
Xiaomi Deerma DEM-HS200
használati utasítás



Köszönjük, hogy a Deerma Multifunkcionális gőzölős vasalót választotta!
Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Termékáttekintés

Fő alkatrészek:
1. Panel a gőzkimenethez
2.Eszköz test
3.A fő eszköz fogantyúja
4. Tápkábel
5.Víztartály
6.Víztartály fedele
7. Mutató
8.Kapcsolja be/Ki/Üzemmód
9. Állj
10. Felső doboz fedele
11. Doboz retesz
12. A doboz alapja
13. Pohár a vízhez

Ez a kézikönyv a következő készülékmódosításokhoz használható: DEM-
HS200/201/202/203/205/206; DEM-
HS207/208/209/210/211/212/213/215/216/217/218/219
Megjegyzés: A termék specifikációi és megjelenése eltérhet, a tényleges
termék az irányadó.

Biztonsági intézkedések

Figyelem! A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Az ebben a
kézikönyvben található biztonsági óvintézkedések és utasítások nem
terjednek ki minden lehetséges helyzetre, amely a műszer működése során
előfordulhat. A készülék használatakor a felhasználót a józan ész vezérelje,
legyen óvatos és figyelmes.

Fontos: Ne irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra!
• A víztartály feltöltése közben a készüléket nem szabad az elektromos
hálózathoz csatlakoztatni.
• Kérjük, ne töltsön tisztítószert, alkoholt, rozsdaeltávolítót stb. a víztartályba.
• A szivárgás elkerülése érdekében szorosan zárja le a víztartály fedelét.
• Tilos a készüléket saját kezűleg megjavítani vagy annak kialakítását
megváltoztatni. A készülék javítását kizárólag hivatalos szervizközpont
végezheti.
• A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket
is), akiknek fizikai, szellemi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy
akiknek nincs tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha a készülék



használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a
készülék használatára vonatkozóan.

Biztonság

A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg csatlakoztatva van
az elektromos hálózathoz.
•Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megegyezik-e a készülék névleges tápfeszültségével.
• A készüléket csak földelt aljzatokhoz csatlakoztassa – ez az elektromos
biztonság szempontjából kötelező. Hosszabbító kábel használatakor ügyeljen
arra, hogy az is földelve legyen.
• Ne vezesse át a tápkábelt ajtónyílásokon, hőforrások, gáz- vagy elektromos
tűzhelyek közelében.

Biztonsági intézkedések

• A víztartály feltöltése közben a készüléket nem szabad a hálózatra
csatlakoztatni,
FIGYELMEZTETÉS: A tápkábel véletlen megsérülése olyan meghibásodást
vagy áramütést okozhat, amelyre nem terjed ki a garancia. Ha a tápkábel
megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak
szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
• Kérjük, ne kapcsolja be a készüléket, ha a tartály nincs feltöltve vízzel.

Használat

Nyissa ki a tárolódobozt, vegye ki a főegységet.

Az eltávolításhoz forgassa el a készüléket a tartóban.



Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse fel tiszta vízzel.

Forgassa el a fogantyún lévő kapcsolót a készülék bekapcsolásához és az
üzemmód kiválasztásához.

Ha állvánnyal kívánja használni a készüléket, akkor a főkészüléket az
állványra szerelje, rögzítse a készülék elfordításával.

Megjegyzés:
1. Mielőtt a készüléket a lemezre szerelné vagy szétszerelné, kapcsolja ki a
készüléket, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl;
2. A készülék vízhiány elleni védelemmel rendelkezik. Vízhiány észlelésekor
a jelzőfény pirosan és kéken villog, majd a készülék 1 perc múlva
automatikusan kikapcsol.

Figyelem

A készülék működése során a kilépő gőz hőmérséklete elérheti a 140-190
fokot. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kezelt szövet ki lehet-e
téve ennek a hőmérsékletnek.
A termék első használatakor először töltsön vizet a víztartályba, hogy a
készülék körülbelül 5 percig működjön, majd kapcsolja ki a tápellátást és
húzza ki a dugót a konnektorból. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl,
majd öntsön újra vizet.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, használja fel a víztartályból
származó összes vizet.



Ne használja a készüléket az alábbi ábrán látható szögben. Döntött
állapotban a szivattyú nem tud vizet pumpálni.

Használati javaslatok

Lassan mozgassa a gőzölőt az anyagon felülről lefelé. Egyenesítse ki az
anyagot a szabad kezével.
Gombos ingek vasalásához nyomja meg a felső gombot az anyag
kiegyenesítéséhez. Mozgassa vízszintesen a gőzölőt a gallér mentén.
Az ujjak gőzölésekor kezdje a vállnál, és mozgassa lefelé a gőzölőt. Szabad
kezével átlósan húzza meg a hüvelyt.
Az ing zsebeinek vasalása közben mozgassa felfelé a gőzölőt.

Karbantartás

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és várja meg,
amíg a készülék teljesen kihűl.
Ne merítse vízbe a készüléket! Ne használjon tisztítószereket!
A tok tisztításához törölje le száraz ruhával. A gőzkivezetéssel ellátott
felület puha, nedves ruhával törölhető.
Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen, speciális dobozban.


