
Deerma 
Elektromos forró víz csésze

Könnyű és hordozható, így bármikor fogyaszthat meleg vizet. 
Intelligens képernyő, amely kijelzi a víz hőmérsékletét.

Élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél bélés.



Termék paraméterek

1) Szellőztető szilikagél 2) Fedél 3) Belső tartály4) Héj 5) Érzékelő
6) Fűtő alváz 7) Kezelőpanel 8) Aljzat tömítőszalag
9) Tápcsatlakozó aljzat 10) Tápkábel
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Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő alkatrészekre vonatkozó 
nemzeti szabványoknak való megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék alkalmas élelmiszerrel való érintkezésre, és kérjük, használja a 
terméket rendesen az utasításoknak megfelelően.
A termék élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagai és összetevői 
megfelelnek a GB4806.1-2016 és a megfelelő nemzeti élelmiszerbiztonsági 
szabványok követelményeinek. A konkrét információk a következők:
Alkatrész neve Anyag Standard Konformitás?
Liner 304 rozsdamentes acél GB4806.9-2016 ✓

Érzékelő 304 rozsdamentes acél GB4806.9-2016 ✓

Tavaszi 304 rozsdamentes acél GB4806.9-2016 ✓

Pohárfedél PP GB4806.5-2016 ✓

Szilikon gumi kupak Szilikon gumi
(E-5150A)

GB4806.11-2016 ✓

1. megjegyzés: A terméket nem szabad hosszú ideig élelmiszerek tárolására használni.
2. megjegyzés: Ez a termékcsalád a fenti, élelmiszerrel érintkező anyagokat tartalmazza. 
Előfordulhat, hogy egyes modellek nem tartalmaznak egyes anyagokat. Kérjük, tekintse 
meg a tényleges termékeket.

Tisztítás és karbantartás
1. Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül kapcsolja ki a tápegységet, és 
húzza ki a dugót.
2. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba tisztítás céljából. Inkább 
egy puha, nedves ruhát használjon. Ne használjon csiszoló (fémhuzalos 
súrolóbetét) vagy kemény (acélgyapot) tisztítószereket.
3. Tisztítás után törölje szárazra vagy szárítsa meg ezt a terméket, és fedje le 
a csésze fedelét.



Termék paraméterek
Termék neve: Hordozható fűtővíz csésze
Termékmodell: DEM-DR035S
Névleges feszültség: 220V~          Névleges teljesítmény: 300W
Névleges frekvencia:: 50Hz        Névleges kapacitás: 350mL 
Méretek: ⌀76*222mm
Csomagolási lista: csésze, tápkábel, használati utasítás és tanúsítvány

A termék jellemzői
1. Divatos, egyszerű és elegáns megjelenés;
2. Élelmiszer minőségű rozsdamentes acél a belső tartályhoz, amely 
kényelmesen tisztítható, hogy könnyen használható legyen;
3. Beépített érzékelő a hőmérséklet pontos szabályozásához;
4. Többcélú, forró víz forralásához, a hőmérséklet beállításához és 
kényelmesen hordozható;

Figyelmeztetés
1. A biztonság kedvéért a víz felforrása után először nyomja meg a csésze 
fedelének szellőzőszelepét a gőz elvezetéséhez, majd csavarja le a fedelet.
2. Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt fedje 
le a tápegység szilikonfedelét, hogy megakadályozza a víz beszivárgását.
3. Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes 
környezetben;
4. A terméket nem használhatják egyedül gyermekek, fogyatékkal élők, 
mentális betegek vagy tapasztalatlan személyek az égési sérülések, 
áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében;
5. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a 
termék címtábláján feltüntetett névleges feszültségnek;
6. Ha a tápkábel megsérült, azt speciális kábellel kell kicserélni, vagy
a gyártótól vagy a karbantartó részlegtől vásárolt speciális alkatrészre.
7. Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa a gépet saját maga. Ellenkező 
esetben ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
8. Kérjük, használja a tartó tápkábelt.



