
DEERMA 
MULTIFUNKCIONÁLIS 
GŐZÖLŐ RUHÁKHOZ
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást



ELŐKÉSZÍTÉSEK
1.   Használjon szabványos feszültséget (220 V-/50 Hz). A helytelen feszültségcsatlakozás 

      károsítja a terméket és érvényteleníti a garanciát.

2.   Ne ossza meg a tápellátást más nagy teljesítményű elektromos készülékekkel. A termék 

      használatakor ne használjon hosszabbítót, használjon földelt konnektort. 

3.   Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a terméket, a dugót vagy a tápkábelt 

      vízbe vagy más folyadékba.

4.   Ne vágja el és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. Ha a tápkábel megsérült, ne használja 

      a terméket. 

5.   Használat előtt töltse fel a tartályt vízzel, majd száraz ruhával törölje le a tartályon 

      maradt vizet. Ne helyezzen nedves tartályt az alapba.

6.   A tartály vízzel való feltöltése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramellátást.

7.   Ne öntsön forró vizet vagy maró mosószert a tartályba, különben a készülék 

      megsérülhet. A tisztított víz használata erősen ajánlott.

8.   A terméket használat közben felügyelni kell, és felügyelet nélkül nem szabad 

      működtetni.

9.   Nem ajánlott, hogy ezt a terméket pénzügyi, érzékszervi, szellemi vagy fizikai 

      fogyatékossággal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalat és 

      ítélőképesség nélküli személyek használják, kivéve, ha gondozóik egyértelműen 

      eligazították őket a termék biztonságos használatában.

10. Kérjük, tartsa ezt a terméket és annak csomagolását gyermekek elől elzárva.

11. Ne engedje, hogy a fúvóka használat közben közvetlenül érintkezzen bármilyen 

      felülettel vagy a zsinórral.

12. Vigyázzon a fúvókából kiáramló gőzzel. Ne engedje, hogy a gőz közvetlenül emberekre, 

      állatokra, növényekre vagy más elektromos berendezésekre permetezzen, hogy 

      elkerülje az égési sérüléseket vagy károkat.

13. Ne érintse meg a vasalófelületet használat közben vagy közvetlenül használat után. 

      A fúvóka elfordítása előtt kapcsolja ki a készüléket, amíg az teljesen ki nem hűl.

14. Ne használja a készüléket megdöntve vagy fordítva, különben forró víz folyik ki.

15. Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt 

      a konnektorból, amíg a készülék teljesen ki nem hűl. Ne húzza meg a tápkábelt.



16. Kérjük, hogy a terméket olyan helyen használja, ahol elegendő fény és megvilágítás 

      van. A készüléket kizárólag beltéri használatra szánják.

17. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléket gyúlékony anyagoktól és vegyszerektől 

      távol tárolja.

18. Az eredeti tartozékok csak ehhez a készülékhez alkalmazhatók. A nem eredeti 

      tartozékok használata tüzet, áramütést vagy a készülék károsodását okozhatja.

19. Ha a biztosíték, az áramköri lap, a fűtési rendszer vagy más alkatrészek sérültek vagy 

      nem működnek megfelelően, azokat szervizünknek vagy a megfelelő felhatalmazott 

      személyeknek kell kicserélniük.

20. A felhasználó nem hagyhatja el a helyiséget, amikor a vasaló be van kapcsolva. 

21. Az elektromos vasalót stabil felületre kell helyezni és használni.

22. Amikor a vasalót a tartóra helyezi, győződjön meg róla, hogy a tartó stabil felületen áll.

23. Esés miatti sérülés vagy szivárgás esetén a villanyvasalót nem szabad használni.

24. Ne használja a készüléket, ha sérült, hogy elkerülje a forró gőz kifröccsenésének 

      veszélyét.

MEGJEGYZÉS:
• Az áramszivárgás és egyéb veszélyek elkerülése érdekében használat után és tisztítás 

előtt kapcsolja ki a készüléket.

• Ha a tápkábel megsérült, azt a szervizünk vagy más illetékes részlegünk 

szakszemélyzetének kell kicserélnie.



Tisztítás és karbantartás
1. A termék tisztítása nem igényel tisztítószerek használatát. Ha a kábel megsérült, vagy 

    a termék nem működik megfelelően, vigye el egy szervizbe. Ne próbálja meg saját maga 

    szétszerelni és/vagy megjavítani a terméket, mert ez a garancia érvényét vesztheti.

2. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és tisztítsa meg, miután 

    a készülék teste teljesen kihűlt.

3. Ne helyezze a készüléket vízbe. Hosszabb használat után, ha a vasalófelületen idegen 

    testek jelennek meg, kérjük, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót, és miután teljesen 

    kihűlt, nedves ruhával törölje le.

4. A termék használata után kérjük, öntse ki a maradék vizet a tartályból. Miután a termék 

    teljesen kihűlt, tekerje fel a zsinórt, és helyezze stabil és száraz helyre. (Ha a készüléket 

    kikapcsolja, a vasalófelületből továbbra is gőz távozhat, mivel a víz és a hő 

    a fűtőberendezésben marad. Kérjük, ne irányítsa a vasalófelületet más emberek felé, 

    hogy elkerülje a gőz okozta leforrázást). 

5. Ne adjon ecetet, vízkőoldószert vagy más aromás anyagot a tartályba.

A termék leírása:



Nyomófelület 
Gőzfúvóka 
Fő test 

Tartály
Gőzjelző 
Hálózati kábel

Bázis 

Steam kapcsoló 

Kefe

Áramköri diagram
Ez az ábra csak referenciaként szolgál. Bármilyen változás esetén további értesítésre 

nem kerül sor. A termék a tényleges terméket képviseli, és a figyelem fenntartja a végső 

értelmezés minden jogát.

Termék paraméterek 
Termék neve: Multifunkciós ruhagőzölő

Névleges feszültség/frekvencia: 220-240V-/50-60Hz

Modell: DEM-HS300 

Névleges teljesítmény: 1000 W

Tartály kapacitása (160ml)

Fűtési idő: legfeljebb 35 másodperc (fűtés kb. 25 másodpercig és gőzfúvás 10 

másodpercen belül a fűtés után) 

A csomag tartalma: készülék, kefe, tápkábel, használati utasítás.  



Hogyan kell használni a terméket  
1. Használat előtt a gőzfúvóka 180°-kal elforgatható a vasalási igényeinek 

    megfelelően. Lapos vasalás üzemmódban a gőzfúvóka csúcsa felfelé néz, és a gőz 

    a felső és az alsó kivezető nyíláson keresztül is kiáramlik; függőleges vasalás 

    üzemmódban a gőzfúvóka csúcsa lefelé néz, és a gőz csak a felső végén lévő 

    kivezető nyíláson keresztül áramlik ki.

Figyelem!
• Ne állítsa be a fúvóka szögét közvetlenül a 

bekapcsolás után vagy használat után, hogy 

elkerülje a hőégést.

• Ha a présfelület hőmérséklete nem csökkent 

megfelelő hőmérsékletre, ne állítsa be a fúvóka 

szögét a magas hőmérsékletű égési sérülések 

elkerülése érdekében.

Fő fogadás

Vasalás Függőleges 
vasalás

2. Vegye ki a tartályt, nyissa ki a fedelét, majd öntsön vizet a tartályba. Miután feltöltötte 

    vízzel, zárja le a tartályt, és helyezze vissza a karosszériára (ne kapcsolja be a készüléket 

    vízzel való feltöltés közben).

Figyelem!
• Ne öntsön túl sok vizet, hogy elkerülje a 

túltöltést és a túlcsordulást. Kérjük, törölje 

le a tartályt száraz ruhával, majd szerelje fel 

a karosszériára.

• A készülék élettartamának 

meghosszabbítása érdekében erősen 

ajánlott tisztított vizet használni.



5. Nyomja meg és tartsa lenyomva 

    a gőzkapcsolót, majd csúsztassa felfelé 

    a rögzítéshez. Ez lehetővé teszi a gőz 

    folyamatos permetezését anélkül, hogy 

    a gőzkapcsolót nyomva kellene tartani. 

    Csúsztassa lefelé a gőzkapcsolót 

    a feloldáshoz és a gőzpermetezés 

    leállításához.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva 

    a gőzkapcsolót, a főegység elkezd működni 

    és vizet szivattyúzni. Egy idő után 

    a vasalófelület gőzpermetezésbe kezd; 

    a gőzpermetezés leállításához engedje fel 

    a gőzkapcsolót.

3. Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt konnektorba. A készülék bekapcsolásakor 

    a gőzjelző villogni kezd, és a vasalófelület elkezd felmelegedni; ha a gőzjelző mindig 

    világít, ez azt jelenti, hogy a vasalófelület felmelegedett, és száraz vasaláshoz 

    használható.

Figyelmeztetés:
A magas hőmérsékletű égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a 

nyomófelületet és annak környezetét, amikor a főegység be van kapcsolva. 



Tippek a vasaláshoz
1. Működés közben a vasalófelület és a gőzkibocsátás hőmérséklete nagyon magas, akár 

    200 °C is lehet. Ezért használat előtt ellenőrizze a vasalandó anyag tulajdonságait, 

    olvassa el a ruhadarabon található ápolási címkét, és győződjön meg arról, hogy 

    a vasalás elvégezhető.

2. Ne vasaljon egy területet hosszú ideig, hogy elkerülje a ruhák sérülését vagy más 

    veszélyt.

3. Ne fordítsa meg a terméket használat közben, különben a vízszivattyú nem fog 

    működni.

4. Ruhák vasalásakor óvatosan fogja meg a ruhadarab alját, húzza lefelé, és tegye 

    a felületet a lehető legsimábbá. Miután a gőz kiengedett a vasalófelületről, óvatosan 

    nyomja meg a ruhadarabot, és a gépet fel-le mozgatva vasalja ki, miközben kisimítja 

    a ráncokat.

5. Az ujjak vasalásakor először egyenesítse ki őket, vigye a vasalófelületet közel a felső 

    részhez, majd mozgassa a gépet felfelé és lefelé.

6. Ha gallért vasal, nyomja a vasalófelületet egy kicsit erősebben és hosszabb ideig a gallér 

    széléhez, majd húzza fel és le a gépet.

7. A ruhadarab széleinek vasalásakor egyenesítse ki a ruhadarabot, hozza közelebb 

    a vasalófelületet, és mozgassa a készüléket felfelé. Vigyázzon, nehogy a gőz megégesse 

    a kezét, amikor a széleket vasalja.

8. A lapos vasalásnál a vasalófelület ne legyen közel cipzárakhoz, gombokhoz vagy más 

    kemény tárgyakhoz, különben megkarcolódik.

9. A készülék vasalás közbeni helyes helyzetét az alábbi ábra mutatja:



A tartozékok használati utasításai  
Helyezze a kefét a vasalófelületre úgy, hogy a fúvóka végétől csúsztatja be. Amikor a 

"kattanás" hangja megszólal, a kefe a helyére került és használható. A kefe 

eltávolításakor óvatosan emelje ki a kefekonzolt, és nyomja felfelé. 

Figyelem!
1. Ne szerelje be vagy vegye ki a kefét, miközben a vasalófelület használatban van, vagy 

    amikor gőz jön ki belőle.

2. A kefe felszerelése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és gondoskodjon 

    arról, hogy a készülék teljesen lehűljön.



Hibák Okok Megoldások 

A készülék egyáltalán 
nem működik, és a 
kijelző nem világít. 

1. A tápkábel nincs 
bedugva a konnektorba, 
vagy a tápegység nincs 
csatlakoztatva.
2. A ház áramkör-
megszakítója/földzárlat-
megszakítója kioldott 
vagy a biztosíték kialudt.

1. Dugja be a tápkábelt a 
konnektorba, és 
kapcsolja be újra a 
készüléket.
2. Ellenőrizze a 
vezetéket, vagy forduljon 
villanyszerelőhöz, aki 
segítséget tud nyújtani.

A vasalófelületről nem 
távozik gőz, de a kijelző 
világít. 

1. Nincs víz a tartályban.  
2. Nincs víz a 
szivattyúzáshoz

1. Töltse fel a tartályt 
tisztított vízzel.
2. Forduljon 
szakemberekhez 
ellenőrzés és szervizelés 
céljából.

Hibaelemzés

Vigyázat
A hibaelhárítás előtt kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a tápkábelt a 

konnektorból.



Környezetvédelem

Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem 
szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt 
gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával 
megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere 
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi 
előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a 
szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.   

Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a 
biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és 
kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.
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