Not:
Bu kullanım kılavuzu, içerikte herhangi bir basım hatası veya
yanlış anlama olması durumunda dikkatle kontrol edilir, şirket
yorumlama gücünü saklı tutar.
Önceden haber verilmeksizin ürün işlevinde, görünümünde
veya renginde herhangi bir değişiklik söz konusu olabilir. Kutu
içinden çıkan ürünün görünümü baz alınmalıdır.

Deerma

Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi
Yüksek sıcaklıkta buhar, çok fonksiyonlu temizlik ve arındırma.
Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buhar kullanımı sadece zemini,
pencereleri ve giysi lekelerini temizlemekle kalmaz, aynı zamanda
sterilizasyonla hijyen sağlayarak sağlığı korur.
Tam donanımlı aksesuarları ile evin her köşesini temizler.
Geniş uygulama yelpazesiyle, kimyasal atık olmadan kusursuz temizlik sağlar.

Kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Ürün Parametreleri

Kullanım

Ürün adı: Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi
Model: DEM-ZQ600/DEM-ZQ610
Nominal voltaj / frekansı: 220-240V ~ 50-60Hz
Nominal güç: 1,600W
Su haznesi kapasitesi: 230ml
Net ağırlık: 2.9 kg
Boyut: 389 * 85 * 180mm
Buhar akışı: 20 g / dk
Ambalaj içeriği: Oluklu hortum, silecek, fırça, paspas kafası, ana
gövde, paspas bağlantı çubuğu, garanti belgesi, ürün sertifikası,
saklama torbasının çalışma talimatı, Paspas(mop), uçucu yağ,
Kullanım Kılavuzu, saklama çantası

Su tankının montajı
1.Ambalaj kutusunu açın, ana gövdeyi
çıkarın, su haznesi açma (serbest
bırakma) düğmesine basın ve su
haznesini çıkarmak için su haznesini
sola kaydırın;
2.Su haznesi kapağını çıkarın ve su
haznesine uygun miktarda temiz su doldurun;
3.Su haznesi kapağını kapatın ve içeri sokmak için ana gövdeyi kılavuz
boyunca soldan sağa doğru kaydırın. "Çıtçıt" sesi kurulumun başarılı
olduğunu gösterir

Özellikler
1. Gelişmiş
Eşsiz patentli teknolojilerle tasarlanmıştır. Zemini, pencereleri,
kapıları ve giysileri yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buharla
temizleyin. Yüzey sterilizasyon fonksiyonu ile toz ve bakterileri
temizler ve tatmin edici çevre ve sağlık koşulları sağlar. Isıtma
otomatik kontrol altındadır; uygun ve devamlı temizlik için sürekli
\buhar üretir. Herhangi bir kimyasal preparat içermeyen saf
sudaki yüksek basınçlı buhar, çevrenin tam olarak korunmasını
sağlar.
2. Güvenli
Kazandaki tüm suyun ısıtılması ve buharlaştırılmasından sonra
otomatik güç kesme, susuz ısıtmayı etkin bir biçimde önler. Yüksek
hassasiyetli termostat, sterilizasyon için 135 ° C yüksek sıcaklıklı
buhar sağlar. Kabın ve ısıtma parçasının topraklanması topraklı fiş
sağlanır. Bu da çalışma güvenliği sağlar. Uzatılmış iki katmanlı
yalıtımlı güç kablosu, sıcak su ve toza karşı dayanıklıdır ve güvenliği
sağlar.
3. Dayanıklı
Ultra-ince iç duvarlı alüminyum alaşımlı döküm kazanı, yüksek
basınca dayanabilir ve uzun bir servis ömrü sağlayabilir. Tamamen
ithal yüksek kaliteli ABS ve PC plastiklerinden yapılmış dış kabuk
korozyon direnci ve yüksek yoğunluk sağlayabilir.
4. Enerji Verimli
Entegre özel tasarımlı ısıtma borusu ve kazan, daha düşük enerji
tüketimi ile çok yönlü, yüksek verimli ısıtma sağlar. İki katmanlı
kabuk, ısı kaybını etkili bir şekilde önleyebilir, çevreyi korur ve enerji
tasarrufu sağlar. Sadece açın ve anında ve hızlı ısıtma için buhar
düğmesine (anahtarına) basın. Belli bir sıcaklığa ulaşıldıktan sonra,
buhar sürekli çalışarak uygun çalışma sağlar. Eksiksiz bir temizleme
aksesuarları seti sağlanmıştır ve hem montaj hem de sökme işlemi
uygundur. Bu aksesuarlar, pencere, kapı, zemin ve kıyafetleri
temizlemek için uyarlanabilir.