Termék használati utasítás

1) Nyissa ki a pohár fedelét
Használat előtt nyissa ki a csésze fedelét, és helyezze a csésze 
testét egy sima asztalra.

2) Adjunk hozzá megfelelő mennyiségű vizet
Tegyen megfelelő mennyiségű vizet a csészébe. Kérjük, ne ne 
lépje túl a maximális skálát.

3) Csatlakoztassa a dugót
Fedje le a csésze fedelét, és húzza meg. Csatlakoztassa a 
dugót a helyére. A konnektornak 220V ~ 10A névleges 
feszültségűnek kell lennie. Kérjük, ne használja a terméket más 
elektromos készülékekkel együtt.

4) Funkció kiválasztása
a. Forrásban lévő víz: Csatlakoztassa a csatlakozót, és nyomja 
meg egyszer a forró víz gombot. Miután a képernyő kigyulladt, 
nyomja meg újra a forró víz gombot.
Az 5 másodpercig tartó villogás után elkezd forrni a víz (100%). 
A vízforralás üzemmódban csak a vízforraló gomb világít.
b. Hőmérséklet beállítása: Csatlakoztassa a csatlakozót, 
és nyomja meg egyszer a hőmérséklet-beállító gombot. Miután 
a képernyő kigyulladt, nyomja meg újra a hőmérséklet-beállító 
gombot a hőmérséklet beállításához (40-90 fok). Az 5 
másodpercig tartó villogás után elkezdi beállítani 
a hőmérsékletet. Ha ebben a pillanatban megnyomja 
a hőmérséklet-beállító gombot, a hőmérséklet-beállítás megszakadhat. 
A hőmérséklet-beállítási módban csak a hőmérséklet-beállító gomb világít.

Amint a víz felforr, a "==" jelzést, majd az aktuális hőmérsékletet jelzi. 
Készenléti állapotban nyomja meg a "Hőmérséklet beállítása" gombot, és a 
hőmérséklet ciklikusan beállítható 40->45->50->55-60->65->70->80->90 
között. A vízforraló gomb a "hőmérséklet beállítása" funkció után nem világít.



5) Program befejezve
A vízforraló program befejezése után a készülék visszatér készenléti 
állapotba. A hőmérséklet-szabályozó program a vizet a beállított 
hőmérsékletre melegíti és 8 órán keresztül tartja. Ha ezek a program végén 
nincs más művelet, a gép visszatér készenléti állapotba.

A biztonság kedvéért a forró víz után mindenképpen nyomja meg a 
csésze fedelének szellőzőszelepét a gőz elvezetéséhez, majd 
csavarja le a fedelet.

Hibakód:
E1: érzékelő nyitott áramkör
E2: érzékelő rövidzárlat
E3: érzékelő magas hőmérséklet kód
Ha E3 jelenik meg a kijelzőn, húzza ki a dugót, adjon normál hőmérsékletű 
vizet a maximális skálához, várjon 2 percet, amíg a termosztát visszaáll, és 
kapcsolja be újra.



Óvintézkedések
• Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet az utasításokért, és a későbbi 

használatra megfelelően őrizze meg;
• Kérjük, tartsa be a következő tanácsokat. A tippek figyelmen kívül 

hagyása vagy a helytelen működés súlyos baleseteket vagy sérüléseket 
okozhat. Az utasítások a következők.

