
Golarka do ubrań
Deerma

DEM-MQ600/DEM-MQ601/DEM-MQ602/DEM-MQ603/DEM-MQ604/DEM-
MQ605/DEM-MQ606/DEM-MQ607/DEM-MQ608/DEM-MQ609



Budowa urządzenia

1) Górna pokrywa 2) Port ładowania USB 3) Dioda 4) Przycisk zasilania
5) Główny element 6) Ostrze 7) Siatka 8) Górny zaczep

(Uwaga: powyższa ilustracja ma jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty wygląd 
urządzenia może się różnić.)

Diagram obwodów
Diagram pełni jedynie funkcję referencyjną.



Ostrzeżenia
1. Nie należy wyjmować akumulatora gdy urządzenie pracuje.
2. Należy uważać, by nie uszkodzić akumulatora podczas użytkowania.
3. Należy trzymać akumulator poza zasięgiem dzieci.
4. Jeśli akumulator przecieka, nie należy go dotykać dłońmi. Jeśli ciecz z akumulatora 
zetknie się z oczami lub skórą, przemyj ją natychmiast czystą wodą i skontaktuj się 
z lekarzem.
5. Urządzenie korzysta z akumulatora litowo-polimerowego, który jest przyjazny dla 
środowiska. Aby zutylizować urządzenie, wyjmij akumulator i wyślij go do 
dedykowanego punktu recyclingu. Nie należy go utylizować z pozostałymi 
odpadami domowymi.
6. Poniższe instrukcje przedstawiają sposób wyjmowania akumulatora z urządzenia.
7. Przed utylizacją urządzenia, należy wyjąć jego akumulator.
8. Wyłącz urządzenie przed próbą wyjęcia akumulatora.
9. Zawsze bezpiecznie i odpowiednio utylizuj akumulator.

1. Wyjmij ostrze 2. Zdejmij górną
pokrywę

3. Zdejmij śrubokrętem
elektrostatyczną

pokrywę oraz
przełącznik

4. Wyjmij śruby

5. Wyjmij golarkę 6. Odłącz kabel
i następnie akumulator

Wyjmij

Wtyczka Akumulator



Parametry urządzenia
Nazwa produktu: golarka do ubrań
Model urządzenia: DEM-MQ600/DEM-MQ601/DEM-MQ602/DEM-MQ603/DEM-
MQ604/DEM-MQ605/DEM-MQ606/DEM-MQ607/DEM-MQ608/DEM-MQ609
Napięcie znamionowe: 3.7V
Moc znamionowa: 3W
Napięcie ładowania: 5.0V
Natężenie ładowania: 350mA
Wymiary całkowite: 110*80*80mm
Materiały: ABS. PC, 3Cr13 stal nierdzewna
Zawartość zestawu: całe urządzenie, kabel USB, mała szczotka, instrukcja

Działanie urządzenia
Silnik obraca ostrzami, które usuwają kłaczki znajdujące się na ubraniu. Następnie 
urządzenie generuje obrotem ostrzy wsysanie i odkurza ucięte kłaczki.
Zdejmij górną pokrywę i przejedź elektrostatyczną powierzchnią po ubraniu, aby 
pozbyć się pozostałych kłaczków, które nie zostały wessane.

Porady
Połóż ubrania na płasko, by poprawnie użyć na nich golarki. Zwracaj szczególną 
uwagę na następujące obszary podczas usuwania kłaczków.

Jeśli pojawią się problemy podczas użytkowania urządzenia, natychmiast przestań 
z niego korzystać. Spróbuj rozwiązać problemy tak jak to przedstawiono w instrukcji. 
Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z serwisem.

Guziki i zamki

Dekoracje i naszywki

Cienkie i delikatniejsze 
obszary, podatne na 
potarganie

Miejsca szycia

Najpierw usuń 
zanieczyszczenia 
i obce przedmioty 
z ubrań 



Ostrzeżenia
1. Aby wyczyścić urządzenia, używaj neutralnego detergentu rozcieńczonego wodą. 
Zanurz kawałek ścierki w detergencie i przetrzyj nią urządzenie. Nie należy używać 
benzyny lub podobnych produktów w celu czyszczenia, jako że mogą uszkodzić 
plastik lub doprowadzić do pożaru.
2. Nie ładuj urządzenia w miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest poniżej 45C lub
powyżej 35C, na słońcu lub w pobliżu urządzeń grzejących. W innym wypadku może 
to negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia lub doprowadzić do pożaru.
3. Ostrze może się z czasem zużyć. Nie należy z niego korzystać, jeśli zaczyna już być 
tępe, jako że może ono wtedy uszkodzić ubrania. Zaleca się wymieniać ostrze co 50 
godzinach użytkowania.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie działa
Możliwe przyczyny:
1. Sprawdź czy siatka jest dobrze zabezpieczona
2. Sprawdź czy golarka jest pod napięciem/zasilana
3. Sprawdź, czy ostrza się nie zablokowały np. przez tkaninę
4. Skontaktuj się z serwisem

