
Deerma vezeték 

nélküli  rúdporszívó

VC03S 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást a biztonsága 

érdekében. 



Biztonság

Amikor nincs használatban

1.Kezelje a készüléket óvatosan, hogy ne üsse meg. 
2. Ne helyezze a porszívót tűz vagy magas hő közelében; 
3. Ne tárolja a porszívót kedvezőtlen körülmények között, például szélsőséges hőmérsékleten. 
A porszívó használata 0-35°C-os hőmérsékleten ajánlott. Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen.

Használat előtt 

1.Ellenőrizze, hogy a töltőkábel és a töltő jó állapotban van-e a töltés előtt; 
2.Hosszú tárolás után töltse fel az akkumulátort teljesen, mielőtt újra használná; 
3. A porszívó első használatakor vagy a szűrő cseréjekor először győződjön meg arról, hogy a szűrő 
megfelelően van-e felszerelve.

Amikor a porszívó használatban van 

1. Ne használja a porszívót gyúlékony gáz közelében.
2.Ne használja a porszívót tisztítószerek, benzin, üvegszilánkok, tűk, nedves por, gyufa stb. 
3. Ne használja a porszívót cement, vakolat vagy más apró részecskék felszívására. Nem szabad továbbá 
Szívja be azokat a játékokat vagy papírgolyókat, amelyek elzárhatják a porszívót. 
4. Ne használja a porszívót víz vagy más folyadék felszívására, és ne mossa a porszívót vízzel, 
hogy ne okozzon rövidzárlatot. 
5. Ha a készülék teljesen feltöltődött, de még mindig nem működik megfelelően, forduljon egy 
szervizközponthoz. 
6. Ne használja a porszívót a portartály nélkül. 
7. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek. 
8. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. 
9. A készüléket csak a készülék jelölésének megfelelő nagyon alacsony feszültségen szabad üzemeltetni.

Tisztítás és karbantartás 

1.Használjon száraz ruhát a porszívó tisztításához. Ne használjon benzint, alkoholt, olajat vagy más 
vegyszert, különben a burkolat repedezni kezdhet. 
2. Kapcsolja ki a porszívót, mielőtt megtisztítja. 
3. Rendszeresen tisztítsa meg a portartályt a jó légáramlás biztosítása és a porszívó eltömődésének 
megelőzése érdekében. 
4. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt háromhavonta cserélje ki. Ha a porszívót gyakran használják, ezt 
rendszeresebben is megtehetik. 



Egység kialakítása 
A készülék vázlata és felépítése.
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Vegye ki a készüléket a csomagolásából, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Sérülés 
esetén forduljon a szervizközponthoz. A készletnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

1) Műanyag kampók 2) Készüléktest 3) C típusú töltőkábel 4) Szűrő 5) Tartály 6) Hosszú és 
lapos kettő az egyben fúvóka 7) Csatlakozócső 8) Padlókefe

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék specifikációi és konfigurációja változhat.



Műszaki specifikációk 
A készülék funkciói és paraméterei. 

a. Termék paraméterek 

A készülék neve: Vezeték nélküli kézi porszívó  

Névleges feszültség: 10.8V =

Lítium akkumulátor kapacitása: 4000mAh

Töltési feszültséghatár:SV= 

A termék súlya:1.48kg

Zajszint:.;?SdB(A)

Működési idő ;;. 18min

b. A termék jellemzői

Termékmodell: VC03S 

Névleges teljesítmény 1 20W 

A termék méretei210x180x1155mm 

Töltési intenzitás: 1A/2A/3A 

Tartály kapacitása: 0.6L 

Anyag: ABS 

1.Modern kialakítás, a padlókefe csővel csatlakozik a készülékhez.

2. A készülék könnyen átkapcsolható a hosszú porszívó üzemmód és a kézi porszívó
üzemmód között.

3.A HEPA multifilter garantálja a kiváló szűrést és a tiszta eredményt.