1. Kérjük, ne töltsön túl sok vizet, mert a forró víz kifolyhat. A lehető 
legmagasabb szint a csészén van jelölve.
2. Kérjük, ne hagyja, hogy a termék szárazon égjen. Ha a termék vízhiány 
miatt túlmelegszik, a termosztát automatikusan leállítja a fűtésvédelmet. A 
biztonság érdekében húzza ki a dugót, és várja meg, amíg a termék lehűl, 
mielőtt tovább használná.
3. Ez a termék nem alkalmas olyan helyekre, ahol maró gáz, por, vezető por, 
gőz vagy gyúlékony gáz van. A termék csak háztartási használatra alkalmas.
4. Kérjük, húzza ki a dugót a termék tisztítása előtt vagy használaton kívül.
5. Normális jelenség, hogy a terméknek első használat során sajátos szaga 
van, és a szag két-három használat után fokozatosan megszűnik.
6. Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ez a termék 
tisztítás céljából nem meríthető vízbe.
7. Ha a dugó vízbe kerül, a veszély elkerülése érdekében törölje szárazra, 
mielőtt behelyezné a konnektorba.
8. Figyelmeztetés: Ne mozdítsa el a csészét, amikor a víz forr.
9. Vegye figyelembe, hogy ha a csésze túlságosan tele van, forró víz 
spriccelhet ki.
10. A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
11. Ne használja ezt a terméket hangya célokra a funkcionalitásán túl.
12. Ne hagyja, hogy gyermekek kezeljék ezt a terméket. Kérjük, tartsa a 
készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
13. A termék meghibásodása esetén, kérjük, hagyja abba a használatát, és 
forduljon az értékesítés utáni szakemberekhez, hogy segítséget kapjon.



Jotallasi jegy 
lmportor neve es cfme: INNPRO Robert Bll;!dowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelorszag 

Termeket ertekesfto elad6 (forgalmaz6, a jogszabalyi j6tallas ki:itelezettje) neve es cfme: 

Vasarlas napja (szerzodeski:ites) es fogyaszt6 reszere ti:irteno aladils: 

Szamlaszam/Csomagszam: 

A lermek adalai: 

Tfpusa: 

Megnevezese: 

Azonosft6 szama: 

Garancia hossza: 

TISZTELT VASARLO 

Ki:iszi:injUk, hogy az INNPRO altal forgalmazott termeket valasztotta. RemeljUk, hogy j6 hasznat fogja venni termekUnknek a 

kesobbiekben. Nern val6szimi, hogy a termek hasznalata soran javftasra fog szorulni, de amennyiben megis, abban az esetben 

ki:izvetleniil az elad6hoz (forgalmaz6) fordulhat segftsegert. A kenyelmetlensegek elkeriilese erdekeben kerjUk, hogy figyelmesen 

olvassa el a kezelesi utmutat6t, mielott a forgalmaz6hoz fordul. 

JOTALLASIFELTETELEK 

A Termekek vonatkozasaban a termek tulajdonosa az itt ri:igzftett j6tallasi feltetelek szerint ervenyesfthet j6tallasi igenyt, felteve, 

hogy fogyaszt6nak minosiil (,.
a szakmiija, i:inall6 foglalkoziisa vagy Uzleti tevekenysege ki:iren kfvUI eljiir6 termeszetes szemely"). 

A j6tallasi igeny az eredeti J6tallasi Jegy bemutatasaval a j6tallasi ido alatt barmikor ervenyesithet6 az elad6val (forgalmaz6) 

szemben. 

KIZARO OKOK ES KORLATOZASOK 

Az importi:ir nem vallal j6tallast a termek vagy barmely tartozek reszet kepez6 szoftver mini:isegere, teljesftmenyere, pontossagara, 

megbfzhat6sagara illetve alkalmassagara vonatkoz6an. Az elad6 (forgalmaz6) mentesUI a j6tallasi ki:itelezettseg al61, ha az elad6 

(forgalmaz6) vagy a j6tallasi javftasok elvegzesevel megbfzott szerviz bizonyftja, hogy a hiba oka a teljesftes utan keletkezett. 



