
Портативний відпарювач

Примітка.
Інформація, що міститься в цьому керівництві, була ретельно перевірена. У разі виявлення будь-яких 
помилок, допущених під час друку, або розбіжностей у тексті компанія-виробник залишає за собою право 
на його остаточне тлумачення.

У разі появи будь-яких змін у робочих функціях, конструкції або кольорі виробу, які вносяться без 
попереднього повідомлення, зовнішній вигляд продукту залежатиме від конкретної моделі.

Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co., Ltd.
Адреса: Лунгхуей Роуд, 4-1, Малунський селищний комітет, Бэйцзяо, Шуньде, Фошань, Гуандун, Китай

Із легкістю розгладжуйте складки, щоби зробити свій одяг максимально 
охайним і стильним

Потужний потік стисненої пари, який можна використовувати на різних 
тканинах, глибоко проникає в матеріал і легко розгладжує навіть найбільш 

неподатливі складки. Використовуючи невелику 

Дякуємо за придбання цього виробу. Щоби забезпечити власну безпеку, уважно 
прочитайте інструкцію перед початком роботи з пристроєм.

Це виріб від Deerma додасть вам і членам вашої сім’ї більше приємних емоцій у 
повсякденному житті!

UA



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ

Дякуємо за придбання цього виробу.
Перед початком роботи зі своїм пристроєм уважно 

прочитайте це керівництво.

Під час використання електроприладів потрібно неухильно дотримуватися основних 
запобіжних заходів, включно з перерахованими нижче:
1. Повністю прочитайте інструкції.
2. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або спеціальні виступи.
3. Щоб уникнути ураження електричним струмом, всіляко уникайте контакту силового 
кабелю, його вилки або (вкажіть конкретний компонент(-и), про який йде мова) з водою або 
іншою рідиною.
4. Завжди уважно стежте за дітьми, коли вони використовують або перебувають поруч із 
будь-яким електроприладом.
5. Якщо відпарювач не використовується впродовж тривалого періоду часу, а також перед 
його очищенням, завжди відключайте цей пристрій від джерела живлення. Обов’язково 
дайте відпарювачу охолонути, перш ніж надягати на нього 
спеціальні насадки або знімати їх.
6. Категорично забороняється експлуатувати цей пристрій із пошкодженим силовим 
кабелем або його вилкою, а також в ситуаціях, коли відпарювач не функціонує в належний 
спосіб або має ознаки будь-яких пошкоджень. У цьому разі надішліть його до найближчого 
авторизованого сервісного центру для проведення огляду, ремонту або налаштування.
7. Використання додаткових аксесуарів, які не були рекомендовані виробником, може 
призвести до отримання травм.
8. Не використовуйте цей пристрій за межами приміщень.
9. Не допускайте, щоби силовий кабель звисав із краю стола або стійки, чи контактував з 
гарячими поверхнями.
10. Не розміщуйте відпарювач на гарячій газовій або електричній конфорці або поруч із 
нею, а також поблизу розігрітої духовки.
11. Під час переміщення пристрою, що містить гаряче мастило або інші нагріті до високої 
температури рідини, потрібно бути особливо обережним.
12. Завжди спочатку під’єднуйте силовий кабель до пристрою, а потім вставляйте його вилку 
в розетку. Щоби вимкнути відпарювач, переведіть будь-який елемент управління в положен-
ня «вимкнено», а потім дістаньте вилку з розетки.
13. Забороняється використовувати цей пристрій не за призначенням.
14. Відпарювач призначений для застосування лише в домашніх умовах.
15. Не занурюйте цей пристрій у воду.
16. Напруга вашого джерела живлення має відповідати номінальній напрузі пристрою (~ 
220... 240 В, 50/60 Гц). 
Використання іншого рівня напруги може призвести до неусувного пошкодження відпарю-
вача та анулювання гарантії.
17. Не підключайте до використовуваного джерела живлення інші потужні електричні 
прилади.
18. Щоби знизити ризик ураження електричним струмом, не занурюйте відпарювач, силовий 
кабель або його вилку у воду 
або інші рідини.
19. Ніколи не залишайте цей пристрій без нагляду, коли він працює.
20. Перед початком експлуатації відпарювача залийте в нього воду, після чого постійно 
контролюйте її рівень під час використання цього пристрою.
21. Ніколи не використовуйте відпарювач, якщо його силовий кабель пошкоджений.
22. За жодних умов не тягніть за силовий кабель, відключаючи пристрій від розетки. Замість 
цього тримайтеся за вилку.
23. Не заповнюйте резервуар дуже гарячою водою або агресивними мийними засобами, які 
можуть призвести до виходу відпарювача з ладу. Настійно рекомендується використовувати 
дистильовану або відфільтровану воду.