4. A tartály könnyen leválasztható a készülékről és kiüríthető.

5.A készülék előnyeit a vezeték nélküli töltés biztosítja.

A készülék ábrája

Az ábra csak előnézeti célokat szolgál, és előzetes tájékoztatás nélkül frissíthető. A diagram végső
értelmezése a gyártó feladata. 

Switch 

DCL 

10.8V 

DCN 



Használati utasítás

Távolítsa el a ragasztószalagot a kampó hátuljáról, és rögzítse a porszívó 
fogantyújának magasságában. Ezután akassza a porszívót a fogantyúra a képen 
látható módon.. 
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1.Csatlakoztassa az összekötő csövet (1-1. ábra) a 
fővezetékhez elem, ahogy az ábrán látható. 
Ferde. területeknek ugyanabban a körzetben kell 
lenniük az 1-2. ábra szerinti helyzetben.

2.Csatlakoztassa a padlókefét (2-1. ábra) a 
csőhöz. az ábrán látható módon. A ferde 
területekugyanabban a helyzetben kell lennie, 
mint a 2-2. ábrán.

ti 



3. Tartsa lenyomva a siklógombot a 

bekapcsoláshoz. a porszívó normál 

üzemmódban. Sajtó a gombot újra a nagy 

teljesítményű üzemmódba való belépéshez 

porszívózás. Nyomja meg újra a gombot gomb 

megnyomásával a készülék kikapcsol.

Tisztítás és karbantartás

A tartály szétszerelése, tisztítása és összeszerelése

4.Csatlakoztassa a kettő-egy végét a porszívóhoz

az alábbi ábrán látható módon. 

Győződjön meg róla, hogy a kapcsolat stabil, és 

nyomja meg a bekapcsológombot a működés 

megkezdéséhez.
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1.Forgassa a gyűjtőtartályt az ábrán látható irányba, és vegye ki, amikor a kijelző a következő irányba 
mutat 
2. Csatlakoztassa le a kollektort a porszívóról a képen látható módon, majd tisztítsa meg. 
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3.Fordítsa a mutatott irányba, és vegye le a szűrőfedelet.

4.Mossa közvetlenül vízzel , szárítsa meg és telepítse a száraz szűrőt, mielőtt újra használná.

Betöltés 

a3 

USB-C kábel 
(a töltǃt a felhasználónak kell 
biztosítania )

5r:' 
G--
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_______, 

1.Töltés közben: a négy LED világít kék színnel a 

töltési állapottól függően. Az egyik dióda világít, ha az 

akkumulátor töltöttségi szintje 25%-on, kettő 50%-on, 

három 75%-on. ha 75%-os töltöttségi szinten van, és az 

összes lámpa kigyullad, ha teljesen fel van töltve. A 

töltés automatikusan leáll, ha teljesen feltöltődött. 

2.Alacsony akkumulátorteljesítmény esetén: a négy

LED-ek pirosan kigyulladnak és 3 másodpercig 

villognak. aztán menj ki.

Töltési idő: 

1. 1A esetén: < 3 óra

2. 2A:.< 7 óra

3. 3A esetében:< 6 óra

Figyelmeztetések az akkumulátor használatára vonatkozóan
1. A porszívó töltés közben készenléti állapotban van, és ez idő alatt nem szabad használni.

2.Biztonságosan ártalmatlanítsa az akkumulátorcsomagot:

-A porszívó kidobása előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

-A porszívót ki kell kapcsolni, amikor kiveszi az akkumulátort.

-Az akkumulátort ne dobja ki más háztartási hulladékkal együtt.

3. Ha a kábel megsérült, a forgalmazónak ki kell cserélnie.

4.A legjobb töltési hatás érdekében ajánlott 5V = 2A-nál nagyobb teljesítményű töltőt használni.



A dióda állapota  

A készülék 4 LED-del rendelkezik, amelyek bekapcsoláskor 

mindig kék színnel világítanak. 

