
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 árutól függ.

MADE IN CHINA 

Deerma 

�andheld Wireless Vacuum Cleaner 
A folyamatos nagy szívás el tudja távolítani a port

Kiválóan képes gyorsan és rugalmasan felszedni a finom port minden saroknál.

A por visszatáplálásával hatékonyan tárolhatja a tisztítási területet.

VC01 

-

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasítást.
A Deerma termék szórakoztatóbbá és finomabbá teszi Ön és családja életét!



Márka bemutatása
A Deerma egy innovatív elektromos készülékmárka, amely a háztartási gépek tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 

A Deerma 2011-ben alakult, közvetlen ipari láncvezérléssel és pontos választási stratégiával, jól megtervezett, megbízható és 

költséghatékony kis háztartási gépek gyártására.

A Deerma 2011-es megalakulása óta a fogyasztók által nagyon elismert és szeretett. Erős kutatási - termelési-értékesítési ereje 

lehetővé teszi, hogy elnyerje az "iF Product Design Award" és az "AWE Award" díjat, és bekerüljön a kínai "Top JOO Online Márkák" 

és a "Népszerű Online Háztartási Készülékek" listájába. És számos különös kitüntetést nyert el, mint például a "Guangdong Top 500 

Enterprises",

A "Guangdong Manufacturing Top JOO Enterprises", a "Guangdong High-tech Products", a "Guangdong kiemelkedő független 

márkák" és a "Guangdong Top 100 Circulation Enterprises".

Kiemelt termékeink, beleértve a párásítót és a porszívót, ennek az iparágnak a mércéje lettek. Most a Deerma közel 200 platformot 

mutatott be, köztük a legnagyobb kínai e-kereskedelmi platformokat. ajándékozási platformok, bevásárlóközpontok és pont-alapú 

bevásárlóközpontok. Ami a globális márkát illeti, termékeinket a világ több, mint 130 országában értékesítették.

A "jó dizájn, a kiváló minőség és a kedvező ár" figyelembevételével a Deerma elegáns, nagy teljesítményű és magas hozzáadott 

értéket képviselő termékeket kínál az ügyfeleknek, amelyek jól megtervezettek a megjelenés, a funkciók, a minőség és az 

alkalmazások szempontjából, és igyekeznek megfelelni a felhasználók elvárásainak.  A Deerma mindig kiváló minőségű háztartási 

készülékekkel látja el az ügyfeleket, és hozzájárul a felhasználók életének javításához.
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Deerma 

Handheld Wire less Varuum Cleaner 

Termék alkatrészek
A termék alkatrészeinek sematikus rajza és összeszerelése

(W-----0 

:
Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nincs-e benne hiba.

w SZűrőszerelvény8 Szilikon akasztó @ Főtest 

0 Portartó f) Kettő az egyben szívócső 0 Csatlakozó cső Ci) Földi kefe szerelék 

Megjegyzés: A fenti specifikációk és konfigurációk eltérhetnek a megvásárolt termékről, kérjük, olvassa el a ténylegesen 
beszerzett terméket.

HandhekJWirelessVaruum�a�e� @eerm® 
-------------------------

Teknikai jellemzők 
A termék paraméterei és jellemzői

a. Termékparaméterek

Kézi vezeték nélküli 
porszívó Termék modell 

14.4V= Névleges teljesítmény 

2200mAh 

'311= 

Termék név

Névleges feszültség

lítium akkumulátor 
kapacitása

Töltési feszültséghatár

A termék súlya 1.6kg 

A termék méretei 

Töltőáram 

Portartó kapacitása 

Időtartam (normál sebesség kb 30 perc Termék anyaga 

/ 15perc 

Zaj 80dB(A) 

