
Deerma hordozható gőzölős vasaló
Használati utasítás

Vasalja könnyedén a ruháit, hogy stílusos maradhasson.
Többféle anyagon használható, a nyomásnak köszönhető erős gőz hatol be a szálakba, könnyen

kezelhetővé teszi az anyagot és az éleket szépen el tudja majd vasalni. A kis kefével a
port/szöszt/kisebb hajcsomókat is eltávolíthatja a ruháról vasalás közben.

DEM-HS007

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük olvassa el figyelmesen és őrizze meg
ezt a használati útmutatót későbbi használatra.



FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Amikor elektromos eszközöket használ, a következő alapvető előírásoknak kell teljesülniük:

1. Olvassa el végig a használati útmutatót.
2. Ne érjen forró felülethez, használjon kesztyűt.
3. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe a készüléket vagy annak alkatrészeit.
4. A készülék gyerekek általi használata vagy ha a közelben gyermek tartózkodik, felügyeletet
igényel.
5. Húzza ki a konnektorból, amikor nem használja és tisztítás előtt is.
6. Ne használjon semmilyen eszközt törött vagy sérült kábellel, ha az meghibásodott vagy
megsérült bármilyen módon. Küldje szervizbe vagy hozzáértő szakemberhez javításra.
7. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata sérüléshez vezethet.
8. Ne használja kültéren.
9. Ne hagyja, hogy a kábel bárhonnan lelógjon vagy forró felülethez érjen.
10. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos sütőre vagy annak közelébe, illetve előmelegített
sütőbe.
11. Kivételes figyelemmel kell lenni, amikor olyan eszközöket mozgat, amelyek forró olajat vagy
más folyadékot tartalmaznak.
12. Mindig a készülékbe dugja be a kábelt először, csak utána a konnektorba. A kikapcsoláshoz
nyomja meg bármelyik kikapcsológombot és húzza ki a konnektorból.
13. Az eszközt a rendeltetése szerinti használaton kívül ne használja másra.
14. Csak háztartási használatra alkalmas.
15. Ne merítse vízbe.
16. A használt elektromos áram feszültsége egyezzen meg az eszköz igényeivel (220-240V - 50/60
Hz). Ettől eltérő áram használata kárt tehet a készülékben és a jótállás érvényét veszti.
17. Ne ossza meg az áramforrást más, nagy teljesítményű eszközökkel.
18. Az áramütés esélyének csökkentésére ne merítse az eszközt, a kábelt és a dugót vízbe vagy
más folyadékba.
19. Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
20. Használat előtt töltse fel vízzel és ellenőrizze a vízszintet használat közben.
21. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült.
22. Soha ne rántsa ki a tápkábelt a konnektorból a kikapcsoláshoz. Mindig a dugónál fogva húzza ki
(tartson ellen a konnektornak).
23. Soha ne töltsön forró vizet, korrozív tisztítószereket a víztartályba, melyek annak károsodását
okozhatják. A desztillált víz vagy a szűrt víz használata erősen ajánlott.
24. Égési sérülés léphet fel a forró felületek megérintése közben, illetve a forró víz és gőz által. Az
égési sérülések elkerülésére minden használat előtt ellenőrizze az eszközt úgy, hogy távolra
tartja a estétől és megnyomja a rendszer gombot.
25. Használat közben az eszköz forró gőzt lövell ki magából. A sérülések elkerülésének érdekében
ne tartsa az eszközt emberek vagy háziállatok felé.
26. Csak SHINIL alkatrészeket használjon az eszközéhez. Más tartozékok és alkatrészek
használata meghibásodáshoz vagy nem megfelelő működéshez vezethetnek, tűzveszélyesek
lehetnek.
27. Legyen körültekintő, amikor alkatrészeket le- vagy felszerel. Bizonyosodjon meg róla, hogy az
alkatrész nem fog tönkremenni a forró víztől.
28. Ezt az eszközt nem használhatják gyerekek, gyerekek közelében nem használható, olyan
személyek sem, akik bármilyen fizikai, érzékelési, mentális fogyatékossággal rendelkeznek, nincs
ismeretük a termék használatában, nem tudják használni felügyelet vagy utasítás nélkül.

JEGYEZZE MEG EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT



FIGYELEM

1. Ne hagyja felügyelet nélkül a gőzvasalót, amikor áramhoz van csatlakoztatva.
2. Mindig kapcsolja ki és húzza ki, mielőtt újratölti vízzel, kiönti belőle a vizet, megtisztítja,
áthelyezi vagy nincs használatban.

POLARIZÁLT DUGÓ

Ez az eszköz polarizált dugóval rendelkezik (az egyik penge szélesebb, mint a másik).
Biztonsági okok miatt ez a dugó csak egyféleképpen illeszkedik a konnektorba. Ha a dugó
nem illeszkedik a konnektorba, kérjük fordítsa meg. Ha még mindig nem illeszkedik, lépjen
kapcsolatba tapasztalt villanyszerelővel. Ne próbálja meg módosítani a konnektort.

Termékismertető

Megjegyzés: A fenti tartozékok készülékenként eltérhetnek. Ebben az esetben a tartozékok az Ön
készülékéhez tartozók.

Paraméterek

Bemeneti feszültség 220-240V - 50/60 Hz
Kimeneti teljesítmény 730-870 W
Víztartály kapacitás 100 ml

1. Víztartály 2. Főkészülék 3. Gőzpanel 4. Fogantyú
5. Tartály dugó 6. Jelzőfény 7. Kapcsoló 8. tápkábel
9. Tartódoboz fedele 10. Tartódoboz kábel 11. Tartódoboz 12. Tartódoboz

akasztóhelye
13. Kefe 14. Vizespohár



HASZNÁLATI INSTRUKCIÓK

1. Fordítsa el a fogantyút 110°-al, amikor egy “ka” hangot hall, a helyére kattant.

2. Nyissa ki a víztartály dugóját és fordítsa el valamelyik irányba. Használja a mérőpoharat,
hogy vizet töltsön bele. Megjegyzés: Ne töltse teljesen tele, vagy túl a tartályt, mert az
hatással lehet a készülék használatára.

