
DEERMA
WIELOFUNKCYJNA
PAROWNICA
DO UBRAŃ
 
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Należy stosować standardowe napięcie (220 V-/50 Hz). Nieprawidłowe podłączenie 

napięcia spowoduje uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji. 

2. Nie należy dzielić zasilania z innymi urządzeniami elektrycznymi o dużej mocy. Nie 

należy używać przedłużacza podczas używania produktu, należy użyć gniazda z uziemie-

niem. 

3. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy zanurzać produktu, wtyczki lub przewodu 

zasilającego w wodzie lub innych płynach. 

4. Nie należy przecinać ani przedłużać przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest 

uszkodzony, nie należy używać produktu. 

5.Przed użyciem należy napełnić zbiornik wodą, a następnie wytrzeć wodę pozostałą na 

zbiorniku suchą szmatką. Nie należy wkładać mokrego zbiornika do podstawy.

6. Przed napełnieniem zbiornika wodą należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. 

7. Nie należy nalewać do zbiornika gorącej wody ani żrącego detergentu; w przeciwnym 

razie urządzenie może ulec uszkodzeniu. Zdecydowanie zaleca się używanie wody 

oczyszczonej. 

8. Produkt musi być nadzorowany podczas użytkowania i nie może działać bez nadzoru. 

9. Nie zaleca się używania produktu przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, senso-

ryczną, umysłową lub ruchową (w tym dzieci), a także osoby nieposiadających doświadcze-

nia i rozeznania, chyba że uzyskają one od swoich opiekunów wyraźne wskazówki dotyczą-

ce bezpiecznego korzystania z produktu. 

10. Prosimy o przechowywanie produktu wraz z opakowaniem w miejscu niedostępnym 

dla dzieci.

11. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu dyszy z jakąkolwiek powierzchnią lub 

z używanym przewodem. 

12. Należy uważać na parę z dyszy. Nie dopuszczać do bezpośredniego rozpylania pary na 

ludzi, zwierzęta, rośliny lub inne urządzenia elektryczne, aby uniknąć poparzenia lub 

uszkodzenia. 

13. Nie dotykać powierzchni prasującej w trakcie użytkowania lub tuż po. Przed obróce-

niem dyszy należy wyłączyć urządzenie do całkowitego ostygnięcia. 

14. Nie używać urządzenia, gdy jest ono pochylone lub odwrócone; w przeciwnym razie 

wypłynie gorąca woda. 

15. Przed czyszczeniem lub konserwacją, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę 

przewodu zasilającego z gniazdka, aż do całkowitego ostygnięcia urządzenia. Nie ciągnąć za 

przewód zasilający. 



16. Proszę używać produktu w miejscu z wystarczającym oświetleniem i światłem. 

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego.

17. Należy upewnić się, że urządzenie jest przechowywane z dala od materiałów łatwopal-

nych i chemikaliów. 

18. Oryginalne akcesoria mają zastosowanie tylko do tego urządzenia. Używanie nieorygi-

nalnych akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie urządze-

nia. 

19. Jeśli bezpiecznik, płytka obwodowa, system grzewczy lub inne elementy są uszkodzone 

albo nie działają prawidłowo, powinny one być wymienione przez nasz dział serwisowy lub 

odpowiednich uprawnione osoby. 

20. Użytkownik nie powinien wychodzić z pomieszczenia, gdy żelazko elektryczne jest 

włączone.

21. Żelazko elektryczne musi być używane i umieszczone na stabilnym podłożu. 

22. Podczas umieszczania żelazka elektrycznego na jego wsporniku, należy upewnić się, że 

wspornik jest umieszczony na stabilnej powierzchni. 

23. W przypadku uszkodzenia lub przesiąknięcia w wyniku upadku, żelazko elektryczne nie 

może być używane. 

24. Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia, aby zapobiec ryzyku rozpryski-

wania gorącej pary.

UWAGA:
- Aby zapobiec wyciekom prądu i innym niebezpieczeństwom, należy wyłączyć urządzenie 

po jego użyciu i przed czyszczeniem. 

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez profesjonalny 

personel z naszego działu serwisowego lub innego odpowiedniego działu.



Czyszczenie i konserwacja
    
1. Czyszczenie produktu nie wymaga użycia detergentów. Jeśli przewód jest uszkodzony lub 

urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do punktu serwisowego. Nie należy 

podejmować prób samodzielnego demontażu i/lub naprawy produktu, może to spowodo-

wać unieważnienie gwarancji. 

2. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę i 

wyczyścić je po całkowitym ostygnięciu korpusu urządzenia. 

3. Nie należy wkładać urządzenia do wody. Po dłuższym użytkowaniu, w przypadku 

pojawienia się ciał obcych na powierzchni prasującej, należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć 

wtyczkę i wytrzeć je mokrą szmatką, po jego całkowitym ostygnięciu. 

4. Po użyciu produktu, proszę wylać pozostałą wodę ze zbiornika. Po całkowitym ostygnięciu 

produktu, zwiń przewód i umieść go w stabilnym i suchym miejscu. (Po wyłączeniu urządze-

nia, z powierzchni prasującej może nadal wydobywać się para, ponieważ w podgrzewaczu 

pozostaje woda, a także ciepło. Proszę nie kierować powierzchni prasującej w stronę innych 

osób, aby uniknąć poparzenia parą). 

5. Nie dodawaj do zbiornika octu, środka do usuwania kamienia ani innych substancji 

aromatycznych.

Opis produktu:



Powierzchnia prasująca

Dysza parowa
Korpus główny 

Zbiornik

Wskaźnik pary
Przewód zasilający

Podstawa

Przełącznik pary

Szczotka

Schemat obwodu
Schemat ten służy jedynie odniesieniu. W przypadku jakichkolwiek zmian nie będą 

wydawane dalsze zawiadomienia. Produkt stanowi rzeczywisty przedmiot, a nasza firma 

zastrzega sobie wszelkie prawa do ostatecznej interpretacji.

Parametry produktu 
Nazwa produktu: wielofunkcyjna parownica do ubrań

Napięcie znamionowe / częstotliwość: 220-240V-/50-60Hz

Model: DEM-HS300 

Moc znamionowa: 1000 W

Pojemność zbiornika (160ml)

Czas podgrzewania:  mniejszy lub równy 35s (podgrzewanie przez około 25s i wydmuchiwa-

nie pary w ciągu 10s po podgrzaniu) 

Zawartość opakowania: urządzenie, szczotka, przewód zasilający, instrukcja obsługi  



Jak korzystać z produktu 
1. Przed użyciem dyszę pary można obrócić o 180° w zależności od potrzeb prasowa-

nia. W trybie prasowania na płasko, końcówka dyszy parowej jest skierowana ku 

górze, a para może być odprowadzana z górnego i dolnego otworu wylotowego; w 

trybie prasowania w pionie, końcówka dyszy parowej jest skierowana ku dołowi, a 

para jest odprowadzana tylko z otworu wylotowego na górnym końcu.

Uwaga:
- Nie należy regulować kąta nachylenia dyszy 

natychmiast po włączeniu zasilania lub po użyciu, 

aby uniknąć oparzenia wysoką temperaturą. 

- Jeżeli temperatura powierzchni prasującej nie 

została zredukowana do odpowiedniej tempera-

tury, nie należy regulować kąta nachylenia dyszy, 

aby uniknąć oparzenia wysoką temperaturą. 

Czubek

Prasowanie 
na płasko

Prasowanie 
w pionie

2. Wyjmij zbiornik, otwórz jego pokrywę, a następnie wlej wodę do zbiornika. Po napełnie-

niu wodą, zamknij zbiornik i ponownie zamontuj go na korpusie.(Nie włączaj zasilania 

podczas napełniania wodą).

Uwaga:
- Nie należy wlewać nadmiernej ilości wody, aby 

uniknąć przepełnienia i przelania. Proszę wytrzeć 

zbiornik suchą szmatką, a następnie zainstalować 

go na korpusie. 

- Zdecydowanie zaleca się stosowanie wody 

oczyszczonej, aby przedłużyć żywotność 

urządzenia.       



5. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik pary, a 

następnie przesuń do góry, aby go 

zablokować. Dzięki czemu para może być 

stale rozpylana bez konieczności naciskania 

i przytrzymywania przełącznika pary. 

Przesuń przełącznik pary w dół, aby go 

odblokować i zatrzymać rozpylanie pary. 

4. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik pary, 

urządzenie główne zacznie pracować i 

pompować wodę. Po pewnym czasie 

powierzchnia prasująca zacznie rozpylać parę; 

zwolnij przełącznik pary, aby zatrzymać jej 

rozpylanie.

