
Deerma odkurzacz parowy
Wysoka temperatura pary dla przyjemnego czyszczenia.

Przeczytaj tę instrukcję dokładnie przed użytkowaniem produktu.



Rozwiązywanie problemów

Informacja: Wyłącz urządzenie przyciskiem i odłącz z prądu przed rozwiązywaniem problemów.

Odkurzacz utracił na mocy ssania i wydaje dziwne dźwięki
Rozwiązanie:
Zatrzymaj pracę urządzenia i poczekaj aż ostygnie silnik odkurzacza i uruchom go ponownie.

Zablokowana szczotka lub wlot
Rozwiązanie:
Usuń blokujący przedmiot

Zablokowany filtr
Rozwiązanie:
Wyczyść lub wymień filtr. 

Silnik odkurzacza nie uruchamia się
Rozwiązanie:
Sprawdź czy kabel zasilania jest podpięty prawidłowo i czy jest włączone zasilanie.

Urządzenie nagle przestało działać.
Rozwiązanie:
Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Pozwól ochłodzić się urządzeniu przez 30 minut i 
wyczyść zanieczyszczenia z pojemnika na kurz przed ponownym użyciem.

Jeśli problem powtarza się często, proszę skontaktować się z naszym serwisem w celu naprawy.

Czyszczenie i konserwacja

Profilaktyka:
1. Zgromadzony brud w odpływie powietrza powinien zostać wyczyszczony natychmiast. Po wyczysz-
czenia pozwól, by filtr wysechł przed kolejnym użyciem
2. Urządzenie powinno być stosowane w przewiewnym pomieszczeniu
Czyszczenie wlotu powietrza:
1. Pociągnij za dźwignię, aby opuścić wlot powietrza. Odwróć wlot powietrza pod odpowiedni kąt i 
odłącz górny wlot powietrza od głównej części urządzenia. Wymyj go dokładnie wodą i pozwól 
wyschnąć.
Czyszczenie filtra:
1. Obróć przełącznik pojemnika na kurz i wyciągnij pojemnik wraz z filtrem. Wymyj je wodą i odłóż do 
wysuszenia. 
Profilaktyka:
1. Filtr HEPA powinien być czyszczony minimum raz w miesiącu. Jeśli są zauważalne ślady brudu 
wymyj go niezwłocznie. Po umyciu upewnij się, że filtr jest suchy.
2. Urządzenie nie powinno być uruchamiane bez filtra, upewnij się również, że jest on zamontowany 
prawidłowo.
Wymiana i czyszczenie maty czyszczącej:
1. Po wyciągnięciu mopa pociągnij za matę osobno i wymyj ją wodą. Następnie pozostaw do 
wyschnięcia.
Profilaktyka:
1. Gdy mata wydaje się zniszczona lub zużyta, powinna ona zostać wymieniona.
2. Używaj funkcji parowania z prawidłowo umieszczoną matą, aby uniknąć przypalenia



1. Rączka
2.Przełącznik pary
3. Panel sterowania
4. Haczyk na przewód
5. Korpus urządzenia
6. Śruba rączki
7. Przewód zasilający
8. Wylot powietrza
9. Wlot powietrza
10. Zamek szczotki do podłogi
11. Szczotka do podłogi
12. Uchwyt

13. Mop
14. Pojemnik na kurz
15. Filtr
16. Uchwyt HEPA

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Odkurzacz parowy
Model: ZQ990W
Zasilanie: 220-240V
Częstotliwość 50-60 Hz
Moc: 1300W (para)+550W(odkurzanie)
Pojemność: 1.2L
Stopień odkurzacza >10kPa
Stopień hałasu: 90 dB

Zawartość opakowania

Profilaktyka

Sprawdź filtr.

Gdy używasz odkurzacza sprawdź czy pojemnik na kurz jest na miejscu, a w pojemniku znajdują się 
filtr oraz HEPA. Sprawdź również, czy wszystkie części odkurzacza są dobrze połączone.

Użycie uchwytu na szczotkę

Gdy odkurzasz dywan, połóż szczotkę na uchwycie, aby ułatwić sobie pracę podczas odkurzania i 
ułatwić sobie czyszczenie.

1. Odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym, dlatego powinien być używany w warunkach zgodnych 
z zaleceniami. Przestrzegaj ich na przyszłość.