Golarka usuwa zbyt mało kłaczków
Możliwe przyczyny:
1. Sprawdź czy siatka jest dobrze dokręcona
2. Sprawdź czy golarka jest pod napięciem/zasilana
3. Sprawdź czy zbiornik nie jest pełny i wyczyść go
4. Sprawdź czy ostrze nie jest już zużyte. Wymień je, jeśli to konieczne.

Urządzenie działa zbyt głośno
Możliwe przyczyny:
1. Sprawdź czy siatka lub ostrze nie jest zablokowane przez ciała obce. Wyczyść je, jeśli jest to konieczne.
2. Sprawdź czy ostrza nie są uszkodzone. Wymień je, jeśli to konieczne.

Nie można naładować urządzenia
Możliwe przyczyny:
1. Sprawdź czy port ładowania jest poprawnie podłączony
2. Skontaktuj się z serwisem

Cechy urządzenia
• Wytrzymała siatka ze stali nierdzewnej
• Siatka z wyprofilowanymi otworami
• Silnik o dużej mocy
• Specjalna, obrotowa główka
• Duża siła i duża wydajność
• Elektrostatyczna powierzchnia



Użytkowanie urządzenia

Wymiana końcówki

Używanie golarki

Czyszczenie golarki

1. Odkręć siatkę 2. Zdejmij siatkę

3. Wymień końcówkę 4. Zakręć siatkę

1. Połóż obrania prosto
i przyłóż włączoną

golarkę

2. Poruszaj golarką tam
i z powrotem, aby

zmniejszyć statyczność

1. Odkręć siatkę 2. Zdejmij siatkę

3. Wyczyść małą
szczotką

4. Zakręć siatkę



Bezpieczeństwo
1. Odłącz kabel zasilania, pociągając za sam koniec, bez szarpania za kabel. W innym 
wypadku kabel może się uszkodzić.
2. Nie wkładaj palców lub metalowych obiektów do ostrzy, aby nie uszkodzić 
urządzenia lub nie doprowadzić do zranienia.
3. Ostrze urządzenia jest bardzo ostre, dlatego należy go używać ostrożnie.
4. Nie włączaj urządzenia, jeśli siatka lub ostrza są odpięte.
5. Siatka oraz ostrza są bardzo cienkie – nie należy ich mocno naciskać, aby ich 
nie uszkodzić.
6. Zamontuj siatkę oraz ostrze poprawnie przed użyciem.
7. Nie należy naciskać ostrzami na ubrania, aby ich nie uszkodzić.
8. Produkt jest przeznaczony tylko do usuwania kłaczków z ubrań – nie należy go 
stosować do innych celów.
9. Upewnij się, że ostrze jest nieuszkodzone lub zdeformowane przed użyciem. 
Nie używaj go, jeśli są widoczne uszkodzenia.
10. Należy trzymać urządzenie z dala od zasięgu dzieci.
11. Nie zostawiaj urządzenia podczas ładowania bez nadzoru.

Akumulator
Produkt posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy 450mAh 
z zabezpieczeniem.
1. Urządzenie ładuje się przez ~2 godziny (zaleca się używać ładowarki 5VA
). Dioda zmieni kolor na czerwony, gdy urządzenie jest ładowane i zmieni się na 
zielony po naładowaniu. Wydajność akumulatora wynosi 45 minut.
2. Przed przystąpieniem do ładowania, upewnij się czy wokół portu nie ma kłaczków, 
wody lub innych ciał obcych. Wyczyść port przed rozpoczęciem ładowania.
3. Urządzenie zaleca się ładować przynajmniej raz w tygodniu, jeśli ma nie być 
używane przez dłuższy czas. Wydajność akumulator może spaść z powodu 
naturalnego rozładowywania, więc zaleca się go ręczne rozładowywać raz na 
sześć miesięcy.
4. Nie zostawiaj urządzenia w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura lub 
bezpośrednio na słońcu. Odłączaj urządzenie od zasilania po naładowaniu, aby 
uniknąć uszkodzenia z powodu przeładowania.