Опис конструкції виробу

a. Перелік компонентів і порядок їхнього складання
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24. Необережний контакт із нагрітою пластиною, гарячою водою або парою може призве-
сти до отримання опіків. Щоби 
знизити ризик контакту з гарячою парою, що виходить із сопла, завжди перевіряйте роботу 
пристрою перед кожним його 
використанням — для цього, утримуючи пристрій подалі від тіла, натисніть кнопку подавання 
пари.
25. Під час роботи із сопла цього пристрою виходитиме гаряча пара. Щоб уникнути 
отримання травм, не спрямовуйте 
сопло на людей або домашніх тварин.
26. Встановлюйте на своєму відпарювачі тільки допоміжні аксесуари SHINIL. Застосування 
виробів, що не були випущені 
нашою компанією, може призвести до виникнення пожежі, пошкодження електричних 
компонентів або появи неусувних 
збоїв у роботі пристрою.
27. Встановлюйте та знімайте допоміжні аксесуари дуже обережно. Переконайтеся в тому, 
що пристрій було вимкнено, щоб 
уникнути отримання опіків унаслідок контакту з гарячою водою.
28. Цей пристрій не призначений для використання дітьми або застосування поруч із ними. 
Крім того, його заборонено 
використовувати особам, чиї фізичні, сенсорні, розумові здібності або брак досвіду й знань 
не дозволяють їм безпечно 
експлуатувати відпарювач без відповідного нагляду або необхідного інструктажу з боку 
людини, що відповідає за їхню 
безпеку.
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Ніколи не залишайте відпарювач без нагляду, коли він підключений до електричної 
розетки.
2. Перед додаванням або видаленням із пристрою води, його очищенням і переміщенням, а 
також коли він не використовується, завжди вимикайте відпарювач і відключайте його від 
джерела живлення.

ПОЛЯРИЗОВАНА ВИЛКА
Цей пристрій оснащений поляризованою вилкою (один штифт ширше за інший). Задля 
забезпечення безпеки ця вилка може бути вставлена у відповідний поляризований роз’єм 
тільки однією стороною. Якщо вона вставляється не до кінця, переверніть її. Якщо вам і в 
цьому разі не вдається вставити вилку в роз’єм, зверніться по допомогу до кваліфікованого 
електрика. Не намагайтеся самостійно модифікувати вилку в будь-який спосіб

Примітки: Наведений вище перелік елементів може відрізнятися від фактичного вмісту 
упаковки. Пріоритет у цій ситуації віддається даним, вказаним у супровідних документах
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b. Параметри та характеристики виробу

Напруга на вході: ~220... 240 В, 50/60 Гц
Потужність на виході: 730... 870 Вт
Місткість резервуара для води: 100 мл



Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати цей посібник.
Портативний відпарювач Deerma
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ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Індикатор

Кнопка «ВВІМК./ВИМК.»
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Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати цей посібник.
Портативний відпарювач Deerma

1. Розкладіть ручку приблизно на 110° — ви почуєте клацання, яке вказуватиме на те, що 
вона встала на своє місце

2. Відкрийте кришку резервуара для води та відведіть її в бік. Використайте мірну 
склянку, щоби залити в пристрій трохи води. Примітка. Не заливайте надто багато 
рідини, оскільки переповнення відпарювача негативно вплине на ефективність його 
роботи

3. Підключіть силовий кабель до заземленого джерела живлення з номінальною 
напругою та витримайте паузу тривалістю приблизно 25 секунд, доки червоний 
індикатор, який блимає, не стане яскраво червоним. Натисніть на 
вимикач подавання пари — індикатор змінить свій колір на синій. Приблизно за 10 
секунд із пристрою почне виходити пара, після чого можна буде прасувати одя
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Положення фіксатора

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ЩІТКИ

ПРИМІТКИ

КЕРІВНИЦТВО З ПРАСУВАННЯ

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати цей посібник.
Портативний відпарювач Deerma

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати цей посібник.
Портативний відпарювач Deerma

Встановлення щітки
1. Відключіть відпарювач від джерела живлення та дочекайтеся моменту, коли з пристрою 
перестане виходити пара, і 
він повністю охолоне.
2. Прикладіть щітку до парового щитка та встановіть її на місце в такий спосіб, щоби 
сторона з фіксатором була 
спрямована вгору.
Зняття щітки
1. Закінчивши роботу з пристроєм, вимкніть його та від’єднайте від джерела живлення.
2. Притисніть й утримуйте фіксатор, що виступає у верхній частині щітки, після чого потягніть 
його вперед та 
обережно зніміть щітку