2.Üç çubuğu monte ettikten sonra, mop-paspas bağlantı çubuğu
başını tutun, mop-paspas kafasının kılavuz
yuvasını mop-paspas bağlantı çubuğu
üzerindeki kılavuza hizalayın ve kafayı
yerine yerleştirin. Mop-paspas bağlantı
çubuğunun serbest bırakma düğmesinin
mop-paspas kafasının düğme deliğinde
olduğundan emin olun.
3.Ardından, mop-paspas bağlantı çubuğu
kuyruğunu tutun, çubuğun kılavuz yuvasını
kısa nozuldaki kılavuza hizalayın ve yerine
yerleştirin. Başliğin açma (serbest bırakma)
düğmesinin çubuğun düğme deliğinde
olduğundan emin olun.
4.Sökme işleminde, çubuğu ana gövdeden
çıkarmak için açma (serbest bırakma)
düğmesine basın.

Fırçanın montajı ve sökülmes
1.Tüpü fırça kuyruğunda tutun ve yerine
yerleştirmek için ana gövdenin kısa nozulü
üzerindeki silindirik başlığa hizalayın; sileceğin
ana gövde üzerinde sağlam (sıkı) olduğundan
emin olmak için fırçayı belirli bir açıyla döndürün;
3.Sökme için, ters yönde belirli bir açıyla
döndürün ve ardından fırçayı ana gövdeden sökün.

Temizlik ve Bakım
Su tankının temizlenmesi:
1.Su tankını ana gövdeden çıkardıktan sonra,
dağıtım borusunu su tankının uçlarından birini
tutarak almak için su hazmesi kapağını ve su
haznesi kuyruğundaki sızdırmazlık tapasını çıkarın.

Oluklu hortumun montajı ve demontajı (sökülmesi)
1. Oluklu hortum kuyruğunu tutun, oluklu hortum
üzerindeki kılavuz yuvasını ana gövdedeki kısa
nozul üzerindeki kılavuza hizalayın ve yerine
takın. Kısa başlıktaki açma (serbest bırakma)
düğmesinin, oluklu hortumdaki açma
(serbest bırakma) düğmesinin montaj deliğinde
olduğundan emin olun.
2.Sökerken, oluklu hortumu ana gövdeden
çıkarmak için açma (serbest bırakma) düğmesine
basın.
Sileceğin montajı ve sökülmesi
1. Tüpü silecek kuyruğunda tutun ve
tüpü yerine yerleştirmek için ana gövdenin
kısa başlık üzerindeki silindirik başlıkla hizalayın;
sileceğin buharlı temizleyicide sağlam (sıkı)
olduğundan emin olmak için
sileceği belirli bir açıyla döndürün;
2. Sökme için, sileceği belirli bir açıyla ters
çevirin ve ardından sileceği ana gövdeden
sökün.
3. Giysileri temizlemek için silecek üzerindeki
tokayı saat yönünün tersine keskin bir şekilde
döndürün.

Mop-Paspas montajı ve demontajı (sökülmesi)
1. Üç paspas bağlantı çubuğunu çıkarın; bir
çubuğun kuyruğundaki kılavuz yuvasını diğer
bir çubuğun kılavuzuna hizalayın ve yerine
yerleştirin ve iki çubuğu birleştirmek için bir
çubuğun açma (serbest bırakma) düğmesi
deliğine oturtun. Üçüncü çubuğu aynı şekilde
monte edin.

Önlemler
1.Buharlı temizleyici yüzey temizleyici için kullanılır ve Kullanım
Kılavuzunabakılarak kullanılmalıdır. İleride başvurmak için Kullanım
Kılavuzunu uygun şekilde saklayın.
2.Buharlı temizleyicinin besleme voltajının gerekli çalışma voltajı
ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin ve bundan emin olun
3.Buharlı temizleyiciyi temizlemeden, bakımını yapmadan veya
saklamadan önce gücü kesin. Güç kablosunu asla zorla çekmeyin,
fakat fişi plastik parçasından tutarak çekin.
4.Ana gövdeyi asla suya batırmayın, herhangi bir ısıtma cihazına
yaklaştırmayın veya yangını önlemek için doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın.
5.Kazaları önlemek için buharlı temizleyiciyi çocuklardan uzak tutun.
6.Aşağıdaki durumlarda buhar temizleyiciyi kullanmayın
A. düştükten sonra belirgin bir hasar veya anormal çalışma varsa;
B. güç kablosunda herhangi bir hasar varsa. Bu durumda, buharlı
temizleyiciyi açmayın, ancak bakım için Deerma tarafından belirlenen
bakım bölümüne gönderin.
7.Su haznesinde su olmadığında uzun süreli çalışmayı önleyin; aksi
halde kazan ve su pompasında hasarlar meydana gelebilir.
8.Herhangi bir hasarlı güç kablosu, tehlikeyi önlemek için üretici,
ilgili bakım departmanı veya benzer departmanların profesyonel
personeli tarafından değiştirilmelidir.
9.Buhar akışının asla elektrikli bileşenler içeren cihazlara doğru
durmasına izin vermeyin. Örn. besleme kutusunun iç kısmı.
10.Herhangi bir fiziksel kusuru, duyusal engeli veya zihinsel
bozukluğu olan herhangi bir kişi veya gerekli bilgi veya deneyime
sahip olmayan herhangi biri, güvenli çalışma için bu ürünü
gözetim / rehberlik altında ve ilgili hasarlar hakkında iyice bilgi
sahibi olduktan sonra kullanmalıdır. Çocukların buharlı temizleyici ile
oynamasına hiçbir zaman izin vermeyin.
11.Açık haldeki buharlı temizleyiciyi asla gözetimsiz bırakmayın.
12.Düşme sonucu hasar veya su sızıntısı olan buharlı
temizleyicileri asla kullanmayın.
13.Buharlı temizleyiciyi açıkken veya soğurken çocuklardan uzağa
yerleştirin.
14.Yüksek sıcaklıkta buhar, ile işaretli konumdan akacaktır.

2.Su giriş konektörünü ve dağıtım borusundaki
sızdırmazlık tapasını ve ardından su giriş kafasını çıkarın. Bu parçaları
temiz suyla temizleyin.
Not: buharlı temizleyiciyi kapattıktan
veya susuz ısınmayı önlemek için
gücü kestikten sonra su haznesini çıkarın.
Mop-paspas temizliği
Paspas bezini paspas kafasından çıkarın, temizleyin ve doğal
olarak kurutun.
Not: Buhar temizleyiciyi kapattıktan veya buhar nedenli yanmaları
önlemek için gücü kestikten sonra paspas bezini çıkarın.

Ürün Yapısı

Sorun Giderme
Buharlı temizleyici çalışırken sadece az miktarda buhar çıkıyor veya
hiç buhar çıkmıyor.
Sebep 1: Su haznesine su gerekiyor.
Çözüm: su haznesini yeterince temiz suyla doldurun.
Sebep 2: Su haznesindeki dağıtım borusu tıkalı.
Çözüm: su haznesinin aksesuarlarını temizleyin.

Ana gövdenin başlangıcı (açılması) başarısız. (Ana gövde açılmıyor )
Çözüm: Güç kablosu fişinin prize sıkıca takılı olup olmadığını veya
güç anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin.
Su haznesi kaçağı
Çözüm: su haznesi veya su haznesi kapağının yerine takılıp
takılmadığını kontrol edin.

Güvenlik Önlemleri

Güç kablosu

Buhar anahtarı

Ana gövde kolu

Çalışma göstergesi

Su haznesi kapağı

Su haznesi

Oluklu hortum

Tutma yer

Sünger ağızlık

Sıkmaç tutma yeri

Cam pencereler /
kapılar için sıkmaç

Mop-paspas
bağlantı çubuğu

Çubuk açma (serbest
bırakma) düğmesi

Mop-paspas başlığ

Uçucu yağ kutusu
kapağı

Sıkmaç tutma yeri

Cam pencereler /
kapılar için sıkmaç

Mop-paspas
bağlantı çubuğu

Devre Şeması
Aşağıdaki şema sadece referans amaçlıdır ve önceden
bildirilmeksizin başka bir güncellemeye tabi olabilir. Herhangi bir
tutarsızlık varsa ürünlere bakın. Deerma her türlü yorum hakkını
saklı tutar.

Sıcaklık kontrolü
Su pompası

Alüminyum kazan

Buhar düğmesi
Sigorta

1.Çocukların buharlı temizleyiciyi yalnız başına veya yetişkin
gözetiminde olmaksızın kullanmasına izin vermeyin.
2.Elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu asla suya
batırmayın veya su veya başka bir sıvıya sokmayın.
3.Güç kablosunu ve fişini sağlam tutun. Herhangi bir hasar veya arıza
varsa bunları asla kullanmayın. Bunları belirtilen (atanmış) bakım
yerlerine gönderin.
4.Bu ürün sadece evde kullanım içindir. Asla endüstriyel amaçlar
için kullanmayın.
5.Su haznesi su ile dolu olmadıkça asla çalıştırmayın.
6.Güç kaynağı, üreticinin ürün koşullarına uygun olmalıdır.
7.Yalnızca topraklama kablolu soketleri kullanın.
8.Buharı asla herhangi bir kişiye, hayvana veya diğer elektrikli
cihazlara doğrultmayın.
9.Fişi prizden çekip gücü (elektriği) kestikten sonra suyu doldurun.
Kullanımdan sonra, temizlikten önce ve bakım sırasında fişi çekin.
10.Su haznesini kesinlikle herhangi bir pas giderici, deodorant, alkol
veya deterjanla doldurmayın; aksi taktirde hasarlar meydana gelebilir.
Önemli! Su sızmasını önlemek için su doldurduktan sonra su haznesi
kapağını sıkıca kapatın.

