
Deerma 
Elektromos forró víz csésze

Könnyű és hordozható, így bármikor fogyaszthat meleg vizet. 
Intelligens képernyő, amely kijelzi a víz hőmérsékletét.

Élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél bélés.



Termék paraméterek

1) Szellőztető szilikagél 2) Fedél 3) Belső tartály4) Héj 5) Érzékelő
6) Fűtő alváz 7) Kezelőpanel 8) Aljzat tömítőszalag
9) Tápcsatlakozó aljzat 10) Tápkábel
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Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő alkatrészekre vonatkozó 
nemzeti szabványoknak való megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék alkalmas élelmiszerrel való érintkezésre, és kérjük, használja a 
terméket rendesen az utasításoknak megfelelően.
A termék élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagai és összetevői 
megfelelnek a GB4806.1-2016 és a megfelelő nemzeti élelmiszerbiztonsági 
szabványok követelményeinek. A konkrét információk a következők:
Alkatrész neve Anyag Standard Konformitás?
Liner 304 rozsdamentes acél GB4806.9-2016 ✓

Érzékelő 304 rozsdamentes acél GB4806.9-2016 ✓

Tavaszi 304 rozsdamentes acél GB4806.9-2016 ✓

Pohárfedél PP GB4806.5-2016 ✓

Szilikon gumi kupak Szilikon gumi
(E-5150A)

GB4806.11-2016 ✓

1. megjegyzés: A terméket nem szabad hosszú ideig élelmiszerek tárolására használni.
2. megjegyzés: Ez a termékcsalád a fenti, élelmiszerrel érintkező anyagokat tartalmazza. 
Előfordulhat, hogy egyes modellek nem tartalmaznak egyes anyagokat. Kérjük, tekintse 
meg a tényleges termékeket.

Tisztítás és karbantartás
1. Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül kapcsolja ki a tápegységet, és 
húzza ki a dugót.
2. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba tisztítás céljából. Inkább 
egy puha, nedves ruhát használjon. Ne használjon csiszoló (fémhuzalos 
súrolóbetét) vagy kemény (acélgyapot) tisztítószereket.
3. Tisztítás után törölje szárazra vagy szárítsa meg ezt a terméket, és fedje le 
a csésze fedelét.



Termék paraméterek
Termék neve: Hordozható fűtővíz csésze
Termékmodell: DEM-DR035S
Névleges feszültség: 220V~          Névleges teljesítmény: 300W
Névleges frekvencia:: 50Hz        Névleges kapacitás: 350mL 
Méretek: ⌀76*222mm
Csomagolási lista: csésze, tápkábel, használati utasítás és tanúsítvány

A termék jellemzői
1. Divatos, egyszerű és elegáns megjelenés;
2. Élelmiszer minőségű rozsdamentes acél a belső tartályhoz, amely 
kényelmesen tisztítható, hogy könnyen használható legyen;
3. Beépített érzékelő a hőmérséklet pontos szabályozásához;
4. Többcélú, forró víz forralásához, a hőmérséklet beállításához és 
kényelmesen hordozható;

Figyelmeztetés
1. A biztonság kedvéért a víz felforrása után először nyomja meg a csésze 
fedelének szellőzőszelepét a gőz elvezetéséhez, majd csavarja le a fedelet.
2. Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt fedje 
le a tápegység szilikonfedelét, hogy megakadályozza a víz beszivárgását.
3. Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes 
környezetben;
4. A terméket nem használhatják egyedül gyermekek, fogyatékkal élők, 
mentális betegek vagy tapasztalatlan személyek az égési sérülések, 
áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében;
5. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a 
termék címtábláján feltüntetett névleges feszültségnek;
6. Ha a tápkábel megsérült, azt speciális kábellel kell kicserélni, vagy
a gyártótól vagy a karbantartó részlegtől vásárolt speciális alkatrészre.
7. Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa a gépet saját maga. Ellenkező 
esetben ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
8. Kérjük, használja a tartó tápkábelt.



Termék használati utasítás

1) Nyissa ki a pohár fedelét
Használat előtt nyissa ki a csésze fedelét, és helyezze a csésze 
testét egy sima asztalra.

2) Adjunk hozzá megfelelő mennyiségű vizet
Tegyen megfelelő mennyiségű vizet a csészébe. Kérjük, ne ne 
lépje túl a maximális skálát.

3) Csatlakoztassa a dugót
Fedje le a csésze fedelét, és húzza meg. Csatlakoztassa a 
dugót a helyére. A konnektornak 220V ~ 10A névleges 
feszültségűnek kell lennie. Kérjük, ne használja a terméket más 
elektromos készülékekkel együtt.

