
Bezprzewodowy odkurzacz
pionowy Deerma

VC01 Max



Bezpieczeństwo

Gdy urządzenie nie jest używane
1. Ostrożnie obsługuj urządzenie, aby nim nie uderzyć;
2. Nie kładź odkurzacza w pobliżu ognia blisko ognia lub wysokiej temperatury;
3. Nie przechowuj odkurzacza w niekorzystnych warunkach, jak np. skrajnej temperaturze.
Zaleca się używać odkurzacza w temperaturze 0-35°C. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym
i suchym miejscu.

Przed użyciem
1. Sprawdź czy kabel ładujący i ładowarka są w dobrym stanie przed ładowaniem;
2. Po długim przechowywaniu, naładuj akumulator do pełna przed ponownym użyciem;
3. Gdy odkurzacz używany jest pierwszy raz lub wymieniany jest filtr, upewnij się najpierw czy filtr jest 
poprawnie zamontowany.

Gdy odkurzacz jest używany
1. Nie używaj odkurzacza w pobliżu łatwopalnego gazu.
2. Nie używaj odkurzacza w celu czyszczenia detergentów, benzyny, odłamków szkła, igieł, mokrego kurzu, 
zapałek itp.
3. Nie używaj odkurzacza w celu wsysania cementu, gipsu lub innych małych cząstek. Nie należy również 
wsysać zabawek lub papierowych kulek, które by mogły zablokować odkurzacz.
4. Nie używaj odkurzacza w celu wsysania wody lub innej cieczy i nie należy przemywać odkurzacz wodą, 
aby nie doprowadzić do zwarcia.
5. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, lecz nadal poprawnie nie działa, skontaktuj się z serwisem.
6. Nie używaj odkurzacza bez zbiornika na kurz.
7. Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.

Czyszczenie oraz konserwacja

1. Używaj suchej ścierki w celu czyszczenia odkurzacza. Nie używaj benzyny, alkoholu, olejów lub innych 
chemikaliów, w innym przypadku obudowa może zacząć pękać.
2. Wyłącz odkurzacz, zanim będziesz go czyścić.
3. Regularnie czyść zbiornik z kurzem, aby zapewnić dobry przepływ powietrza i zapobiec zatykaniu się 
odkurzacza.
4. Zaleca się wymieniać filtr co trzy miesiące. Jeśli odkurzacz jest używany często, można to robić regularniej.



Budowa urządzenia
Diagram oraz budowa urządzenia.

Wyjmij urządzenie z opakowania i sprawdź czy posiada jakieś uszkodzenia. Jeśli uszkodzenia występują, 
skontaktuj się z serwisem. Zestaw powinien zawierać następujące elementy:

1) Silikonowa zawieszka 2) Korpus urządzenia 3) Kabel ładowania typu C 4) Filtr
5) Adapter (opcjonalny) 6) Zbiornik 7) Długa i płaska końcówka dwa w jednym 8) Tuba łącząca
9) Szczotka podłogowa 10) Ścierka na mop 11) Zbiornik wody

Uwaga: parametry i konfiguracja produktu może się różnić.



Parametry techniczne
Funkcje oraz parametry urządzenia.

a. Parametry produktu
Nazwa urządzenia Handheld wireless vacuum cleaner
Napięcie znamionowe 14.V=
Pojemność akumulatora litowego 2500mAh
Limit napięcia ładowania 5V=
Waga produktu 1.75kg
Czas działania (standardowy/wysoka wydajność) 45 min / 20 min
Hałas ≤78dB(A)
Model produktu VC01 Max
Moc znamionowa 100W
Wymiary produktu 210x180x1155mm
Natężenie ładowania 1A/2A/2.5A/3A
Pojemność zbiornika 0.6L
Materiał ABS

b. Funkcje produktu
1. Nowoczesny wygląd ze szczotką podłogową połączoną z urządzeniem za pomocą tuby.
2. Urządzenie można łatwo przełączać pomiędzy trybem długiego odkurzacza i ręcznym.
3. Multi-filtr HEPA gwarantuje doskonałą filtrację oraz efekt czystości.
4. Zbiornik można łatwo odłączyć od urządzenia i opróżniać go.
5. Urządzenie korzysta z ładowania bezprzewodowego.
6. Zbiornik wodny oferuje dwie funkcje w jednym: używanie mopa oraz wsysanie kurzu.

Diagram urządzenia

Diagram ma jedynie charakter podglądowy i może zostać zaktualizowany bez wcześniejszej informacji. 
Ostateczna interpretacja diagramu leży po stronie producenta.



Instrukcja użytkowania

Ściągnij przylepną taśmę z tyłu silikonowego haka i przyczep go na wysokości uchwytu odkurzacza. 
Następnie zawieś odkurzacz na uchwycie, tak jak to pokazano na rysunku.

1. Podłącz tubę łączącą (rys 1-1) do głównego 
elementu, tak jak to pokazano na rysunku. Skośne 
obszary powinny się znajdować w takiej samej 
pozycji jak na rys 1-2.

2. Podłącz szczotkę podłogową (rys 2-1) do tuby tak 
jak to pokazano na rysunku. Skośne obszary 
powinny się znajdować w takiej samej pozycji jak na 
rys 2-2.



3. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć 
odkurzacz w standardowym trybie. Naciśnij przycisk 
ponownie, aby wejść w tryb mocnego odkurzania. 
Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy urządzenie.

4. Podłącz końcówkę dwa-w-jednym do odkurzacza 
tak jak to pokazano na poniższym rysunku. Upewnij 
się, czy połączenie jest stabilne i naciśnij przycisk 
zasilania, aby rozpocząć pracę.

5. Otwórz najpierw pokrywę zbiornika, napełnij go 200mL wody tak jak to pokazano na rysunku 5-1 i 
załóż ścierkę mopa na spód zbiornika tak jak to pokazano na rys. 5-2; dopasuj następnie szczotkę 
podłogową do zbiornika wody i dociśnij go w dół, aby je połączyć, tak jak to pokazano na rysunku 5-3. 
Szczotka podłogowa oraz zbiornik po zamontowaniu są pokazane na rysunku 5-4. Nadepnij na przycisk 
na zbiorniku aby zbiornik namoczył ścierkę. Urządzenie rozpocznie czyszczenie oraz zbieranie kurzu.



Czyszczenie i konserwacja

Demontaż, Czyszczenie i Montaż zbiornika
1. Obróć zbiornik w kierunku pokazanym na rysunku i wyjmij go, gdy wskaźnik będzie wskazywał na
2. Odłącz zbiornik od odkurzacza tak jak to pokazano na rysunku, następnie wyczyść go.

3. Obracaj w kierunku pokazanym na rysunku i wyjmij osłonę filtra.
4. Przemyj bezpośrednio za pomocą wody i wysusz na słońcu przed kolejnym użyciem.



Ładowanie

Kabel USB-C
(ładowarka musi zostać zapewniona
przez użytkownika)

1. Podczas ładowania: cztery diody LED będą świecić się 
na niebiesko w zależności od stanu ładowania. Jedna 
dioda się świeci, jeśli akumulator jest naładowany w 25%, 
dwie się świecą gdy jest w 50%, trzy się świecą gdy jest w 
75%
i wszystkie się świecą jeśli jest naładowany do pełna. 
Ładowanie zostanie automatycznie przerwane po 
naładowaniu do pełna.
2. W przypadku niskiej mocy akumulatora: cztery diody 
LED zaświecą się na czerwono i będą migać przez 3s i 
następnie zgasną.

Czas ładowania:
1. Dla 1A: ≤10 godziny
2. Dla 2A: ≤5 godziny
3. Dla 2.5A: ≤4 godziny
4. Dla 3A: ≤4 godziny

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania akumulatora

1. Odkurzacz jest w stanie czuwania podczas ładowania i nie może być w tym czasie używany.
2. Bezpiecznie zutylizuj akumulator:
- Należy wyjąc akumulator z urządzenia, nic odkurzacz zostanie zutylizowany.
- Odkurzacz musi być wyłączony podczas wyjmowania akumulatora.
- Nie należy utylizować akumulatora z pozostałymi odpadami domowymi.
3. Jeśli kabel jest uszkodzony, należy go wymienić u dystrybutora.
4. Zaleca się używać ładowarki z mocą powyżej 5=2A, aby zapewnić najlepszy efekt ładowania.

