Not: Bu kılavuz dikkatlice kontrol edilmiştir. İçerikte herhangi bir yazım hatası veya yanlış anlaşılma
olması durumunda şirket yorum yapma hakkını saklı tutar.
Önceden haber verilmeksizin ürün işlevinde, görünümünde veya renginde herhangi bir değişiklik
söz konusu olabilir. Kutu içinden çıkan ürünün görünümü baz alınmalıdır.

Deerma
VC01 Dikey Şarjlı Süpürge
Sürekli yüksek emiş gücüyle tozu söker atar
Evinizin her köşesindeki ince tozları hızlı ve kolay kullanımıyla rahatlıkla
temizleyebilirsiniz. Hava kanalından toz çıkışı olmadan süpürme işlemi
sırasında ve sonrasında temiz bir yaşam alanı sunar.

VC01

Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd.
Add: No.4 Longhui,Malong Village Committee, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong.
Bu ürünü sa�n aldığınız için teşekkür ederiz. Güvenliğizi sağlamak için lü�en kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.

Marka Tanıtımı

İçindekiler

Deerma, ev aletlerinin tasarımı, üretimi ve satışına adanmış yenilikçi bir elektrikli cihaz markasıdır. 2011 yılında kurulan Deerma,
direkt endüstri zinciri kontrolü ve hassas seçim stratejisiyle iyi tasarlanmış, güvenilir ve uygun maliyetli küçük ev aletleri üretmektedir.
2011 yılında kuruluşundan bu yana Deerma, tüketiciler tarafından çok tanınmış ve sevilmiştir. Araştırma faaliyetleri - üretim-satış
gücü, “iF Ürün Tasarım Ödülü” ve “AWE Ödülü” nü kazanmasını ve Çin'in “En İyi 100 Çevrimiçi Markası” ve “Popüler Çevrimiçi
Ev Aletleri” nde ilk sıralarda yer almasını sağlamıştır. Ve "Guangdong Top 500 Enterprises", "Guangdong Manufacturing Top 100
Enterprises", "Guangdong High-tech Products", "Guangdong Üstün Bağımsız Markalar" ve "Guangdong Top 100 Circulation

Marka Bilgileri 0

Enterprises" gibi birçok özel ödül kazanmıştır.Ultrasonik Nemlendiriciler ve Dikey Şarjlı Süpürgeler dahil olmak üzere öne çıkan
ürünlerimiz, bu endüstrinin referans noktası haline gelmiştir. Bugüne kadar Deerma, büyük Çin E-ticaret platformları, hediyelik

İçindekiler 0

eşya platformları, banka merkezleri ve puan tabanlı alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 platforma tanıtıldı.
Ürünlerimiz global pazardaki Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya olmak üzere 130'dan fazla ülkeye satılmıştır. Deerma global

Güvenlik Önlemleri / Temizlik ve Bakım / Güç Kaynağının Kullanımına / Hurdaya Alma Yöntemi 1-2

pazarda kullanıcılara daha değerli ürünler sunmaktadır.“İyi tasarım, yüksek kalite ve uygun fiyat” göz önünde bulundurularak,
Deerma müşterilere görünüm, işlev, kalite ve uygulama açısından daha iyi bir yaşam için iyi tasarlanmış zarif, yüksek performanslı
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ve katma değeri yüksek ürünler sunar. Deerma, müşterilerine her zaman yüksek kaliteli ev aletleri sağlamaya ve kullanıcıların
yaşamlarını iyileştirmedeki payına katkıda bulunmaya devam edecektir.
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Güvenlik Önlemleri

Güç Kaynağının Kullanımına
İlişkin Notlar

Sabit Konumdayken
en şarjlı süpürgeyi dikkatli kullanın;
1- Elektrik ç
2- Şarjlı süpürgeyi ateş kaynağı ve sıcaklığın yüksek olduğu yerlerin yakınına asla koymayın;
ısınında, kapalı
3- Şarjlı süpürgeyi, aşırı sıcaklık gibi elverişsiz saklama koşullarında asla bırakma
mekan koşullarında kullanılması önerilir.
4.Şarjlı süpürge uzun süre kullanılmayacaksa, üç ayda bir şarj edilmesi önerilir. ery every three months.

