
DEERMA
BEZPRZEWODOWY
ODKURZACZ PIONOWY

VC 20PRO



1. Główny element 2. Filtr HEPA 3. Wieża/filtr 4. Zbiornik na kurz 5. Łącznik
6. Szczotka podłogowa 7. Zbiornik na wodę 8. Ładowarka
9. Końcówka ssąca dwa-w-jednym 10. Mała szczotka

Uwaga: Powyższe parametry mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Budowa urządzenia



Budowa urządzenia

Nazwa produktu

Napięcie znamionowe

Pojemność akumulatora
litowego

Napięcie ładowania

Waga urządzenia

Czas działania
(standardowa szybkość/
duża wydajność)

Hałas

Odkurzacz ręczny

21.6V

2500mAh

27V

2.3kg

ok. 50 minut/20 minut

≤84dB(A)

Model

Moc

Wymiary

Natężenie ładowania

Pojemność zbiornika

Czas ładowania

Materiał

VC20 Pro

220W

240x210x1180mm

1000mA

0.6L

ok. 3 godziny

ABS/PC

Cechy urządzenia

1. Nowoczesny wygląd produktu. Szczotka podłogowa połączona jest za pomocą 
aluminiowej tuby z urządzeniem.
2. Bezprzewodowe urządzenie, bez potrzeby martwienia się o kable.
3. Powierzchnia szczotki obrotowej posiada anty-statyczną konstrukcję 360°.
4. Urządzenie może być łatwo rozkręcane i składane za pomocą przycisku.
5. Zbiornik na kurz posiada konstrukcję filtrującą, która chwyta kurz i zapobiega 
jego wypadaniu z powrotem.
6. Szczotka podłogowa może się kręcić pod dowolnym kątem, ułatwiając tym 
samym czyszczenie pod meblami i przy ścianach.
7. Zbiornik na wodę pozwala odkurzaczowi na mycie podłogi oraz zbieranie 
kurzu.



Obsługa
1. Podłącz rurę tak jak to pokazano na 
rysunku 1-1. Upewnij się że wygląda tak 
jak na rysunku 1-2.

2. Podłącz szczotkę podłogową (rysunek 
2-1) do łącznika. Powinna wyglądać tak jak 
na rysunku 2-2.

3. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby 
włączyć odkurzacz. Wejdzie on w tryb 
standardowy. Naciśnij ponownie i odku-
rzacz wejdzie w tryb wysokiej wydajności. 
Ponowne naciśnięcie wyłącza odkurzacz.

4. Akcesoria (opcjonalne) należy podłączać  
w zależności od potrzeb tak jak to pokaza-
no na poniższym rysunku.

1-1 1-2 2-1 2-2



5. Otwórz najpierw zbiornik na wodę i wypełnij go 400 mL wodę, tak jak to 
pokazano na rysunku 3-1. Załóż mop na spód zbiornika, tak jak to pokazano na 
3-2; delikatnie dociśnij końcówkę szczotki podłogowej przy zbiorniku i zostaną 
połączone, tak jak to pokazano na rys. 3-3. Naciśnij na płytkę zbiornika, tak by 
mop został nawilżony, 

Czyszczenie 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.



Czyszczenie oraz 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.

Wymiana oraz czyszczenie szczotki obrotowej
1. Pociągnij przycisk uwalniania szczotki obrotowej w przedstawionym kierunku, 
aby wyjąć szczotkę.
2. Wyjmij szczotkę obrotową i wyczyść ją.



Uwaga: Zaleca się regularnie sprawdzać czy na powierzchni szczotki nie ma 
włosów lub tkaniny. Usuń ją, aby szczotka działa poprawnie.

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.

Bezpieczne użytkowania akumulatora
1. Podczas ładowania, odkurzacz jest w stanie czuwania i nie może być normalnie używany.
2. Nie należy utylizować akumulatorów z pozostałymi odpadami domowymi.
3. Nigdy nie ładuj akumulatora odkurzacza innymi ładowarkami niż dedykowana.
4. Nie należy używać dodanej ładowarki z innymi urządzeniami.
5. Jeśli kabel urządzenia posiada uszkodzenia, należy skontaktować się z serwisem.



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



Zawartość zestawu
Odkurzacz x1
Instrukcja x1
Końcówka dwa-w-jednym x1
Mała szczotka x1
Ładowarka x1

Uwaga: Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Zachowaj 
instrukcję na przyszłość.

Ładowanie
Podczas ładowania: Cztery diody LED będą się 
świecić na niebiesko podczas ładowania.
Jedna dioda oznacza, że naładowano 25% 
urządzenia. Dwie diody oznaczają że naładowano 
50%. Trzy diody oznaczają że naładowano 75%. 
Cztery diody oznaczają że naładowano 100% i 
ładownie tym samym jest ukończone.



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 
zbiornikiem i urządzeniem jest 
zablokowane

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 odpadka-
mi
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 
temperatura 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.



Rozkręcanie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i 
dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.



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 konsekwencjom 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 powinny zostać 
wykryte i wyeliminowane.

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