
Deerma Párásító
Dem-F325

Olvassa el ezt a használati útmutatót a használat előtt.
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Kapcsolási rajz

Ez a kép csak referenciaként használható.
A gyártó fenntartja a jogot a készülék változtatására a vásárlók
értesítése nélkül.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, hogy fenntartsa a készülék
optimális teljesítményét.
2. Rendszeresen tisztítsa meg a jelátalakítót és a szűrőt, hogy
megakadályozza a vízkőképződést rajtuk. Ha hosszabb ideig nem
takarítja a lerakódhat a vízkövet nehéz lesz eltávolítani.
3. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket. Amikor leválasztja a készüléket az
áramellátásról, tartsa megfelelően a csatlakozódugót, ne húzza erővel.
4. A készülék felületének tisztításához ne használjon vegyi oldószereket,
benzolt, polírozóport stb. A készüléket tiszta vízzel mossa le, ne
tisztítószerrel.
5. Kérjük, puha ruhával törölje le a készülék testét. Ha a vízkő nem
távolítható el ruhával, használjon a Deerma által gyártott vagy
jóváhagyott tisztítószert. Oldja fel a citromsavat 60 °C-os vízben (keverje
össze a vizet és a citromsavat 10 ml: 1 g-os arányban, és hagyja a
keveréket a felületen 5 percig. Ezután ecsettel távolítsa el teljesen a
vízkövet.
6. Vegye ki a szűrőt a víztartályból, és áztassa fehér ecetbe 15 percig.
Óvatosan rázza fel körülbelül tízszer, és öblítse le tiszta vízzel. A
megtisztított szűrő működés közben nem különbözik egy új szűrőtől.
7. Rendszeresen ürítse ki a víztartályt, hogy a készüléket tisztán tartsa.
8. Kérjük, tisztítsa meg és szárítsa meg a készülék minden részét, mielőtt
elteszi a készüléket. Ezután tegye vissza a csomagolódobozba és
tárolja száraz helyen.

Megjegyzések:

A készülék használata: távolítsa el a párásító sapkáját, mielőtt vizet tölt
a tartályba, és fordítsa fejjel lefelé a tartályt, távolítsa el a tartály
kupakját, hogy vizet töltsön bele.
Ezt megteheti a vízbetöltő nyílásnál, vagy adjon hozzá vizet az oldalsó
nyíláson keresztül. A tartály kupakjának felcsavarása után helyezze a
víztartályt az alapra, ekkor a készülék használatra kész.

A felgyülemlett víz leeresztése: A párásító ultrahangos porlasztó
segítségével, vibrációval apró részecskékre bontja a vizet. A konténer
csak ideiglenesen tárolja a vizet. A párásítók alján lévő összes tálca
vizet tárol.

A nedvességellátás beállításáról: A páratartalom a készülék működése
közben függetlenül változtatható. Ha működés közben nedvesség
halmozódott fel a készülék körül, akkor a helyiség páratartalma túl
magas. Állítsa át a párásítási módot.



POLARIZÁLT DUGÓ

Ez a készülék polarizált csatlakozóval van felszerelve (egyik oldala
szélesebb, mint a másik). Biztonsági okokból ez a csatlakozó csak az
egyik oldalával polarizált aljzatba illeszkedik.
Ha a dugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg a
dugót.
Ha továbbra sem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Semmilyen
módon ne próbálja saját maga módosítani a csatlakozódugót.

Elővigyázatossági intézkedések

1. Köszönjük, hogy a Deerma készüléket vásárolta, használat előtt
olvassa el ezt a kézikönyvet.
2. Használja a termékhez megadott feszültséget és frekvenciát: 220-
240V ~ 50-60Hz.
3. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa önkényesen a készüléket.
4. Ha a tápkábel megsérült, azt biztonsági okokból a gyártónak vagy
annak szervizközpontjának, vagy ezzel egyenértékű szervizközpontnak
vagy felhatalmazott személyzetnek kell kicserélnie.
5. Ha bármilyen rendellenes jelenség lép fel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból. A javításokat a gyártónak vagy annak
szervizközpontjának vagy az ezzel egyenértékű feljogosított
személyzetnek kell elvégeznie.
6. Rendszeresen távolítsa el a port a hálózati csatlakozóból.
7. A készülék tisztítása vagy mozgatása előtt kapcsolja ki a készüléket,
és először húzza ki a hálózati csatlakozót.
8. Amikor kihúzza a dugót az aljzatból, erősen fogja meg a dugót, ne a
vezetéknél fogva húzza.
9. Ne mozgassa vagy borítsa fel a készüléket, ha az elektromos
hálózatra van csatlakoztatva, vagy víz van benne.
10. Ne érintse meg a vizet és a tálcában lévő alkatrészeket, ha a
párásító elektromos hálózatra van csatlakoztatva.
11. A gép működése közben ne takarja el a levegő bemeneti és
nedvességkivezető nyílásait törülközőkkel vagy más tárgyakkal.
12. Ez nem játék. A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol a
készüléket csecsemőktől és gyermekektől. Ne tegye kiságyba,
babakocsiba vagy járókába. Ne engedje, hogy csecsemők és
gyermekek játsszanak és használják a készüléket.
13. Ne használja a készüléket megdöntött munkalapon. A készüléket
csak sima és stabil felületre szabad helyezni.
14. Kérjük, ne adjon a készülék víztartályába olyan illatanyagokat vagy
hasonló anyagokat, amelyeket nem a Deerma gyárt.



15. Ne használja a készüléket a konyhában, tartsa távol hőforrástól,
kerülje a közvetlen napfényt és tartsa 2 m távolságra bútoroktól, egyéb
háztartási gépektől, kerülje az elázást.
16. Kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót, amikor vízzel tölti fel a tartályt.

Elővigyázatossági intézkedések II.

1) A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a készülék névleges értékével
2) A párásító kézhezvétele után használat előtt tartsa
szobahőmérsékleten 30 percig, hogy elkerülje a víztartály károsodását
a hirtelen hőmérséklet-változás miatt;
3) Kérjük, használja a készüléket szobahőmérsékleten (5 ~ 40 C);
4) Helyezze sima és stabil felületre;
5) Ne helyezze a párásítót közvetlenül a fapadlóra. A padló
megsérülhet a nedvesség és a magas páratartalom okozta
deformáció miatt;
6) A párásítót a bútoroktól és elektromos készülékektől 2 m távolságra
szerelje fel, hogy elkerülje a nedvesedésüket;
7) A párásítót hőforrásoktól távol helyezze el, kerülje a közvetlen
napfényt;
8) Soha ne öntsön 40°C feletti forró vizet a víztartályba, és ne merítse
forró vízbe, hogy ne sértse meg a készüléket;
9) Soha ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék testébe és a
levegőkimenetbe. Ha víz került rá, törölje szárazra egy száraz ruhával,
hogy elkerülje a készülék károsodását;
10) Ha a szobahőmérséklet 0 ℃ alatt van, engedje le a vizet a
víztartályból és a csepegtetőtálcából, hogy elkerülje a készülék fagy
miatti károsodását;
11) Ne tegye ki a készülék fém részeit vegyszerek hatásának. Engedje le
a mosogatószert a mosogatóba, különben a párásító nem permetez jól
vizet;
12) Kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a készüléket a hálózatról,
mielőtt kiengedi a vizet a tartályból;
13) Ha a párásítót áthelyezi, tisztítja vagy vizet tölt bele, előtte húzza ki
a készüléket a konnektorból, a készüléket működése közben nem
szabad mozgatni;
14) Szigorúan tilos vizet önteni a pára- és levegő kivezető nyílásaiba;
15) Tisztítás közben ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe;
16) Ne szerelje szét egyedül a készülékház eredeti alkatrészeit.



Műszaki adatok

Eszköz neve: Párásító
Modell: DEM-F323W
Névleges teljesítmény: 25W
Tartálytérfogat: 5,0 l
Névleges feszültség: 220-240V~
Névleges frekvencia: 50-60Hz
Készülék mérete: 220*220*285mm

Használati utasítás

1. Vegye ki a víztartályt a készülékből

2. Csavarja le az edény fedelét, majd töltse fel vízzel, zárja le a fedelet



3. Helyezze a víztartályt az alapra, csatlakoztassa a készüléket az
áramforráshoz, kapcsolja be a készüléket és állítsa be a
nedvességellátást.

A készülék működési elve

A Deerma párásító az ultrahanghullámok elvét alkalmazva
másodpercenként 1,7 millió nagyfrekvenciás rezgést generál, a vizet 1-
5 mikronos ultrafinom részecskékre porlasztja, és ventilátorral eloszlatja
a nedvességet a levegőben az egyenletes levegő párásítás
érdekében. A párásító képes fenntartani a tökéletes páratartalmat a
helyiségben, és megakadályozza a statikus elektromosság fellépését.

Jellemzők

Bekapcsológomb és a két páratartalom-jelző (ide tartozik az
érintőgomb és a két páratartalom-jelző)
1 Bekapcsoló/párásítás mód gomb: Csatlakoztassa a készüléket a
hálózathoz. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék
bekapcsolásához. A készülék I. fokozaton (18W) kezd működni, az alsó
jelzőfény kigyullad és a párásító figyelmeztető jelzést ad ki; nyomja meg
kétszer a gombot a II. szint (25W) aktiválásához, mindkét jelzőfény
kigyullad; Nyomja meg többször a TRM gombot a készülék
kikapcsolásához, mindkét jelzőfény kialszik, a készülék figyelmeztető
hangot ad.
2. Automatikus kikapcsolás víz hiányában: ha a tartályból kifogy a víz, a
párásító háromszor figyelmeztető jelzést ad, és a visszajelzők kétszer
felvillannak, majd kikapcsol.



Hibák és megoldásuk

A jelzőfény nem világít, és nem jön pára a készülékből.
Lehetséges ok: nincs tápfeszültség csatlakoztatva, vagy más hiba
lépett fel.
Hibaelhárítás: csatlakoztassa újra az áramellátást, ha a párásító
továbbra sem működik megfelelően, forduljon a Deerma
szervizközponthoz.

Miért nem ad párát, ha a párásító csatlakoztatva van a tápegységhez?
Lehetséges ok: A víz nélküli automatikus kikapcsolás mód aktiválva lett.
Hibaelhárítás: Kapcsolja be újra a párásítót, miután feltöltötte a tartályt
vízzel. Ha a párásító továbbra sem működik megfelelően, forduljon a
Deerma szervizközponthoz.

Kevés pára jön a készülékból.
Lehetséges ok: sok vízkő van a készülékben, vagy túl sok szennyeződés
van a vízben.
Hibaelhárítás: Tisztítsa meg a készüléket és cserélje ki a vizet.

A párásító furcsa zajt ad
Lehetséges ok: túl kevés víz van a víztartályban, és a felület, ahol a
párásító áll, egyenetlen.
Hibaelhárítás: Töltsön vizet a tartályba, és helyezze a párásítót sima és
kemény felületre.

Megjegyzés: ha továbbra sem sikerült azonosítani a meghibásodás
okát, vagy a fenti meghibásodások időnként újra megjelennek, lépjen
kapcsolatba a Deerma szervizközponttal. Tilos a készüléket saját
kezűleg szétszerelni és megjavítani.