3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem. Po włączeniu zasilania zaczyna 

migać wskaźnik pary, a powierzchnia prasująca zaczyna się nagrzewać; gdy wskaźnik pary 

zawsze się świeci, oznacza to, że powierzchnia prasująca jest nagrzana i można jej używać 

do prasowania na sucho.

Uwaga:
Nie należy dotykać powierzchni prasującej i jej otoczenia po włączeniu zasilania urządze-

nia głównego, aby uniknąć oparzenia wysoką temperaturą. 



Wskazówki dotyczące prasowania
1. Podczas pracy urządzenia, temperatura powierzchni prasującej oraz wyrzucanej pary 

jest bardzo wysoka, sięgająca 200°C. W związku z tym, przed jego użyciem należy 

sprawdzić właściwości prasowanych tkanin, odnieść się do metki na ubraniu i upewnić się 

czy prasowanie może być przeprowadzone. 

2. Nie należy prasować jednego obszaru przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia 

ubrań lub innego niebezpieczeństwa. 

3. Nie należy odwracać produktu w celu jego użycia; w przeciwnym razie pompa wody nie 

będzie działać.

4. Podczas prasowania ubrań, należy delikatnie chwycić dolną część ubrania, pociągnąć ją 

w dół i sprawić, aby powierzchnia była jak najgładsza. Po wydobyciu się pary z powierzchni 

prasującej, delikatnie naciskając ubranie poruszać urządzenie w górę i w dół w celu 

wyprasowania, jednocześnie wygładzając fałdy. 

5. Podczas prasowania rękawów, należy najpierw je wyprostować, zbliżyć powierzchnię 

prasującą do górnej ich części, a następnie przesunąć urządzenie w górę i w dół. 

6. Podczas prasowania kołnierzyka, należy przycisnąć powierzchnię prasującą nieco 

mocniej i nieco dłużej do krawędzi kołnierzyka, a następnie przeciągnąć w górę i w dół. 

7. Podczas prasowania brzegów ubrań, należy je wyprostować, zbliżyć powierzchnię 

prasującą i przesunąć urządzenie w górę. Należy uważać, aby podczas prasowania 

brzegów para wodna nie poparzyła dłoni. 

8. Podczas prasowania na płasko, powierzchnia prasująca nie powinna znajdować się 

blisko suwaków, guzików i innych twardych przedmiotów; w przeciwnym razie zostanie 

ona porysowana. 

9. Prawidłowa pozycja urządzenia podczas prasowania jest przedstawiona na poniższym 

rysunku:



Instrukcja obsługi akcesoriów 
Nałóż szczotkę na powierzchnię prasującą wsuwając od czubka dyszy. Gdy rozlegnie się 

"kliknięcie", szczotka jest zainstalowana na swoim miejscu i można jej używać. Podczas 

wyjmowania szczotki należy delikatnie unieść klamrę szczotki na zewnątrz i popchnąć ją 

do góry. 

Uwaga:
1. Nie należy zakładać ani zdejmować szczotki, gdy powierzchnia prasująca jest w użyciu 

lub gdy wydobywa się z niej para. 

2. Proszę wyłączyć urządzenie przed instalacją lub usunięciem szczotki i upewnić się, że 

urządzenie jest całkowicie schłodzone.



Błędy Powody Rozwiązania 

Urządzenie nie działa w 
ogóle i nie świeci się 
wskaźnik 

1. Przewód zasilający nie
jest podłączony do
gniazda zasilania lub
zasilanie jest odłączone
2. Zadziałał wyłącznik
obwodu
domowego/wyłącznik
obwodu
ziemnozwarciowego lub
przepalił się bezpiecznik.

1. Należy wetknąć
przewód zasilający do
gniazda sieciowego i
ponownie podłączyć
zasilanie.
2. Należy sprawdzić linię
lub skontaktować się z
elektrykiem, który może
udzielić pomocy.

Z powierzchni prasującej 
nie wydobywa się para, 
ale wskaźnik świeci się 

1 . W zbiorniku nie ma 
wody.  
2. Nie ma wody do
pompowania

1. Należy napełnić
zbiornik oczyszczoną
wodą.
2. Należy skontaktować
się z profesjonalnym
personelem w celu
przeprowadzenia kontroli i
serwisu.

Analiza błędów

Uwaga
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy odciąć zasilanie i wyjąć 

wtyczkę z gniazdka.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega 
on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając 
jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta 
dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja


