
Deerma 

Hidratáló 

Hidratálja bőrét és otthonát 

Felhasználói kézikönyv a párásítóhoz 

DEM-LD220  

 

Javasoljuk, hogy kövesse a Derma hivatalos WeChat-fiókját, ha további segítséget szeretne 

kapni a készülékkel kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat használat 

előtt. 

 

Specifikáció 

A készülék típusa: Párásító 

Modell: DEM-LD220 

Névleges teljesítmény: 25W 

Kapacitás: 4.0L 

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

Méretek: 170*170*540mm 

A csomag tartalma: párásító, használati útmutató (tanúsítvánnyal) és távirányító. 

 

Működési mód 

A Deerma légnedvesítő a ultrahanghullámok 1,7 millió nagyfrekvenciás rezgés létrehozásához 

másodpercenkénti nagyfrekvenciás rezgések. Ez a vizet lebontja 1-5 mikronos atomok. Ezek 

az atomok azután pneumatikus gép által porlasztva, és a levegőt párásított és villamosított 

statikus. 

 

Karbantartás és tisztítás 

1. A víztartályt rendszeresen tisztítani kell a készülék nagy teljesítményének fenntartása 

érdekében. 

2. Rendszeresen tisztítsa meg a jelátalakítót és a szűrőt, hogy megakadályozza a 

lerakódások kialakulását. 

3. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket. A kábel leválasztásakor ne húzza közvetlenül a 

kábelt. 



4. Ne használjon maró anyagokat, alkoholt, benzint stb. a készülék tisztításához. 

5. Ne tisztítsa a készüléket vegyszerekkel. Ha a maradványok nem akarnak eltűnni, 

használjon saját gyártású vagy a Deerma által ajánlott mosószereket. Keverjük össze a 

citromsavat és a vizet 60°C-on. Hagyja ezt a keveréket 5 percig a gépben, majd tisztítsa 

meg a lerakódásokat egy kefével. 

6. A szűrő tisztításához vegye ki a tartályból, és áztassa 15 percig az ecetben. 

7. Rendszeresen ürítse ki a tartályt, hogy a készülék tiszta maradjon. 

8. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg minden részét, tegye 

vissza a csomagolásába, és tárolja száraz helyen. 

 

Művelet 

1. Vegye ki a tartályt a készülékből. 

2. Fordítsa el a szelepet, hogy eltávolítsa, tegye függőlegesen, illessze a vízbevezetést a 

csaphoz, töltse fel a tartályt, majd fordítsa el aa tartályszelepet vissza kell kapcsolni. 

3. Ha nem tudja függőlegesen feltölteni a tartályt (pl. nincs hely a mosogatóban), 

csavarja le a tartály szelepét, vegye ki, fektesse vízszintesen a tartályt, és öntse a vizet 

az oldalsó bejáratba. A feltöltés után kapcsolja vissza a szelepet. 

4. Tegye vissza a töltött tartályt a készülékbe. Csatlakoztassa a készüléket a 

tápegységhez, és nyomja meg a "Power" gombot. A "Mist" gombbal beállíthatja a 

párásítás szintjét. 

 

Jellemzők 

Bekapcsoláskor a készülék egy hangjelzést ad, és készen áll a használatra.   világítani fog. 

 

POWER" gomb: a készülék bekapcsolásához nyomja meg (hangjelzés hallható). A készülék 

maximális teljesítményen párásít (4 jelzőfény világít), az aktuális páratartalom szintje 

megjelenik a panelen. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra. A készenléti kijelző 

továbbra is világít. 

 

A kijelző kikapcsolásához nyomja meg a "Power" gombot 3 másodpercig; a kijelző 

visszakapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot. 

 



MIST" gomb: nyomja meg a párásítási szint beállításához. Három üzemmód létezik: magas 

(03-maximum), közepes (02-közepes) és alacsony (01-minimum), ahogy az ábrán látható. 

Amikor egy üzemmódot kiválaszt, a képernyőn a megfelelő számú kijelző világít (1 a minimális 

üzemmód, 2 a közepes és mind a 4 a maximális üzemmód). A kijelzőn megjelenő szám az 

aktuális páratartalom szintjét jelzi. 

 

TIME" gomb: az időzítő funkció a készülék bekapcsolásakor kikapcsol. Nyomja meg a gombot 

az aktiváláshoz. Nyomja meg újra a gombot az idő beállításához (lásd az alábbi ábrát). Az idő 

kiválasztása után a megfelelő terület LED-je 3 másodpercig villogni fog, és az idő beállítása 

megtörténik.  világít, és megjelenik az aktuális páratartalom. Az idő beállítása után a 

készülék készenléti üzemmódba lép. Ha meg kívánja szüntetni az időzítő beállítását, nyomja 

meg az "Idő" gombot, amíg az érték "00" nem jelenik meg. 3 másodpercnyi villogás után a 

jel kialszik, és az időbeállítás törlődik. 

 

Megjegyzés: ha az automatikus páratartalom-szabályozás funkció aktiválva van, az intenzitás 

automatikusan a legmagasabbra áll, amíg a páratartalom el nem éri a kívánt szintet. A kívánt 

szint elérésekor a készülék készenléti üzemmódba lép, és bekapcsol, amikor a páratartalom 

csökken. 

 

Szárazság elleni védelem: ha a tartályból kifogy a víz, a készülék hangjelzést ad, és a panelen 

piros figyelmeztetés jelenik meg. Amint a tartály megtelik vízzel, a figyelmeztetés kialszik, és 

a készülék visszatér a normál működéshez. 

 

Négy gomb  

Tartó 

Csatlakoztassa a távirányítót 

mágneses oldal az alaphoz 

 

 

 

 



 

Megjegyzés: a fenti beállítások a készüléken és a távirányítón ugyanabban a beállításban 

történnek. ugyanez. Húzza ki a tápkábelt, ha a készüléket nem használja. 

 

Problémamegoldás 

A lámpa nem világít és a készülék nem párásít 

Probléma: A készülék nincs csatlakoztatva vagy meghibásodott. 

Megoldás: Csatlakoztassa újra a készüléket. Ha még mindig nem még mindig nem működik, 

kérjük, lépjen kapcsolatba a Deerma szervizzel. 

 

Rossz párásítás 

Probléma: Üledék van a készülékben, vagy a víz nem tiszta. 

Megoldás: Tisztítsa meg a porlasztót és töltse újra a tartályt. tiszta vízzel. 

 

Szokatlan hang a készülékből 

Probléma: Elégtelen víz a víztartályban / egyenetlen felület 

Megoldás: Töltsön vizet a víztartályba, és helyezze a gépet sík felületre. 

 

Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon a szervizhez. 

A felhasználó nem javíthatja, nem szerelheti szét és nem szedheti szét a gépet. 

 

Útvonalterv 

Használat: Vegye le a fedelet, mielőtt vizet töltene a tartályba. Forgassa el a tartályt a fedél 

eltávolításához. Öntsön vizet közvetlenül az oldalán lévő nyílásba. Ha a fedelet visszatette, a 

készüléket ismét használhatja. 

Víz az alapban: A párásító ultrahangos porlasztóval van felszerelve. A víztartály csak a víz 

ideiglenes tárolására szolgál, de elkerülhetetlen, hogy a készülék alján is megjelenjen a víz. 

Állítható párásítási szint: Beállíthatja a párásítás intenzitását. 

a párásítás a használat során. Ha párásítás közben vizet talál a készülék közelében, csökkentse 

a párásítást. 

 

A készülék felépítése 



1. ködkivezetés 

2. felső fedél 

3. víztartály 

4. vízszint ablak 

5. a víztartály alja 

6. légbeömlő csúszda 

7. gumilábak 

8. alaplemez 

9. kijelzőpanel fedele 

10. kijelzőpanel 

11. alap 

12. úszó 

13. úszó tömítés 

14. vízszelep 

15. távirányító 

 

Áramkörök 

Az alábbi rajz csak szemléltető célokat szolgál. A készülék tényleges felépítése változhat. A 

vállalat fenntartja a végső értelmezés jogát. 

 

Biztonság 

1. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. 

2. A berendezést a megfelelő feszültségen és frekvencián kell használni: 220-

240V~50/60Hz. 

3. Ne szerelje szét vagy javítsa a készüléket. 

4. Ha a kábel megsérült, forduljon hivatalos szervizközponthoz.  

5. Ha bármilyen probléma merül fel, azonnal hagyja abba a készülék használatát. A 

károkat csak hivatalos szervizben lehet kijavítani. 

6. Rendszeresen tisztítsa meg a kábelt, ha por jelenik meg rajta. 

7. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről. 

8. Ne húzza meg közvetlenül a kábelt, amikor leválasztja az áramforrásról. 

9. Ne mozgassa vagy forgassa a készüléket, ha a tartály tele van vízzel. 

10. Ne tegye a kezét a tartályba, amíg a készülék az áramforráshoz van csatlakoztatva. 

11. A készülék bekapcsolásakor ne takarja le a levegőbeömlő nyílást (pl. törölközővel). 

12. A készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől. 

13. A készüléket sík felületre kell helyezni. 

14. Ne öntsön a készülékbe a Deermától eltérő gyártóktól származó olajokat. 



15. Ne használja a készüléket a konyhában, és tartsa távol a hőforrásoktól és a napfénytől. 

Tartsa a párásítót legalább A párásítót legalább 2 méterre kell tartani a bútoroktól és 

más berendezésektől, hogy a nedvesség ne károsítsa. 

16. A víztartály újratöltésekor válassza le a készüléket az áramforrásról. 

 

Óvintézkedések 

1. A készüléket a kijelölt feszültség alatt kell használni. 

2. Az első használat előtt hagyja a készüléket 30 percig szobahőmérsékleten. Ellenkező 

esetben a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt a tartály megsérülhet. 

3. A készüléket 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten használja. 

4. A készüléket sík felületen használja. 

5. Ne helyezze a készüléket közvetlenül fapadlóra - ez a készülék deformációjához vagy 

sérüléséhez vezethet. 

6. A párásítót legalább 2 méterre kell elhelyezni a bútoroktól és egyéb berendezésektől, 

hogy a nedvesség ne károsítsa. 

7. A készüléket hőforrásoktól és napfénytől távol kell tartani. 

8. Ne töltse fel a tartályt 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű vízzel. 

9. Ügyeljen arra, hogy a levegőbeömlőnyílásba ne jusson víz. A párásító körüli vizet száraz 

ruhával törölje le, hogy elkerülje a készülék károsodását. 

10. Mielőtt vizet öntene a tartályból, válassza le a készüléket az áramforrásról. 

11. Ne adjon fémet, vegyszereket vagy tisztítószereket a tartályba. Ez károsíthatja a 

porlasztási folyamatot. 

12. A tartály kiürítése előtt válassza le a készüléket a tápegységről. 

13. Mozgatás vagy tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről. 

14. Ne öntsön vizet a vízpára- vagy a légkivezető nyílásba. 

15. Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne kerüljön víz a készülékbe. 

16. Ne szerelje szét a készüléket. 

 

 

 

 

 



 

 

 