1. Ключовий момент під час прасування одягу — міцно тримайте одяг, а не тягніть його вниз, 
а також постарайтеся максимально розгладити його поверхню. Коли пара почне виходити 
із сопла пристрою, акуратно притримуйте одяг і почніть гладити його вертикальними 
рухами — це дасть вам змогу легко розгладити будь-які складки на тканині.
2. Прикладіть парове сопло до нижньої частини кишені, а потім почніть рухати його вгору й 
вниз.
3. Під час оброблення рукавів одягу спочатку розправте їх, потім піднесіть парове сопло до 
верхньої частини рукава та почніть рухати його вгору й вниз.
4. Коли ви перейдете до коміра, сильно натисніть та утримуйте парове сопло на його краю 
впродовж тривалого періоду часу, а потім почніть рухати його з боку в бік.
5. Під час прасування країв одягу міцно тримайте кути тканини й утримуйте парове сопло 
поблизу неї. Переміщайте парове сопло знизу вгору.
6. Після оброблення лицьової сторони переверніть одяг і продовжуйте його прасувати

1. Із сопла цього пристрою виходить пара з високою температурою (вона може сягати 160 
градусів), тому перед початком прасування переконайтеся в тому, що такий тип оброблен-
ня підходить для вашого одягу. Не залишайте відпарювач в одному положенні впродовж 
тривалого періоду часу, щоби не пошкодити тканину.
2. Якщо ви не плануєте експлуатувати цей пристрій найближчим часом, використайте воду, 
що залишилася в резервуарі, вимкніть відпарювач, від’єднайте його від джерела живлення 
та дочекайтеся моменту, коли з нього перестане виходити пара. (Якщо із сопла виходить 
пара, вимкніть пристрій та від’єднайте його від джерела живлення. 
У цей час у нагрівальному резервуарі все ще залишатиметься вода. Крім того, у цій ємності 
зберігатиметься 
залишкове тепло).
3. Використайте воду, що залишилася в резервуарі, вимкніть відпарювач і витягніть його 
вилку з розетки, а потім дочекайтеся, поки пристрій не перестане виробляти пару. Перед 
розміщенням виробу на зберігання дайте йому повністю охолонути.
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АНАЛІЗ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ЗБЕРІГАННЯ

Примітка. Перед початком процедури пошуку та усунення несправностей від’єднайте 
пристрій від джерела живлення. Вийміть вилку з розетки.
1. Пристрій не генерує пару.
Рішення. (1) Переконайтеся в тому, що відпарювач підключений до джерела живлення та 
ввімкнений.
 (2) Перевірте параметри джерела живлення або зверніться по допомогу до кваліфіковано-
го  електрика.
2. Пристрій не виробляє пару, але індикаторна лампочка його вимикача світиться. Рішення. 
Переконайтеся в 
тому, що в резервуарі є вода, і ввімкніть вимикач подавання пари.
3. На щитку сопла з’явилися краплі води. Рішення. Продовжуйте використовувати відпарю-
вач — конденсована вода зникне.
4. Якщо ви продовжите експлуатувати пристрій, конденсована вода зникне. Рішення. Після 
використання першої мірної склянки води залийте другу, щоб відновити нормальний 
робочий стан виробу

1. Вставте мірну склянку в спеціальний 
паз для її фіксації, передбачений на 
футлярі для зберігання пристрою.

2. Складіть ручку основного корпусу 
відпарювача та помістіть його у 
футляр. Примітка. На цьому етапі 
вставте резервуар для води в мірну 
склянку

3. Витягніть силовий кабель із просвіту між корпусом і стінкою футляра 
для зберігання, скрутіть його в кільця (рекомендується зробити 6 
витків) із внутрішнім діаметром приблизно 11 см. Зафіксуйте моток 
кабелю за допомогою спеціальної стрічки та розмістіть в його центрі 
щітку. Потім покладіть його в спеціальну зону між корпусом і стінкою 
футляра.

4. Закрийте кришку футляра та надіньте силіконові шнури на 
відповідні кріплення з обох сторін. На цьому процедура 
розміщення пристрою у футлярі буде завершена

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Для очищення пристрою не потрібні жодні мийні засоби. Якщо силовий кабель пристрою 
пошкоджений, або якщо виріб не функціонує в належний спосіб, зв’яжіться з нашим центром 
післяпродажного обслуговування. Не розбирайте відпарювач самостійно без відповідного 
дозволу!
2. Перш ніж приступити до очищення виробу, вимкніть його, вийміть вилку силового кабелю з 
розетки та дайте йому повністю охолонути.
3. Після завершення роботи з пристроєм вилийте воду з резервуара та продовжуйте 
використовувати відпарювач, доки він не перестане виробляти пару.
4. Не занурюйте цей виріб у воду. Очищуйте корпус відпарювача сухою тканиною (не 
використовуючи для цього мийні засоби). Якщо після тривалої експлуатації на паровому 
щитку накопичаться будь-які речовини, вимкніть відпарювач, 
витягніть вилку силового кабелю з розетки та дайте пристрою повністю охолонути.
5. Перш ніж покласти виріб у спеціальний футляр і розмістити його на зберігання, переко-
найтеся в тому, що він сухий.
6. Рекомендується використовувати тільки очищену воду. Категорично забороняється 
заливати в резервуар будь-які мийні 
засоби

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати цей посібник.
Портативний відпарювач Deerma
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