b. Termékleírás

VC01 

125W 

21Ox180x1155mm 

1 A/2A/2.5A/3A 

0.6L 

ABS 

1.A termék megjelenése újszerű és divatos. A padlókefe műanyag csövön keresztül csatlakozik a géphez;
2.Kombinált típus, a tolórúd és a fogantyú össze vannak építve, a padló kefe része leválasztható, és a fő 
motor más tartozékokkal használható a multifunkcionális követelmények elérése érdekében;
3.A "Cyclone + HEPA" többszörös szűrőrendszere nemcsak a porszűrés magas hatékonyságát, hanem 
tisztaságát is biztosítja;
4.A porcsésze és a fő motor csatszerkezete könnyen szétválasztható és kényelmes a por öntéséhez;
5.A vezeték nélküli töltésű gép nemcsak egyszerűen használható, hanem elkerüli a hibákat, például a 
vezeték elakadását és az aljzat cseréjét, így bármikor és bárhol tisztítható;
6.Műanyag cső a csatlakozáshoz;
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Deerma 

Handheld Wire less Varuum Cleaner 

Kördiagramm

Switch 

DCL �St.�.::;;anc.:.:d:.::a'""'rd
=+------� 

__J 
High 

14.4V M 

DCN 

HandhekJWirelessVaruum�a�e� @eerm® ---------------------------

Biztonsági előírások 
1.Kérjük, óvatosan bánjon a porszívóval az ütközések elkerülése érdekében;
2.Soha ne helyezze a porszívót túl közel a tűzforráshoz és más helyre, ahol a hőmérséklet magas;

3.Soha ne helyezze a porszívót rendkívül kedvezőtlen használati és tárolási körülmények közé, például 
szélsőséges hőmérsékleti viszonyokba stb. A porszívót beltéri környezeti hőmérsékleten kell üzemeltetni.

4. Ha a porszívót hosszú ideig tárolják, ajánlott az akkumulátort három havonta feltölteni.
Működés előtt
1. Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter USB-kábele sértetlen-e;

2.Hosszú tárolás után használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort;
3.A porszívó első használatakor ellenőrizze, hogy a szűrőelem megfelelően van-e felszerelve. 

1. Soha ne működtesse a porszívót gyúlékony és robbanásveszélyes gáz alatt; 2. Soha ne távolítsa el a 
mosószert, a kerozint, az üvegtörmeléket, a tűket, a nedves port, a szennyvizet, a gyufákat és egyéb tárgyakat a 
porszívóval

3.A porszívó hibáinak elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a porszívóval apró részecskéket, például 
cementet, gipszport és falport, vagy nagy tárgyakat, például játékokat és köpőgolyókat;
4.Soha ne távolítsa el a vizet vagy más folyadékot a porszívóval, és soha ne öblítse le a porszívót vízzel a 
rövidzárlat elkerülése érdekében;
5.Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, de a porszívó még mindig nem működik, a porszívót a kijelölt 
karbantartási helyen kell megvizsgálni és megjavítani. Soha ne szerelje szét és szerelje össze a porszívót 
engedély nélkül;
6. szigorúan tilos a porszívót porvédő tartó nélkül működtetni;

7.Soha ne engedje, hogy mozgásképtelen vagy értelmi fogyatékos gyermekek működtessék a porszívót; 

Tisztítás és karbantartás
1. Tisztítsa meg a porszívót száraz ruhával. Kémiai oldószereket, például benzint, alkoholt és banánolajat 
nem szabad használni, különben a héj repedezik vagy elszíneződik;
2. Kérjük, kapcsolja ki a porszívót, ha tisztításra és karbantartásra van szükség;
3. Ha több törmelék van a porcsészében, kérjük, időben távolítsa el az ilyen törmelékeket a sima szellőzőút 
biztosítása érdekében, és kerülje az elzáródást, amely a szívás csökkenéséhez vagy a motor 
felmelegedéséhez vezethet;
4. A szűrőelem cseréje javasolt három havonta. Ha a porszívót gyakran használják, a cserélési idő a 
tényleges használatnak megfelelően lerövidülhet.
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Deerma 

Handheld Wire less Varuum Cleaner 

Utasítások 

Távolítsa el a matricát a szilikon akasztó hátuljáról, és rögzítse a falra ugyanolyan magasságban, mint a gép 
fogantyúja. Ezután a gépet a szilikon akasztóra kell rögzíteni, az ábra szerint.