Stan diody

Urządzenie posiada 4 diody i zawsze się świecą na niebiesko po 
włączeniu.
Po wyłączeniu, diody gasną, co oznacza wejście w stan 
czuwania.
Jeśli pierwsza dioda od lewej jest zgaszona, oznacza to że zużyto 
25% akumulatora.
Jeśli druga dioda od lewej jest zgaszona, oznacza to że zużyto 
50% akumulatora.
Jeśli druga trzecia od lewej jest zgaszona, oznacza to że zużyto 
75% akumulatora.
Jeśli akumulator jest zużyty, czwarta dioda od lewej będzie 
migać na czerwono przez 3s i zgaśnie.

Gdy akumulator jest rozładowany, podczas włączania urządzenia 
4 diody będą migać trzy razy na czerwono jednocześnie, co 
oznacza że konieczne jest ładowanie.

Przycisk zasilania
/trybu

Uchwyt

Silikonowy wieszak

Dioda zasilania/stanu

Port ładowania

Korpus

Zbiornik

Tuba łącząca

Szczotka podłogowa



Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Silnik się nie 
kręci

1. Akumulator jest rozładowany
2. Zbiornik jest wypełniony
3. Temperatura jest zbyt wysoka

1. Filtr jest zatkany kurzem
2. Wejście na szczotce jest zatkane
3. Papier lub tkanina blokuje 
pokrywę
4. Wentylator pomiędzy zbiorni-
kiem i urządzeniem jest zabloko-
wane

1. Naładuj odkurzacz
2. Wyczyść zbiornik
3. Przestań używać urządzenia i odczekaj aż 
ochłodnie

Silnik się nie 
kręci

1. Wyczyść lub wymień filtr
2. Usuń śmieci przyczepione do szczotki
3. Sprawdź czy wlot jest zatkany odpadkami
4. Sprawdź czy wentylator pomiędzy 
zbiornikiem i urządzeniem nie jest zatkany

Dioda się nie 
świeci lub 
miga podczas 
ładowania

1. Ładowarka nie jest poprawnie 
podłączona
2. Akumulator jest przeładowany

1. Sprawdź czy adapter jest poprawnie 
podłączony
2. Przerwij ładowanie i poczekaj, aż 
urządzenie się ochłodzi

Uwaga: Jeśli odkurzacz nie działa poprawnie, skontaktuj się z serwisem.

Zabezpieczenia
Powód aktywacji
zabezpieczenia

Przebieg zabezpieczenia

Ochrona przed przegrzaniem 
podczas ładowania

Wyjście z zabezpieczenia 
podczas ładowania

Dioda miga na niebiesko na początki ładowania (fałszywe 
ładowanie) i następnie niebieska dioda gaśnie, jeśli tempera-
tura nie spadnie po 3 godzinach

Ładowanie będzie automatycznie kontynuowane, gdy 
temperatura spadnie i dioda będzie migać na niebiesko

Ochrona przed temperaturą 
rozładowania

Wyłącz. Cztery diody zaświecą się na czerwono i zgasną po 5 
sekundach

Ochrona przed przesadnym 
przeładowaniem

Ochrona przed zwarciem

Ochrona przed przekroczonym 
natężeniem wyjściowym

Ochrona przed zwarciem

Cztery diody migają szybko na czerwono przez 3 sekundy

Trzy diody migają szybko na czerwono przez 3 sekundy. 

Jedna dioda miga szybko na czerwono przez 3 sekundy.

Trzy diody migają szybko na czerwono przez 3 sekundy.



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 konsekwencjom 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System 
zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązu-
jącymi 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 powinny zostać 
wykryte i wyeliminowane.

Ochrona środowiska

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