A j6tiilhia nem terjed ki az alabbi esetekre: 

a) Fizikai seriiles, tuzkar vagy vfzkar, amelyek nem gyartasi hibab61 fakadnak, ide ertve tobbek kozott a felhasznal6i hibakat;

b) Nern rendeltetesszeril hasznalatb61 ad6d6 seriiles, engedely nelkiili szetszerelesbol, a termek megbontasab61 fakad6an, melyek

nem allnak 1isszhangban a felhasznal6i utmutat6ban foglaltakkal;

c) Vfzkar, mely nem megfelelo elokeszftes, haszmllat, vagy a felhasznal6i utmutat6val nem osszhangban lev/5 hasznalatb61 fakad;

d) Engedely nelki.ili atalakftas az aramkorben, nem megfelelo akkumulatorhasznalatb61 fakad6 seri.ilesek;

e) Serules, ami rossz id6jarasi koriilmenyek kozott torte116 hasznalatb61 fakad (pl.: vihar, homokvihar, eso, stb.);

f) Serules, ami nagy elektromagneses mezoben torte116 Llzemeltetesbol fakad;

g) Serules, ami egyeb magas interferenciaju kornyezetben torteno Llzemeltetesbol fakad;

h) Serules, ami alacsony akkumulatorfeszUltsegbol vagy hibas akkumulator hasznalatab61 fakad;

i) Olyan termekek eseten, amelyek azonosft6ja hamisftott vagy megsemmisUlt;

j) Termekek, amik nem rendelkeznek eladast igazol6 dokumentumokkal, vagy az eladast igazol6 dokumentum beazonosfthat6an

nem ahhoz a termekhez tartozik, vagy az eladast igazol6 dokumentum hamisftott;

k) helytelen tarolasb61, szallftasb61, leejtesbol eredo seriiles eseten;

I) Rongalas eseten;

m) Vasarlas utan keletkezett okb61 ad6d6 meghibasodas eseren;

n) A gyart6 altal elofrt rendszeres ellenorzes, karbantartas elmulasztasa;

o) Barmely a hibat vagy annak okat el6idez6 beavatkozas vagy javftas, amelyet nem a Jelen j6tallasi jegyen feltuntetett hivatalos

szerviz vegez.

JOGSZABALYI JOTALLAS 

A fogyaszt6i szerzodes kereteben a Magyarorszagon vasarolt, forgalmaz6 a Ital forgalomba hozott termekekre a 151 /2003. (IX. 

22.) Kormanyrendelet alapjan kotelezo jogszabalyi j6tallas vonatkozik, amelynek idotartama a termek atadasanak, vagy az elad6 

vagy az elad6 k1izremilkod6je altali i.izembe helyezes id6pontjat61 szamftott 

· 1 o ooo forintot elero, de 1 oo ooo forintot meg nem halad6 eladasi ar eseten egy (1) ev,

· 100 000 forintot meghalad6, de 250 000 forintot meg nem halad6 eladasi ar eseten ket (2) ev,

· 250 000 forint eladasi ar felett harom (3) ev.

E hataridok elmulasztasa jogvesztessel jar. 

A jogszabalyi j6tallas a termeket Onnek kozvetleni.il ertekesfto elad6t (forgalmaz6t) terheli. A 151 /2003. (IX. 22.) Kormanyrendelet 

4. § (2) bekezdese alapjan, a j6talliisi jegy szabalytalan kiallftasa vagy a j6tallasi jegy fogyaszt6 rendelkezesere bocsatasanak

elmaradasa a j6tallas ervenyesseget nem erinti. A szabalytalanul kiallftott j6tallasi jegy alapjan ervenyesftett igenyek teljesftese

az elad6t (forgalmaz6t) terheli. A Jogszabalyi j6tallasb61 eredo jogok ervenyesftesenek nem feltetele a termek felbontott

csomagolasanak fogyaszt6 altali visszaszolgaltatasa. Jelen J6tallasi jegyben foglaltak a fogyaszt6nak a torvenyb61 eredo jogait

nem erintik.