Kikapcsoláskor a LED-ek kialszanak, jelezve, hogy a készülék 

belépett a készenléti üzemmód. 

Ha balról az első LED kialszik, az azt jelenti, hogy az

akkumulátor 25%-a elhasználódott. 

Ha balról a második LED kialszik, az azt jelenti, hogy az 

akkumulátor 50%-a elhasználódott. 

Ha a balról a második led kialszik, az akkumulátor 75%-a 

elhasználódott. 

Ha az akkumulátor lemerült, a balról a negyedik LED 3 

másodpercig pirosan villog, majd kialszik.

Ha az akkumulátor lemerült, a készülék 
bekapcsolásakor a 4 LED egyszerre háromszor pirosan 
villog, jelezve, hogy töltésre van szükség. 

Táp/üzemmód 

gomb
Műanyag horgok 

Táp/állapot LED 

Töltőport 

Test 

Tározó 

Csatlakozó cső
 

Padlókefe

Fogantyú



Biztonság 

A védelem aktiválásának oka

Túlmelegedés elleni védelem 
töltés közben 

Kilépés a védelemből töltés 
közben 

Védelem a kisülési hőmérséklet 

ellen

Túltöltés elleni védelem 

Rövidzárlat elleni védelem

Túláramvédelem 

Rövidzárlat elleni védelem

A biztonság kurzusa 

A LED kék színnel villog a töltés kezdetén (téves töltés), majd 
a kék LED kialszik, ha a hőmérséklet 3 óra elteltével sem 
csökkent.

II - J

1. Távolítsa el a csavaron lévő szilikonsapkát, és az 1-1. ábrán látható módon csavarhúzóval távolítsa 
el a három csavart. 
2. Az 1-2. ábrán látható módon válassza le a főegységet az alvázról. 
3. Az 1-3. ábrán látható módon távolítsa el az akkumulátorcsomaghoz rögzített négy csavart egy erre 
a célra szolgáló csavarhúzóval. 
4. távolítsa el a két csavart az akkucsomag tetején egy csavarhúzóval, ollóval vágja át a vékony 
lemezeket csatlakoztassa a négy akkumulátort, majd az 1-4. ábrán látható módon válassza le az 
akkumulátorokat. 

Kikapcsolva. A négy LED pirosan világít és kialszik. 
5 másodperc múlva 

Négy LED villog gyorsan pirosan 3 másodpercig 

Az egyik dióda 3 másodpercig gyorsan pirosan villog. 

Három LED gyorsan, 3 másodpercig pirosan villog.



Problémamegoldás 

Probléma 

A motor nem 

forog 

A motor nem 

forog 

A LED nem 

világít 
vagy villog 

töltés közben 

Ok 

1.Az akkumulátor lemerült

2.A hőmérséklet túl magas

.Filter eltömődött a porral

2.A bejárat a kefén el van 

zárva

3.Papír vagy ruhanemű elzárja 

a fedelet

4.A ventilátor a tartály és a 

készülék között el van 

záródva 

.A töltő nincs megfelelően 

csatlakoztatva

2.Az akkumulátor túl van töltve

Megoldás 

1.Charge a porszívó
2.Hagyja abba a készülék használatát, és 

várja meg, amíg lehűl.

1.Clean vagy cserélje ki a szűrőt

2.Távolítsa el az ecsethez tapadt 

törmelékeket

3.Ellenőrizze, hogy a beömlőnyílás 

eltömődött-e törmelékkel

4. Ellenőrizze, hogy a tartály és a készülék 

közötti ventilátor eltömődött-e.

1.Ellenőrizze, hogy az adapter 

megfelelően van-e csatlakoztatva.

2.Állítsa le a töltést, és várja meg, amíg 

a készülék lehűl.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem működik megfelelően, forduljon a szervizhez.



A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai 
szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális 
működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék 
optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen 
feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a 
készülék hibája, hanem a termék jellemzője. 



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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