
Xiaomi Deerma DEM-HX20
cipőszárító

Használati útmutató



Jellemzők

Modell: DEM-HX20
Gyártó: Deerma
Súly: 1200 g
Méretek: 211 x 117 x 280 mm
Anyaga: Műanyag
Névleges teljesítmény: 235W
Hálózati teljesítmény: 100-220W ~50Hz
Csomag méretei: ~320 x 150 x 250 mm
Csomag súlya: ~1700 g
Származási ország: Kína

A készülék működési elve

A cipőszárító lemezes fűtőelemet használ, amelyen keresztül a levegőt egy
ventilátor jutattja át a cipő szárításához. Lehetőség van az ózongenerátor
bekapcsolására is a kellemetlen szagok eltüntetésére.

Termék áttekintés

1. Kifúvócső
2. Rugalmas tömlő
3. H Gomb
4.Tápkábel
5.Felső fedél
6. Ház
7. Alsó fedél

Megjegyzés: A termék megjelenése és csomagolása változhat, a tényleges
termék az irányadó.



Funkciók

Normál(T)) • Bőr (1 t) • 30 perc • 60 perc
Szag (4i) • Gyenge (~) • 180 perc (180u) • 120 perc (120l) Üzemmód (C) Időzítő
(H4) Teljesítmény

A készülék működési módjának beállítása

A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmódjelző világít, az üzemmódok
a következők: "standard", "bőrcipő", enyhe szél és "szagok megszüntetése"

• "Időzítő" gomb H1 : A működési idő beállítása.
A gomb minden egyes megnyomására kigyullad a működési idő jelzője, a
rendelkezésre álló idők 30 perc, 60 perc, 120 perc és 180 perc.

• "Tápellátás" gomb: Kikapcsolt állapotban a gomb megnyomásával elindul a
működés a beállított üzemmódban. Működés közben a gomb megnyomásával a
készülék kikapcsol. (A leállítás 30 másodperces működés után következik be)

A táblázat felhasználási javaslatokat tartalmaz, azokat saját preferenciái szerint
használhatja.

Cipő típusa Mód Idő
Sportcipő nedves Standard 30 perc

Mosás után Standard 120 perc
Csizmák és
magas cipők

nedves Standard 30 perc
Mosás után Standard 120 perc

Bőr cipő Bőr 30 perc

Megjegyzés: Ha izzadtság vagy nedvesség van a cipőben, választhatja az
alacsony fúvás módot vagy a normál módot. Az idő az adott helyzetnek
megfelelően beállítható. Ha kellemetlen szag van, akkor válassza ki a
szagtalanítási módot, az idő az adott helyzetnek megfelelően kerül beállításra.

Tisztítás és ápolás

1. A cipőszárító legjobb teljesítményének biztosítása érdekében használat után
ajánlott csomagban vagy száraz helyen tárolni.



2. Ne használjon vegyi oldószereket, benzint, polírozóport vagy kemény
tisztítószert a készülék felületének tisztításához. A tisztításhoz tiszta víz
használata javasolt.
3. Rendszeres tisztítás javasolt puha ruhával.

Biztonsági megjegyzések

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat névleges feszültsége megfelel
a készülék feszültségre és frekvenciára vonatkozó követelményeinek: 220V,
50Hz;
Ne szerelje szét önállóan és ne változtassa meg a készülék kialakítását;

• Ha a tápkábel megsérül, az áramütés és egyéb kockázatok elkerülése
érdekében azt szervizközpontban vagy szakképzett személynek kell kicserélnie
olyan kábelre, amely alkalmas a készülék névleges teljesítményével való
munkára;

Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel, azokat a gyártóval,
szervizzel vagy szakképzett szakemberrel kell átvizsgáltatni;
• Rendszeresen tisztítsa meg a készülék hálózati csatlakozóját a portól; Tisztítás
vagy áthelyezés előtt húzza ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a
konnektorból;
• A készüléket a hálózati csatlakozódugónál kell leválasztani, ne a kábelnél fogva
húzza ki;
• Ne mozgassa a készüléket bekapcsolt állapotban vagy víz jelenlétében;
Ez az eszköz nem játék, és a sérülések elkerülése érdekében gyermekektől
elzárva kell tartani. Ne helyezze a készüléket gyermek holmikra vagy
gyermekbútorok közelébe, valamint ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a
készüléket;

• Ne használja a készüléket a konyhában. A nedvesség és a tűz elkerülése
érdekében helyezze a készüléket hőforrástól vagy közvetlen napfénytől távol,
valamint legalább 2 méter távolságra más háztartási eszközöktől;

Ha meghibásodás lép fel, azonnal hagyja abba a készülék használatát, kapcsolja
ki a tápellátást és húzza ki a csatlakozódugót a hálózatból, hogy elkerülje az
áramütést vagy a tüzet;
Ne használja a készüléket aeroszolos folyadékok (rovarölő szerek, hajlakk, olajok
stb.) permetezésére;
• Ne működtesse a készüléket éghető vagy gyúlékony anyagokban (kerozin,
benzin stb.) vagy azok közelében;



• Ne működtesse a készüléket füstös környezetben vagy annak közelében;
Ne használja a készüléket a szabadban;

• Ne használja a készüléket fürdőszobában, vízforrások közelében vagy nedves
környezetben;
• Ne tegye ki a készüléket víznek, és ne merítse vízbe;
• Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel;
A készülék működése közben ne érintse meg a fúvókákat;
Ne használja a készüléket olyan cipők szárítására, amelyek nem ellenállnak a

magas hőmérsékletnek;

Megjegyzés: Ha a fenti módszerek nem oldották meg a problémát, javasoljuk,
hogy lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. A készüléket szakképzetlen
szakember önállóan szétszerelni vagy megjavítani tilos.

Példák meghibásodásokra

• Idegen hangok vagy szagok (Az ózon szaga szagtalanító üzemmódban
normális);
• A dugó vagy a tápkábel rendellenes felmelegedése; szakaszos áramellátás a

kábel mozgatásakor; gyakori leállás működés közben; érintésre zsibbadás vagy
áramütés érzése.

Megjegyzés: a fenti rendellenességek esetén haladéktalanul hagyja abba a
készülék használatát, és forduljon a szervizhez, szakképzetlen szakember nem
javíthatja a készüléket.

Hogyan kell használni a készüléket

1. Helyezze egy sík felületre, feszítse meg a levegőellátó tömlőket, helyezze a
fúvócsöveket a cipő belsejébe az optimális eredmény érdekében;



Csizmák vagy más magas szárú cipők szárításakor a készülék testét
függőlegesen kell felszerelni;

Két pár cipő egyidejű szárításakor a fúvókák segítségével egyszerre két pár
szárítható.