JOGSZABALYI J6TALLAS ALAPJAN ERVENYESiTHETO JOGOK 

A j6tallasi idon beluli meghibasodas eseten a fogyaszt6 valasztasa szerint 

a) kijavftast vagy kieserelest kovetelhet, kiveve, ha a valasztott szavatossagi igeny teljesftese lehetetlen, vagy ha az a forgalma

z6nak a masik szavatossagi igeny teljesftesevel 1:isszehasonlftva aranytalan ti:ibbletkoltseget eredmenyezne, figyelembe veve a

termek hibatlan allapotban kepviselt erteket, a szerzodesszeges sulyat es a kellekszavatossagi jog teljesftesevel a jogosultnak

okozott erdekserelmet;

b) aranyos arleszallftast igenyelhet, vagy - ha a forgalmaz6 a kijavftast vagy a kieserelest nem vallalta, e ktitelezettsegenek

megfelel6 hataridon belul nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavftashoz vagy kiesereleshez fuzodo erdeke megszunt

elallhat a szerzodestol. Jelentektelen hiba miatt elallasnak nines helye. 

A forgalmaz6 a fogyaszt6 eltero rendelkezese hianyaban koteles a termeket nyolc (B) napon beliil kicserelni, ha 

a) a Jogszabalyi j6tallas idotartama alatt a termek elso alkalommal torteno javftasakor megallapftast nyer, hogy a termek nem

javfthat6, vagy

b) a termek harom (3) alkalommal torteno kijavftasat kovetoen ismet meghibasodik; vagy

c) a termek kijavftasara a kijavftasi igeny elad6val val6 kozlesetol szamftott harmineadik (30.) napig nem kerLll sor, a harmincnapos

hatarido eredmenytelen elteltetol szamitva.

Ha a fentiek szerint a termek eserejere nines lehetoseg, az elad6 (forgalmaz6) a fogyaszt6 altal bemutatott, a termek ellenerteke

nek megfizeteset igazol6 bizonylaton feltuntetett vetelarat nyolc (B) napon belLll a fogyaszt6 reszere visszaterfti.

A kijavftast vagy kicserelest - a termek tulajdonsagaira es a jogosult altal elvarhat6 rendeltetesere figyelemmel - megfelel6 

hataridon beliil, a fogyaszt6 erdekeit kfmelve kell elvegezni. A j6tallasra kotelezettnek torekednie kell arra, hogy a kijavftas vagy a 

kiesereles legfeljebb 15 napon belUI megttirtenjen. J6tallasi igenyet a fogyaszt6 kozvetleni.il az elad6nal (forgalmaz6) koteles a 

meghibasodas eszleleset ktivetoen haladektalanul bejelenteni. Ha a fogyaszt6 a termek meghibasodasa miatt a vasarlast61 

(Uzembe helyezest61) szamftott harom munkanapon beli.il ervenyesft esereigenyt, az elad6 (forgalmaz6) nem hivatkozhat aranyta

lan ti:ibbletkoltsegre, hanem koteles a fogyasztasi cikket kicserelni, felteve, hogy a meghibasodas a rendeltetesszeril hasznalatot 

akadalyozza. 

A j6tallas idotartaman belUI j6tallasi javftasi munkakat esak a kijelolt szerviz vegezhet, az ervenyes J6tallasi jegy alapjan. Minden 

j6tallas kereten beli.ili javftas eseten ellenorizze a javftasi szelvenyek megfelel6 kitolteset. A javftas saran a termekbe esak uj 

alkatresz keri.ilhet beepftesre. Amennyiben a javftast a kijeltilt szakmuhely nem vegzi el, vagy a javftast nem is vallaljak, ugy a 

fogyaszt6 a termeket a j6tallas kotelezettjenek koltsegere mash al is kijavfttathatja. A javftas ktiltsegeinek megterftesehez, annak 

megfelel6 szamlaval torteno igazolasa szUkseges. A dolognak a kicserelessel vagy a kijavftassal erintett reszere a j6tallasi igeny 

ujb61 kezdodik. 

J6TALLASRA VONATKOZ6 KOZOS SZABALYOK 

Amennyiben a termek (az ujkent torteno elso vasarlas id6pontjat61 szamftva) a j6tallasi idon belul a gyartas, vagy a gyartas saran 

nem megfelelo anyag alkalmazasa miatt meghibasodik, azt a J6tallasi teruleten beli.il az importer hivatalos keszi.ilek szervize 

terftesmentesen megjavftja, vagy a termeket, vagy hibas alkatreszet kicsereli, amennyiben a hibas alkatreszre a jelen J6tallasi 

jegyben frt feltetelek, es korlatozasok figyelembevetelevel a Szerzodeses j6tallas ervenyes. Minden kicserelt termek, illetve 

alkatresz tulajdonjoga a cseret elvegzore szall. 