(() 

1. Helyezze az összekötő egységet (1-1. Ábra) a 
főmotor dokkolási helyzetébe az ábrán látható 
iránynak megfelelően, figyeljen a két ferde sík 
illeszkedő csatlakozására, és ellenőrizze, hogy a 
helyére van-e szerelve. ábrán látható.

(1-2 ábra) 

2. Szerelje fel a padlókefe szerelvényt (2-1. Ábra) az 
összekötő csőre az ábrán látható iránynak 
megfelelően, figyeljen a két ferde felület közötti 
illeszkedő kapcsolatra, és győződjön meg arról, hogy 
a helyére van-e szerelve. a 2-2.

(2-1. Ábra) (2-2. Ábra) 

__________________________ Ha_ndhekJWirelessVaruum�a�e� @Jeerm® 

3. Nyomja meg a bekapcsológombot a porszívó 
elindításához, a porszívó normál vákuum üzemmódba 
lép, majd nyomja meg újra, a porszívó erős vákuum 
üzemmódba lép, végül nyomja meg még egyszer, a 
porszívó belép a kikapcsolási módba. ismételten 
nyomja meg a bekapcsológombot, a vákuum üzemmód 
előre-hátra kapcsolható.

4. Az ábrán látható iránynak megfelelően illessze be a 
megfelelő (külön megvásárolható) tartozékokat a fő 
motor vagy a csatlakozó egység irányába a tényleges 
igénynek megfelelően, majd nyomja meg a 
tápfeszültséget a gép beindításához, hogy a 
különböző funkcionális követelmények 
megvalósuljanak, megerősítve, hogy a kapcsolat 
szilárd.
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Deerma 

Handheld Wire less Varuum Cleaner 
--------------------------

Tisztítás és karbantartás 
A porcsésze eltávolítása, tisztítása és felszerelése
1.Forgassa el a porcsészét az ábrán látható iránynak megfelelően, vegye ki a porcsészét abból a helyzetből, 
amelyre a háromszög nyíl mutat.
2.Válassza le a porvödröt a fő motorról az ábrán látható iránynak megfelelően. Ebben az időben a port ki lehet 
önteni a porcsészéből tisztítás céljából.

1. Ábra 

1. Lépés 

� 

3. Forgassa el a szűrőegységet az ábrán látható irányba, majd vegye ki.
4. Tisztítás után öblítse le közvetlenül a niter egységet vízzel, és használat előtt 

szárítsa meg.

1. Lépés 

� 

3. Ábra 

c�-

11\ 

2. Ábra 

4. Ábra 

HandhekJWirelessVaruum�a�e� @eerm® 
------------------------

Töltési mód
C típusú töltővezeték 
(hálózati adaptert 
mellékelni kell)

1.Töltés: Négy LED jelzőlámpa váltakozva kék lesz. A töltés 
folyamatának megfelelően az egyik LED jelzőlámpa mindig kék 
lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 25% -ot, két 
LED jelző lámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi 
szintje eléri az 50% -ot, három LED jelző lámpa pedig mindig 
kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 75% -ot, 
négy LED jelzőlámpa mindig kék lesz, és a töltés 
automatikusan leáll, ha az akkumulátor szintje eléri a 100% -ot. 
Kialszik, amikor a túltöltési védelmi értéket eléri.
2.Áramszünet esetén: négy LED jelzőfény világít és a piros 
lámpa villog 3S-ig.

Töltési idő: 
1. 1 A: .;;S.5óra 
2. 2A: .;;4.5óra 
3. 2.5A: .;;3.5óra 
4. 3A: <,;3.0óra 

Megjegyzések a 
tápegység használatához
1. Töltés közben a porszívó készenléti állapotban van, és nem működik normálisan;
2.Az elhasznált akkumulátor-csomagokat biztonságosan újrahasznosítani kell 
ártalmatlanítás céljából; tetszés szerint nem dobhatók el;
3.--A termék eldobásakor vegye ki az akkumulátort a termékből;
4.--A terméket ki kell kapcsolni az akkumulátor eltávolításakor;
5.Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni erre a célra kialakított vagy dedikált vezetékre.
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Deerma 