1. Şarj sırasında şarjlı süpürge bekleme durumundadır ve normal şekilde çalış
2. A
enli bir şekilde geri dönüştürülmelidir; çöpe a
——Ürünü atarken pili üründen çıkarın;
——Pil çıkarılırken ürün kapalı olmalıdır;
——Pil çıkarıldığında ürün kapalı olmalıdır;
3. Güç kablosu hasar görmüşse, ür
eya servis departmanından sa
.
cihaza özel kablo ile değiş

Kullanmadan önce
en adaptörün USB kablosunun sağlam olup olmadığını kontrol edin;
1.
en tamamen şarj edin;
2.A Uzun süre kullanmadıysanız ilk k
en, ﬁltrenin düzgün takılı olduğuna emin olun.
3.Şarjlı süpürgeyi ilk defa kullanırken ya da ﬁltreyi değiş
Kullanım esnasında
yın;
1.Şarjlı süpürgeyi asla yanıcı ve patlayıcı gazın bulunduğu ortamda çalış
oz, lağım pisliği, kibrit ve diğer nesneleri
2.Şarjlı süpürgeyi asla deterjan, gazyağı, cam kalın
süpürmek için kullanmayın;
3.Şarjlı süpürgede herhangi bir arıza oluşmasını önlemek için asla çimento, alçı tozu ve duvar tozu gibi küçük
parçacıkları veya oyuncak ve ıslak kağıt gibi büyük nesneleri şarjlı süpürgeyle temizlemeyin;
4.Şarjlı süpürgeyle asla su veya diğer sıvıları temizlemeyin ve kısa devreyi önlemek için şarjlı süpürgeyi asla suyla
durulamayın;
5.Batarya tam olarak şarj edilmiş ancak şarjlı süpürge hala çalışmıyorsa, şarjlı süpürgenin kontrol edilmesi ve
erinde onarılması gerekir. Şarjlı süpürgeyi asla izinsizce sökmeyin ve monte etmeyin;
esinlikle y
6.Şarjlı süpürgenin toz kabı olmadan çalış
7.Zihinsel engelli kişilerin ve çocukların şarjlı süpürgeyi kullanmasına asla izin vermeyin.

zel kablo veya

Hurdaya Alma Yöntemi

Temizlik ve Bakım
en şarjlı süpürgeyi kuru bir bezle temizleyin. Benzin ve alkol gibi kimyasal çözücüler kullanılmamalıdır, aksi takdirde
kabuk çatlar veya renk değiş
2. Temizlik ve bakım gerekir
en şarjlı süpürgeyi kapa
3. Toz haznesinde çok fazla kalın arsa, düzgün havalandırma yolunu sağlamak ve emiş gücünün azalmasına veya
en bu tür kalın
amanında temizleyin;
motorun ısınmasına neden olabilecek engellerden k
. Eğer elektrik süpürgesi düzenli olarak kullanılıyorsa, kullanım sıklığına
4. Filtrenin düzenli aralıklarda değiş
göre ﬁltre değişim periyodu daha kısa aralıklarda olabilir.

(Şekil 1-1)

(Şekil 1-2)

(Şekil 1-3)

(Şekil 1-4)

1. Ana motorun üst kısmındaki vida deliğinin silika jel pedini çıkarın ve Şekil 1-1'de gösterildiği gibi ana motorun
üç vidasını çıkarmak için özel bir tornavida kullanın.
2. Ana motor iskele�nin ve iç kısmının ayrılması için Şekil 1-2'ye bakın.
3. Şekil 1-3'te gösterildiği gibi, pil takımını sabitlemek için kullanılan yandaki dört vidayı çıkarmak için özel bir
tornavida kullanın.
4. Pil takımının üstündeki iki vidayı çıkarmak için özel bir tornavida kullanın ve dört pili bağlamak için kullanılan
folyoyu kesmek için makas kullanın. Böylece pil, Şekil 1-4'te gösterildiği gibi ayrılabilir ve a�labilir.
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Teknik Parametreler

Ürün Bileşenleri
Şematik Diyagram ve Ürün Parçalarının Montajı

a. Ürün parametreleri

1
2
3

4
5

Ürün Adı

Dikey Şarjlı Süpürge

Ürün Modeli

DEERMA VC01

Nominal voltaj

14.4V

Nominal güç

140W

Lityum pil kapasitesi

2200mAh

Ürün boyutu

210x180x1155mm

Şarj voltaj limiti

5V

Şarj akımı

1A/2A/2.5A/3A

Ürün ağırlığı

1.6KG

Toz haznesi kapasitesi

0.6L

Süre (standart hızda çekiş, yüksek
hızda çekiş)