J6tallas esak a j6tallasi idon belul, a hibas termek atadasa, valamint a vasarlast bizonyft6, a vasarlas datumat, a model I tfpusat es 

az elad6 forgalmaz6 nevet tartalmaz6 eredeti dokumentum Q6tallasi jegy, annak hianyaban szamla vagy nyugta) ezen adattartal

maban olvashat6 es sertetlen bemutatasa eseten ervenyesfthet6. Ellenkezo esetben az importor hivatalos keszulek szervize a 

dfjmentes j6tallasi szervizszolgaltatast visszautasfthatja. 

A j6tallas nem ervenyes olyan termekre, amelyen a tfpus- vagy sorozatszamot megvaltoztattak, ttiroltek, eltavolftottak vagy 

olvashatatlanna tettek. 



KerjUk a j6tallasi jegy vasarlaskor tiirtene megfelele kitolteset korUltekinteen ellenerizze, a J6tallasi jegyet pedig gondosan erizze meg. 

Elveszett J6tallasi jegy p6tlasara csak az eladas napjanak hitelt erdemle igazolasa (pl. datummal es belyegzevel ellatott szamla, 

eladasi jegyzek bemutatasa) eseten van leheteseg. A j6tallasi jegyen torten! barmilyen javftas, torles, atfras, vagy val6tlan adatok 

bejegyzese a J6tallasi jegy ervenytelenseget vonja maga utan. 

KerjUk, hogy a termekbel eltavolfthat6 adattarol6 eszkozok elvesztesenek/meghibasodasanak elkerUlese vegett azokat a termek 

javftasra leadasat megelezeen tavolftsa el a termekbel. 

A j6tallas nem terjed ki a hi bas termek importerhoz, illetve az importer hivatalos keszUlek szervizehez, a nem importer a Ital megjelolt 

szallftmanyoz6 altal tortene szallftassal kapcsolatos szallftasi koltsegekre es kockazatra. 

Jelen j6tallasi jegyen megadott termekre a Gyart6 tovabbi kiegeszfte j6tallast is nyujt(hat), melynek felteteleit - termektel fUggeen - a 

megvasarolt termekhez csatolt Hasznalati Otmutat6 es/vagy a Gyart6 hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyaszt6 a jogszabaly alapjan 

koteleze j6tallasi iden tul a termekkel kapcsolatos j6tallasi igenyet a Gyart6 altal meghatarozott kepviseleti pontokon jelezheti. 

Jogvita eseten a Fogyaszt6 a megyei (fovarosi) kereskedelmi es iparkamarak mellett mukode bekeltete testUlet eljarasat is kezdemeny

ezheti. 

JOTALLAS KERETEBEN VEGZETT JAVITASOK/CSEREK: 

Bejelentes datuma: Visszaadas datuma: 

Hibajelenseg: J6tallas uj hatarideje: 

Uj azonosft6 szam: Munkalapszam: 

(Ph) Elvegzett javftas/csere: 

Bejelentes datuma: Visszaadas datuma: 

Hibajelenseg: J6tallas uj hatarideje: 

Uj azonosft6 szam: Munkalapszam: 

(Ph) Elvegzett javftas/csere: 

Bejelentes datuma: Visszaadas datuma: 

Hibajelenseg: J6tallas uj hatarideje: 

Uj azonosft6 szam: Munkalapszam: 

(Ph) Elvegzett javftas/csere: 

Az elad6 (jogszabalyi j6tallas kotelezettje) belyegzelenyomata Vasarl6 alafrasa 
es a J6tallasi Jegy kiallftas saran eljar6 szemely alafrasa 