Handheld Wire less Varuum Cleaner 

A kijelző állapota 
4 jelzőlámpa van. A kék mindig a gép bekapcsolása után világít. A mutató
a lámpák 3 másodpercig világítanak, majd a gép kikapcsolása után a készenléti állapotot jelzik;
Ha az első kék lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az energia 25% -át elfogyasztották; Ha a 
második kék lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az energia 50% -a elfogyott; Ha a harmadik 
kék lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az energia 75% -a elfogyott; Ha a negyedik kék 
lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az áram teljesen fel van fogyasztva; Ha erőszakkal 
kapcsolja be a gépet az akkumulátor lemerülése után, a 4 jelzőfény pirosan villog 3
egyszerre, jelezve, hogy a gép töltés után is használható;
Négy LED jelzőlámpa kékre változik, felülről lefelé. A töltés folyamatának megfelelően az egyik LED jelzőlámpa 
mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 25% -ot, két LED jelző lámpa mindig kék lesz, ha 
az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az 50% -ot, három LED-es jelzőlámpa pedig mindig kék lesz, ha az 
akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 75% -ot, és négy LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor 
szintje eléri a 100% -ot, és a töltés befejeződött.

Hálózati kapcsoló/
sebességváltó kulcs ----

Főtest 

Porttartó 

Hosszú szívócső 

_________________________ Ha_ndhekJWirelessVaruum�a�e� @Jeerm® 

Elemzés és hibajelzés 

Hibák 

A motor nem működik 

Szívási romlás

A kijelző lámpa nem 
működik
töltés közben

Okozó tényezők 

1.Alacsony az akkumulátor töltöttségi 
szintje
2.A porcsésze tele van porral;
3.Túlzott hosszúságú üzemeltetés és 
túlzottan magas hőmérséklet;
1. A szűrőelem tele van porral;
2. A padló kefe légbevezető csöve 
eltömődött vagy a padló kefe 
reteszelt; 
3. A fémréteget papírmaradványok 
vagy plüssszálak blokkolják; A 
porcsésze és a fő motor közötti 
légcsatorna el van zárva;

1.Az adapter nincs 
csatlakoztatva a helyére
2.Az akkumulátor hőmérséklete 
túl magas

Megoldás

1. Töltse fel a porszívó akkumulátorát; 2. 
Tisztítsa meg a csatornacsészét;
3. Állás és lehűlés után indítsa újra a gépet 
a működéshez;
1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
szűrőelemet;
2. Távolítsa el az elektromos padló 
kefében lévő démonokat;
3. Rendszeresen ellenőrizze a 
metafrissítést, hogy megtelik-e porral;
4. Rendszeresen ellenőrizze a 
porcsésze és a gép közötti átviteli 
csatornát, hogy nincs-e benne tartozás;

1.Ellenőrizze, hogy az adapter 
megfelelően van-e csatlakoztatva
2.Töltés előtt várja meg, amíg az 
akkumulátor lehűl

Megjegyzés: Ha a porszívót nem lehet normálisan működtetni, kérjük, saját maga hajtsa végre a hibaelhárítást, vagy 
időben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
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Deenna 
Handheld Wire less Varuum Cleaner HandhekJWirelessVaruum�a�e� @eerm@ 

-------------------------

Selejtezés 
(1–2. Ábra)

0 
11 ! 

(1. ábra -1)

(1-3. Ábra) (1-4. Ábra) 

1. Távolítsa el a főmotor tetején lévő csavarfurat szilikagél párnáját, és egy speciális csavarhúzóval távolítsa el a 
főmotor három csavarját az 1-1. Ábra szerint.
2. A fő motor burkolatának és belső részének elválasztását lásd az 1-2. Ábrán.
3. Egy speciális csavarhúzóval távolítsa el az oldalon található négy csavart, amelyek az akkumulátor rögzítésére 
szolgálnak, az 1-3. Ábra szerint.
4. Speciális csavarhúzóval távolítsa el az akkumulátor tetején található két csavart, és ollóval vágja le a négy elem 
csatlakoztatásához használt fóliát. Ekkor az akkumulátor összeilleszthető és kidobható, az ábra szerint az 1-4.
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