4) Funkció kiválasztása
a. Forrásban lévő víz: Csatlakoztassa a csatlakozót, és nyomja 
meg egyszer a forró víz gombot. Miután a képernyő kigyulladt, 
nyomja meg újra a forró víz gombot.
Az 5 másodpercig tartó villogás után elkezd forrni a víz (100%). 
A vízforralás üzemmódban csak a vízforraló gomb világít.
b. Hőmérséklet beállítása: Csatlakoztassa a csatlakozót, 
és nyomja meg egyszer a hőmérséklet-beállító gombot. Miután 
a képernyő kigyulladt, nyomja meg újra a hőmérséklet-beállító 
gombot a hőmérséklet beállításához (40-90 fok). Az 5 
másodpercig tartó villogás után elkezdi beállítani 
a hőmérsékletet. Ha ebben a pillanatban megnyomja 
a hőmérséklet-beállító gombot, a hőmérséklet-beállítás megszakadhat. 
A hőmérséklet-beállítási módban csak a hőmérséklet-beállító gomb világít.

Amint a víz felforr, a "==" jelzést, majd az aktuális hőmérsékletet jelzi. 
Készenléti állapotban nyomja meg a "Hőmérséklet beállítása" gombot, és a 
hőmérséklet ciklikusan beállítható 40->45->50->55-60->65->70->80->90 
között. A vízforraló gomb a "hőmérséklet beállítása" funkció után nem világít.



5) Program befejezve
A vízforraló program befejezése után a készülék visszatér készenléti 
állapotba. A hőmérséklet-szabályozó program a vizet a beállított 
hőmérsékletre melegíti és 8 órán keresztül tartja. Ha ezek a program végén 
nincs más művelet, a gép visszatér készenléti állapotba.

A biztonság kedvéért a forró víz után mindenképpen nyomja meg a 
csésze fedelének szellőzőszelepét a gőz elvezetéséhez, majd 
csavarja le a fedelet.

Hibakód:
E1: érzékelő nyitott áramkör
E2: érzékelő rövidzárlat
E3: érzékelő magas hőmérséklet kód
Ha E3 jelenik meg a kijelzőn, húzza ki a dugót, adjon normál hőmérsékletű 
vizet a maximális skálához, várjon 2 percet, amíg a termosztát visszaáll, és 
kapcsolja be újra.



Óvintézkedések
• Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet az utasításokért, és a későbbi 

használatra megfelelően őrizze meg;
• Kérjük, tartsa be a következő tanácsokat. A tippek figyelmen kívül 

hagyása vagy a helytelen működés súlyos baleseteket vagy sérüléseket 
okozhat. Az utasítások a következők.

1. Kérjük, ne töltsön túl sok vizet, mert a forró víz kifolyhat. A lehető 
legmagasabb szint a csészén van jelölve.
2. Kérjük, ne hagyja, hogy a termék szárazon égjen. Ha a termék vízhiány 
miatt túlmelegszik, a termosztát automatikusan leállítja a fűtésvédelmet. A 
biztonság érdekében húzza ki a dugót, és várja meg, amíg a termék lehűl, 
mielőtt tovább használná.
3. Ez a termék nem alkalmas olyan helyekre, ahol maró gáz, por, vezető por, 
gőz vagy gyúlékony gáz van. A termék csak háztartási használatra alkalmas.
4. Kérjük, húzza ki a dugót a termék tisztítása előtt vagy használaton kívül.
5. Normális jelenség, hogy a terméknek első használat során sajátos szaga 
van, és a szag két-három használat után fokozatosan megszűnik.
6. Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ez a termék 
tisztítás céljából nem meríthető vízbe.
7. Ha a dugó vízbe kerül, a veszély elkerülése érdekében törölje szárazra, 
mielőtt behelyezné a konnektorba.
8. Figyelmeztetés: Ne mozdítsa el a csészét, amikor a víz forr.
9. Vegye figyelembe, hogy ha a csésze túlságosan tele van, forró víz 
spriccelhet ki.
10. A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
11. Ne használja ezt a terméket hangya célokra a funkcionalitásán túl.
12. Ne hagyja, hogy gyermekek kezeljék ezt a terméket. Kérjük, tartsa a 
készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
13. A termék meghibásodása esetén, kérjük, hagyja abba a használatát, és 
forduljon az értékesítés utáni szakemberekhez, hogy segítséget kapjon.