3. Kizárólag földelt vezetéken keresztül használja a készüléket. Dugja be a konnektorba,
várjon 25 másodpercet, amíg a jelzőfény a villogó pirosról normál világos pirosra vált.
Nyomja meg a gőz gombot és a jelzőfény kékre vált. A gőz 10 másodperc múlva jön, ekkor
tudja kivasalni a ruhákat.



KEFE FELSZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE

Kefe felszerelése

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból és várja meg, amíg a készülék befejezi a gőzkibocsátást és
teljesen lehűl.
2. Csatlakoztassa a kefét a gőzpanelhez és szerelje fel, a kézi fogantyúval felfelé.

Kefe eltávolítása

1. Vasalás után kérjük kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a konnektorból.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a fogantyút a kefe tetején, hogy előre tudja húzni és óvatosan
lehúzza a kefét.

1. A vasalás kulcsa, hogy határozottan tartsa lefelé, ne húzza lefelé, próbálja a ruha felületét
kisimítani. Miután a gőz elindul a fúvókából óvatosan nyomja fel- és le a ruhán a vasaláshoz, a
gyűrődések azonnal kisimulnak.
2. Tegye a gőzfúvókát a zsebe aljához és húzogassa fel-le.
3. Amikor a ruhák ujjait vasalja, először simítsa ki őket és a gőzfúvókát tegye közel az ujjak
tetejéhez, majd fel-le mozgassa.
4. Amikor gallért vasal, nyomja le erősen a gőzfúvókát a gallérra és tartsa ott hosszabb ideig,
majd nyomja előre-hátra.

Kézi fogantyú

VASALÁSI ÚTMUTATÓ



5. Amikor a ruhák széleit vasalja, tartsa szorosan a sarkokat és tartsa a gőzfúvókát közel a
ruhához. Húzogassa a fúvókát felfelé.
6. Miután kivasalta a ruha elejét, fordítsa meg a ruhát a vasalás előtt.

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eszközből kiáramló gőz magas hőmérsékletű, a 160°C-t is elérheti, tehát használat előtt
kérjük bizonyosodjon meg a ruha összetételéről, ne hagyja a fúvókát túl sokáig egy helyen, hogy a
ruha ne menjen tönkre.
2. Amikor nem használja az eszközt, kérjük használja fel a vizet a víztartályból, kapcsolja le a
gőzgombot és húzza ki az eszközt a konnektorból, amíg a gőzképződés le nem áll. (Ha nem áll le a
gőz, kapcsolja ki a gőzgombot és húzza ki a konnektorból. Ekkor még mindig van víz a
melegítőedényben és a maradék hő sem távozott még.)
3. Kérjük használja el a vizet a víztartályból, és kapcsolja le a gőzgomboz, húzza ki a tápkábelt és
várjon, amíg az eszköz abbahagyja a gőzkibocsátást. Tárolás előtt várja meg, amíg az eszköz kihűl.

HIBAELHÁRÍTÁS

Megjegyzés: hibaelhárítás előtt húzza ki az eszközt a konnektorból. Húzza ki a tápkábelt.
1. Nem jön gőz a készülékből

a) Bizonyosodjon meg róla, hogy be van dugva.
b) Ellenőrizze az áramellátást vagy hívjon szerelőt.

2. A készülék nem bocsát ki gőzt, de a bekapcsolás jelzőfény világít.
a) Bizonyosodjon meg róla, hogy van víz a tartályban.

3. A gőzfúvókán vízcseppek vannak.
a) Használja tovább a készüléket, a vízcseppek el fognak tűnni.

4. A felgyülemlett víz eltűnik, ha tovább használja a készüléket.
a) Az első tál víz felhasználása után, adja hozzá a második tál vizet, hogy visszaállítsa a

normál működést.



TÁROLÁS

1. Helyezze a vizes poharat a
tartóhoronyba, ami a tárolódobozban
található.

2. Csukja össze a főtestet,
megjegyzés: figyeljen a víztartályra és
a vizes pohárra.

3. Húzza ki a kábelt a nagy hézagból a
főmotor és a tárolódoboz, majd
tekerje körbe (6 kör szükséges) a
belső 11 cm-es átmérőt. Rögzítse a
kábelt a szilikonkábellel, és tegye a
kefét a kör közepére. Ezután tegye a
nagy helyre a főmotor és a
tárolódoboz közé.

4. Takarja le a tárolódobozt és
rögzítse a takarót a szilikonpántokkal
a fogantyúkhoz. Kész.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Nem szükséges tisztítószer. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha a kábel megsérül
vagy eltörik, esetleg a készülék nem működik megfelelően. Ne szerelje szét a készüléket engedély
nélkül.
2. Kapcsolja ki, húzza ki a kábelt és várjon, míg a készülék leáll és lehűl, mielőtt kitisztítaná.
3. Öntse ki a maradék vizet a tartályból minden használat után, és használja addig, amíg már nem
jön belőle gőz.
4. Ne merítse vízbe, tisztítsa az oldalát száraz ronggyal (ne használjon tisztítószert). Ha bármilyen
tárgy van a gőzkimenetnél, húzza ki a készüléket, várja meg a lehűlést és távolítsa el.
5. Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék száraz, mielőtt becsomagolná.
6. Szűrt víz ajánlott. Ne használjon semmilyen tisztítószert.