Ortalama 30 dakika / 15 Dakika

Ürün malzemesi

ABS

Ses

78dB

B. Ürün nitelikleri
1. Ürünün görünümü yeni ve modaya uygundur. Zemin fırçası, makineye plastik bir boru ile bağlıdır;
2. Kombine tip, itme çubuğu ve sap birlikte entegre edilmiştir, zemin fırçası kısmı çıkarılabilir ve ana motor
çok fonksiyonlu gereksinimleri elde etmek için diğer aksesuarlarla birlikte kullanılabilir;
3. “Siklon + HEPA” çoklu filtreleme sistemi sadece yüksek toz filtreleme verimliliğine değil aynı zamanda
temizliğe de sahiptir;
4. Ana motor ve toz haznesi takılıp çıkarılabilir yapıdadır. Böylece tozu temizlemek kolaydır.
5. Şarjlı süpürge kullanım kolaylığı sağlamakla birlikte, kablo sıkışması ve priz değiştirme dertlerinden de
kurtararak her yerde ve her zaman kullanım imkanı sağlar.
6. Bağlantı için plastik boru;

6
7

8

Ambalajından çıkardıktan sonra lütfen içeriğinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Varsa lütfen teknik servise başvurun:

1 Ana bölüm

2

5 K

6

ça

İkisi bir arada düz emiş

3

Filtre apara

4 Toz torbası apara

7

Adaptör

8 Zemin �rça apara�

9

Not: Yukarıdaki özellikler ve yapılandırmalar satın alınan ürününkinden farklı olabilir, lütfen satın alınan ürünün içeriklerine
bakın.
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Kullanım Talimatları
Remove the s er from the rear of the main engine rack, and paste it on the wall at a height equal to the handle.
Insert the machine into the rack as shown in the ﬁgure.

österilen yöne
1. Bağlan
göre ana motorun kenetlenme konumuna takın, iki
eğik düzlemin eşleşen bağlan
at edin ve
yerine takıldığından emin olun. Şekil 1-2'de gösterilmiş .

2. Zemin �rçası apara�nı (Şek. 2-1) bağlan� borusuna
şekilde gösterilen yöne göre monte edin, iki eğimli
yüzey arasındaki uygun bağlan�ya dikkat edin ve
yerine oturduğundan emin olun.
Şekil 2-2'de gösterilmiş�r.

3.Şarjlı süpürgeyi çalış�rmak için güç düğmesine bir
kere basın, şarjlı süpürge standart emiş modunda
çalışır. Sonra tekrar basın, şarjlı süpürge güçlü emiş
modunda çalışır. Son olarak bir kez daha basın, şarjlı
süpürge kapanır. Tekrar tekrar güç düğmesine basarak
emiş gücünü değiş�rebilirsiniz.

4. Şemada gösterildiği gibi, ilgili aparatları ana motorun
arayüzü yönünde ya da bağlan� montajına uygun olarak
yerleş�rin. Bağlan� sağlandıktan sonra emiş gücü
ih�yacına göre düğmeye basarak süpürgeyi çalış�rın.

Temzlik ve Bakım
Toz haznesinin çıkarılması, temizlenmesi ve takılması
1. Toz haznesini şekilde gösterilen yöne göre döndürün, toz haznesini, açık kilit şeklinin
yerden çıkarın.

olduğu

Şekil 1

Şekil 2

Adım 1

Adım 2

(Figur

(Figur

(Figur

(Figur
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3. Filtre apara
4. Filtre apara
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terilen yönde çevirin ve ardından çıkarın.
emizledikten sonra direkt su ile durulayın ve kullanmadan önce kurutun.

Şekil 4

Şekil 3

Gösterge Lambaları
4 adet gösterge lambası mevcu�ur. Mavi olan lamba makine çalışırken sürekli yanar. Makine kapandıktan
sonra lambalar 3 saniye boyunca yanar ve sonra bekleme moduna geçerek söner.
Sadece 3 lambanın yanıyor olması, gücün% 25'inin tüketildiği anlamına gelir;
Sadece 2 lambanın yanıyor olması, gücün% 50'sinin tüketildiği anlamına gelir;
Sadece 1 lambanın yanıyor olması, gücün% 75'inin tüketildiği anlamına gelir;
Hiçbir lambanın yanmıyor olması, gücün tamamıyla tükendiği anlamına gelir;
Pil bi�iği halde makineyi açarsanız, 4 gösterge lambası aynı anda 3 kez kırmızı renkte yanıp sönerek makinenin
şarj edildikten sonra kullanılabileceğini gösterir;
Şarj esnasında, şarj durumuna göre LED lambaları yanar. Güç seviyesi %25'e ulaştığında 1 adet LED lambası
yanar, güç seviyesi %50'ye ulaştığında 2 adet LED lambası yanar, güç seviyesi %75'e ulaştığında 3 adet LED
lambası yanar, güç seviyesi %100'e ulaştığında 4 adet LED lambası yanar ve makine tamamen şarj olmuş olur.