2. Sprawdź i bądź pewny, że zasilanie jest odpowiednie dla tego odkurzacza.
3. Jest zakazane odkurzanie wymienionych przedmiotów. Mogą one spowodować uszkodzenie 
odkurzacza lub użytkownika, nawet doprowadzając do pożaru.
A. Unikaj gorących przedmiotów jak np żarzące się węgle
B. Duże kawałki szkła i jemu podobne
C. Szkodliwe przedmioty, woda oraz inne płyny jak rozpuszczalniki i materiały żrące.
D. Przedmioty łatwopalne i wybuchowe jak benzyna czy produkty alkoholowe.
4. Przed naprawą lub czyszczeniem odłącz kabel zasilania urządzenia lub gdy jest tymczasowo 
nieużywane. Nie ciągnij za przewód podczas odłączania, wyciągnij wtyczkę trzymając drugą ręką za 
oprawę kontaktu.
5. Nie wkładaj korpusu urządzenia do wody. Nie stawiaj urządzenia blisko źródeł wysokiej temperatu-
ry, aby uniknąć ryzyka pożaru.
6. Nie pozwól dzieciom na zabawę odkurzaczem.
7. Nie używaj odkurzacza w wymienionych sytuacjach:
A. Gdy jest uszkodzony lub jego działanie jest nieprawidłowe
B. Gdy został uszkodzony przewód urządzenia. Skontaktuj się wówczas z naszym serwisem.
8. Nie pozwól by urządzenie pracowało długo z zablokowanymi wlotami powietrza, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia i deformacji fizycznej, ze względu na przegrzanie. 
9. Dla bezpieczeństwa, jeśli przewód jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisantem producenta lub 
serwisem w sprawie wymiany.

Połącz korpus urządzenia przed używaniem:
1. Otwórz opakowanie, wyjmij korpus, połącz go z rączką i dokręć śruby śrubokrętem. 
2. Podłącz szczotkę do podłogi z korpusem. Usłyszysz kliknięcie jeśli znajdzie się w prawidłowym położeniu.
Ostrzeżenie: Jeśli urządzenie podczas pracy osiągnie wysoką temperaturę zachowaj ostrożność by uniknąć 
poparzenia. 
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1. Rozwiń przewód zasilania.
Obróć haki na których zamieszczony jest przewód, aby szybko go rozplątać.
2. Dodaj wody do zbiornika.
3. Wyjmij zbiornik i odkręć korek. Wypełnij go wodą, a następnie podłącz zbiornik z korpusem wody, dokręcając 
korek.(zalecamy czystą wodę)

3. Instalacja zbiornika na wodę
1. Dopasuj wypełniony wodą pojemnik do wlotu wody.
2. Delikatnie dociśnij zbiornik wody, aż usłyszysz kliknięcie. Będzie to oznaczało, że zbiornik został zamontowany 
prawidłowo. 

4. Instalacja szczotki do podłogi
Dopasuj szczotkę do podłogi z korpusem odkurzacza i powoli wsuń szczotkę do podłogi aż usłyszysz klik, co 
będzie oznaczało prawidłowe umieszczenie szczotki



5. Instalacja uchwytu
Dopasuj półokrągłe wklęśnięcie w pozycji uchwytu do takiego samego znajdującego się w 
korpusie. Delikatnie dociśnij uchwyt do korpusu aż usłyszysz kliknięcie. Będzie to oznaczało, że 
uchwyt został zamontowany prawidłowo.

6. Włącz odkurzacz
Podłącz przewód zasilający do gniazdka, upewnij się, że podłączenie jest poprawne. Wciśnij 
włącznik na urządzeniu, wraz z odpowiednim przełącznikiem funkcji.

Włącznik odkurzacza
Wysoki poziom pary
Niski poziom pary
Wskaźnik świetlny

Przełącznik pary na rączce

7. Opis funkcji
1. Wciśnij przycisk „Włącz odkurzanie” raz aby włączyć funkcję odkurzania. Naciśnij ponownie by 
wyłączyć.
2. Wybierz poziom pary wg własnych potrzeb. Wskaźnik świetlny zaświeci się po miganiu przez 
20 sekund, informując, że funkcja jest gotowa do działania. Aby włączyć parę podczas odkurzania 
wystarczy wcisnąć przycisk na rączce.
3. Wciśnij Wysoki poziom pary lub niski poziom pary raz, przytrzymaj przycisk na rączce by 
włączyć parowanie. Puść przycisk i przełącz ponownie przycisk Wysoki poziom pary(Niski 
poziom pary) by wyłączyć funkcję parowania. 



8. Wyłączanie odkurzacza.
Wciśnij przycisk włączania, aby wyłączyć wszystkie funkcje. Gdy urządzenie przestanie działać 
odłącz wtyczkę od prądu.

9. Przechowywanie odkurzacza
Zwiń kabel zasilania wokół haków i przechowuj odkurzacz prawidłowo.

10. Zakończenie pracy odkurzaczem
Przekręć zabezpieczenie pojemnika na kurz zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij 
pojemnik. 

11. Opróżnianie pojemnika
Zdejmij wieczko z pojemnika na kurz i opróżnij go do kosza na śmieci.

12.Wyciąganie zbiornika na wodę
1. Wciśnij przycisk zabezpieczający zbiornika wodę.
2. Przytrzymaj wylot wody zbiornika ręką i wyjmij zbiornik

13. Wyciąganie szczotki do podłogi
Pociągnij delikatnie za szczotkę do podłogi, aby odłączyć ją od korpusu.

Przełącznik
zbiornika



14. Odłączanie uchwytu szczotki
Przytrzymaj delikatnie stopą wystający element uchwytu i podnieś korpus odkurzacza.
Gdy usłyszysz kliknięcie odłączysz uchwyt szczotki.
15. Wyciągnij szczotkę do podłogi



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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