
Hoover Deerma



A készülék felépítése

1) 8) Pálcahosszabbító cső 
9) Csatlakozó 
10) Padlókefe csatlakozó 
11) Kefe 
12) Szögtartozék 
13) Padlókefe



A készülék felépítése
Az alábbi kapcsolási rajz csak referenciaként szolgál.

Tisztítás és karbantartás
1. A víztartályt rendszeresen tisztítani kell a porszívó optimális működéséhez.
2. A konvertert és a szűrőt rendszeresen tisztítani kell a vízkő kialakulásának 

megelőzése érdekében.
3. Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról. Ne rángassa a 

kábelt.
4. Ne használjon oldószereket, benzint vagy tisztítóport a készülék 

tisztításához. Tisztítsa meg a készüléket tiszta vízzel.
5. Tisztítsa meg a készülék minden egyes részét puha ruhával. Ha a vízkő 

nem távolítható el, csak az ajánlott mosószert használja. Keverje össze a 
citromsavat és a 60 °C-os vizet, és hagyja a keveréket a mérlegen 5 percig, 
majd távolítsa el.

6. Vegye ki a szűrőt a víztartályból, és hagyja a fehér ecetben 15 percig. 
Óvatosan rázza fel tízszer az elemet, és öblítse le tiszta vízzel. A 
megtisztított szűrő újként használható.

7. Rendszeresen ürítse ki a víztartályt.
8. Ha a készüléket hosszabb ideig kell tárolni, tisztítsa meg az egyes 

alkatrészeket, mielőtt visszatenné őket a csomagolásukba.



Figyelem
A használatról: a tartályba való víz hozzáadása előtt húzza ki a hegyet. A 
tartály fejjel lefelé fordítva vegye le a fedelet, és öntse a vizet egyenesen a 
nyílásba. Helyezze vissza a fedelet és a víztartályt.

Víz az alapban: a párásító ultrahangos porlasztót használ a víz porlasztásához. 
Elkerülhetetlen, hogy víz jelenjen meg az alapban, de ez nem befolyásolja a 
készülék működését.

Pára beállítása: A pára működés közben is beállítható. Ha víz jelenik meg a 
készülék körül, az azt jelenti, hogy a helyiség páratartalma túl magas, és a 
párát csökkenteni kell.

Műszaki specifikációk
Termék neve: porszívó

Termékszám: 
Névleges feszültség/frekvencia: 
Névleges teljesítmény (W): Kapacitás 

Hoover tengely (kPa): I  Hangerő (dB): K

Tartalom beállítása
Elem Mennyiség
Fő elem
Csövek
Padlókefe (vagy turbó)
Utasítások
Kefe
Lapos hegy



Figyelmeztetések
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A készülék működése

1) Vegye ki a portartályt 2) Ellenőrizze a szűrőket

3) A szűrők felszerelése 4) Szerelje fel a portartályt

6) Telepítse a szükséges 
tartozékokat

5) Csatlakoztassa a 
csövet



7) Kapcsolja be a porszívót 8) Kapcsolja ki a porszívót

9) Ürítse ki a portartályt 10) Tárolja a porszívót 
biztonságos helyen



1. Nyomja meg a tartály alján lévő gombot, majd vegye ki a tartályt a képen 
látható módon.

2. Vegye ki a HEPA-t az ábrán látható módon. Fordítsa a szűrőt az 
óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki.

3. Fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd 
igazítsa a HEPA-nyílást a tartályban lévő nyíláshoz, és szerelje be.

4. Illessze a tartálytartót a fő elemre, és húzza meg a képen látható módon.
5. Csatlakoztassa a hosszabbítócsövet a főelem dokkolóhelyéhez az 

ábrának megfelelően.
6. Csatlakoztassa a padló-, sörtés vagy sarokkefét a hegyhez a képen 

látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolat stabil.
7. Dugja be a tápkábelt a csatlakozóba, kapcsolja be a készüléket és 

kapcsolja az "1" állásba a képen látható módon. A porszívó elkezd 
dolgozni.

8. A készülék kikapcsolásához kapcsolja a "0" állásba, és válassza le a 
készüléket a tápegységről.

9. Nyomja meg a tartály alatti kioldógombot. Távolítsa el a tálat és a 
szűrőket, és dobja a hulladékot a szemetesbe.

10. Tekerje a kábelt a fogantyú köré. Tárolja a porszívót függőleges 
helyzetben.

Problémamegoldás
Figyelem! A hibaelhárítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza 
ki a tápegységből.
A porszívó szívóereje csökkent, és szokatlan hangot ad ki.

Megoldások: Kapcsolja ki azonnal a porszívót, hogy a motor ne melegedjen túl. 
Tisztítsa meg a beömlőnyílást.

A padlókefe vagy a bejárat eltömődött Megoldás: Távolítsa el az eltömődést.
A szűrő eltömődött

Megoldás: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.

A porszívó motorja nem működik

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel szilárdan csatlakoztatva van-e, vagy 
hogy a készülék be van-e kapcsolva.

A készülék hirtelen leállt

Megoldás: Kapcsolja ki a gépet, és válassza le a tápegységről. Újbóli használat 
előtt hagyja a porszívót 0 percig hűlni, és ürítse ki a portartályt.

Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon a szervizhez.



Tisztítás és karbantartás

Vegye ki a portartályt, a HEPA-t és a szűrőt, és öblítse le vízzel, majd 
hagyja magától megszáradni.










