.
• Rendellenes hiba esetén azonnal hagyja abba a
termék használatát, és kapcsolja ki az áramellátást, és
húzza ki a tápkábelt a konnektorból, hogy elkerülje a
füstöt, a tüzet vagy az áramütést.
• Ne permetezzen spray-ként használt folyadékokat
(rovarölő szereket, permeteket és kenőanyagokat).
• Ne használja a terméket tűz tárgyak közelében
(lámpaolaj,
illékony olaj és hígító).
• Ne használja a terméket füstös helyeken vagy azok
közelében.
• Ne használja a terméket szabadban.
• Ne használja a terméket vízforrások közelében,
nedves fűzőben, például fürdőszobában.
• Ne permetezzen vizet a termékre, és ne merítse a
készülékbe
testet a vízbe.
• Ne tapogassa nedves kézzel a pumpát.
• Működés közben ne érjen a levegő kimenetéhez.
• Ne használja a terméket olyan cipők szárítására,
amelyek nem azok
hőálló.

• Ne használja a terméket olajjal ellátott cipők
szárítására.
• Ne használja a terméket még mindig csöpögő cipő
szárítására.
• Tisztításkor ne kerüljön víz a készülékbe;
• Ne szerelje szét a készülék eredeti alkatrészeit.
• A biztonsági berendezés beindítása után a test magas
belső hőmérséklete miatt minden jel villog és a
hangjelzés megszólal. 30 másodperces hűtés után a
termék leáll.
• Amikor a termék a biztonsági eszköz beindulása miatt
leáll, kérjük, várja meg, amíg a termék teljesen kihűlt,
mielőtt újra üzembe helyezné a terméket.
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Használat előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!



A termék tulajdonságai
Termék neve: Cipőszárító Termék modell: DEM-HX10
Anyag: ABS Névleges teljesítmény: 235W
Névleges feszültség / frekvencia: 220V 50Hz Teljes méret:
211 * 117 * 280mm Vezetői szabvány: GB4706.1–2005
Csomagolási lista: teljes gép, kézikönyv és tanúsítvány

Tisztítás és karbantartás
1. A cipőszárító legjobb teljesítményének fenntartása
érdekében használat után az eredeti csomagolásába
vagy száraz helyre kell tenni.
2. Ne tisztítsa a készülék felületét vegyi oldószerrel,
benzinnel, polírozóporral és más anyagokkal, ne tisztítsa
mosószerrel, hanem tiszta vízzel.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket puha ruhával.

Alkalmazási módszer

1. Helyezze a terméket stabil helyre, feszítse ki a tömlőt,
igazítsa a levegő kimenetét a cipő belsejéhez, és
nyújtsa a levegő kimenetét a lehető legmesszebb a cipő
belsejébe, hogy a meleg levegő elérje a készülék
belsejét.

2. A cipők szárításakor a cipők magasságát beállíthatja.

Amikor két pár cipőt szárít egyidejűleg, helyezze a dupla
fej légkimeneteit a bal, illetve a jobb cipőbe.

Alkalmazási ábra:

Üzemmód gomb:
Állítsa be a működési módot
A gomb minden egyes megnyomásakor az
üzemmódjelző egyszer vált, és négy mód van: normál
mód, bőrcipő mód, gyenge levegő üzemmód és ózon
mód.

Időzítés gomb:
Állítsa be a működési időt
A gomb minden egyes megnyomásakor az
üzemmódjelző egyszer vált, és négy mód van: 30 perc,
60 perc, 120 perc és 180 perc.

Bekapcsológomb:
Ha a termék nem működik, nyomja meg a gombot a
meleg levegő működésének elindításához beállítási
módban. Működés közben nyomja meg a gombot a
működés leállításához. (30 másodperces hűtés után a
test leáll.)
Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű / a saját
felhasználási szokásai szerint állítható be.

Megjegyzés: Ha a cipő izzadt és nedves, válassza a gyenge levegő
vagy a normál módot. Az idő a helyzetnek megfelelően állítható;
amikor a cipőnek szaga van: Az ózon üzemmód kiválasztható a
működéshez, és az idő a helyzetnek megfelelően állítható be.

Hibaelemzés és
hibaelhárítás
Nincs fény és nincs levegő
Hiba-elemzés: Az áramellátás nincs bekapcsolva vagy
nem működik

Hibaelhárítás:
Csatlakoztassa újra az áramellátást; ha a készülék
továbbra sem működik megfelelően, kérjük, forduljon
időben a Deerma értékesítési szervizhez.

A lámpa világít, de nincs forró levegő
Hiba-elemzés: A kimeneti nyílás blokádja.

Hibaelhárítás: Ellenőrizze, hogy a levegő kimenetét vagy
a beömlő nyílását eltömítette-e idegen anyag.

Megjegyzések: Ha a hiba nem szüntethető meg a fenti
jelenség elemzése után, kérjük, forduljon a karbantartási
pontokhoz vagy a forgalmazókhoz. A nem hivatásos
személyeknek szigorúan tilos szétszerelni és
összeszerelni a készülékeket.

Kivétel alatti szituációt képeznek
Rendellenes hang vagy szag (az ózonfunkció szaga
normális).
A tápkábel és a hálózati kábel rendellenes
felmelegedése.
A tápkábel mozgatásakor instabil a hálózati csatlakozás.
Használat közben gyakori áramkimaradás.
Érintéskor áramütés érzése.

Megjegyzés: Ha a fenti helyzetek bekövetkeznek, azonnal hagyja
abba a gép használatát, és vegye fel a kapcsolatot a karbantartási
pontokkal vagy a forgalmazókkal. Nem szakemberek nem szerelhetik,
vagy javíthatják a gépet.

Cipők fajtái Mód Idő
Turista
cipők

Párás Sima állapot 30 perc
Kimosott Sima állapot 120 perc

Csizmák Párás Sima állapot 30 perc
Kimosott Sima állapot 120 perc

Bőrcipők Bőr mód 30 perc
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