Adım 1
Adım 2

Tutma yeri
Main engine silicone rack

Şarj Modu

Güç düğmesi /
mod değiş

Güç /mod göstergesi
Şarj arayüzü

Ana parça

C pi şarj kablosu
Toz haznesi apara

1. Şarj Etme: Dört LED gösterge lambası alterna
ak mavi olacak . Şarj sürecine göre, pil seviyesi% 25'e
österge lambası mavi renginde kalır, pil seviyesi% 50'ye ulaş
österge lambası mavi
ulaş
renginde kalır, pil seviyesi % 75'e ulaş
österge lambası mavi renginde kalır, pil seviyesi% 100'e
österge lambası mavi renginde kalır ve şarj işlemi otoma
ak durdurulur. Aşırı deşarj
ulaş
koruma değerine ulaşıldığında led lambaları söner.
2. Voltaj azalması durumunda LED lambaları yanar ve kırmızı lamba 3 saniye boyunca yanıp söner.

Adaptör

Z

çası
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Arıza Analizi ve Sorun Giderme
Arıza

Motor çalışmıyor

Emiş gücünde azalma

Şarj esnasında
gösterge lambası
yanmıyor veya yanıp
sönmüyor

Sebepler

Çözüm

1. Düşük pil seviyesi;
2. Toz haznesi dolu;
3. Aşırı uzun çalışma ve aşırı yüksek
sıcaklık;

1. Şarjlı süpürgeyi şarj edin;
2. Toz haznesini temizleyin;
3. Makine dik konumda bekletildikten ve
soğuduktan sonra makineyi yeniden çalıştırın;

1. Filtre tozla dolu
2. Zemin fırçasının hava giriş borusu tıkalı
veya zemin fırçası kilitli;
3. Metal kafes kağıt parçaları veya pelüş
liflerden dolayı tıkalı;
4. Toz haznesi ile ana motor arasındaki
hava iletim kanalı tıkalı;

1.Filtre aparatını temizleyin ya da değiştirin;
2.Elektrikli zemin fırçasında bulunan pislikleri
temizleyin;
3.Tozla dolu olup olmadığını görmek için metal
kafesi düzenli olarak kontrol edin;
4.Toz haznesi ile makine arasındaki iletim
kanalında birikinti olup olmadığını düzenli olarak
kontrol edin;

1. Adaptör yerine takılmamış
2. Pil sıcaklığı aşırı yüksek

1.Adaptörün düzgün takıldığını kontrol edin
2.Şarj etmeden önce pilin soğumasını
bekleyin

Not: Elektrikli süpürge normal bir şekilde çalıştırılamıyorsa, lütfen yukarıdaki sorun giderme adımlarını izleyin veya teknik
servise başvurun.

GARANTİ BELGESİ
Ür ci veya İthalatçı Firmanın:
Satıcı Firmanın:
Unvanı: Dale Dış Tic. Ve San. Ltd. Ş .
Unvanı:
Adresi: Pakdil Sok. No:21/3 Şerifali / Ümraniye / İstanbul
Adresi:
Telefonu: 0216 3369674
Telefonu:
Faks: 0216 3483515
Faks:
e-posta: info@dale.com.tr
e-posta:
Yetkilinin İmzası:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Firmanın Kaşesi:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın
Garan üresi: 2 (iki) yıl
Azami Tamir Süresi: 20 işgünü
Bandrol ve Seri No:

Cinsi: Şarjlı Elektrik Süpürgesi
Markası: Deerma
Modeli: VC01
1) Garan süresi, malın teslim tarihinden i

GARANTİ ŞARTLARI
aren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garan kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tük
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiş mesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

ci, 6502 sayılı Tük

cinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci

4)Tük inin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiş len parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tük ci
ücretsiz onarım hakkını
ci veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, ür ci ve ithalatçı tük
bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5)Tük
ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garan
esi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, ür ci veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tük ci malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiş ilmesini satıcıdan
talep edebilir. Satıcı, tük cinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
si durumunda satıcı, ür
ve ithalat çı
müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garan süresi
içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garan süresi dışında ise mal ın yetkili
servis istasyonuna teslim tarihinden baren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üre
eya
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tük
nin kullanımına tahsis etmek
zorundadır. Malın gara süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen sür e gara süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar gar
8) Tük
veya tük

09

apsamı dışındadır.

gar
en doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerl eşim yerinin bulunduğu
ci işleminin yapıldığı yerdeki Tük i Hak
e veya Tük i Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garan Belgesinin verilmemesi durumunda, tük
Korunması ve Piyasa Göz
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ci Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tük

cinin
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