
KULLANIM KILAVUZU
Ultrasonik Hava Nemlendirici

DEM-F600

Deerma DEM-F600 
Ultrasonik Hava Nemlendirici

Hayatınızı her zaman temiz ve ferah tutun.

Basit çalışma prensibi ve mikron buharı ile cildinizi ve evinizin her bir köşesini derinlemesine nemlendirir. 
Her kullanımda muhteşem anın tadını çıkarabilirsiniz. 

Güvenliğiniz için ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

Kullanım kılavuzuna www.dale.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

Impo� Company: Doğan Dış Ticaret Mümessillik A.Ş.

Address:Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İSTANBUL

Phone:+90 216 544 13 00

Email:destek@ddt.com.tr

Website:www.ddt.com.tr         

Expo� company：Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Address: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee,

Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China  

Made In Chına 



1.Elektrik çarpma riskine karşı lütfen ıslak elle �şi çekmeyin;

2.İzinsiz olarak bu cihazı parçalarına ayırmayın, tamir etmeyin veya cihazda değişiklik yapmayın;

3.Çalıştırırken lütfen püskü�me �lmine dokunmayın, aksi taktirde acı hissetmenize neden olabilir;

4.Güç kablosu sıyrılmamalı, hasar görmemeli, düğümlenmemeli, ağır nesnelere ezilmemeli, 

kelepçelenmemeli veya işlemden geçirilmemelidir. Aksi takdirde elektrik çarpmasına, kısa devreye, 

yangın çıkmasına vb. olaylara sebep olabilir; 

5.İzin almadan güç kablosunu değiştirmeyin. Herhangi bir anormallik durumunda anında cihazın 

�şini çekin ve yetkili se�isle iletişime geçin;

6.Güç kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli bir durumun oluşmasını önlemek için yetkili se�is 

tarafından değiştirilmelidir;

7.Çalışma esnasında su haznesini ve tabanı çıkarmayın, suya ve tabandaki parçalara dokunmayın;

8.Ev içi kullanım içindir. Dış o�amlarda kullanmayın;

9.Cihaz uzun süre kullanılmadıysa gök gürültülü havalarda �şini çekin;

10.Cihaz içindeki elektronik devrelerin yanmaması için �şe takılıyken ve içinde su varken cihazı ters 

çevirmeyin;

11.Bu cihaz; �ziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan 

kişiler (çocuklar dahil) tarafından güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına 

ilişkin gözetim veya talimatı olmadan kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

12.Cihazın kablosunu halı altından geçirmeyin. Halı, yolluk veya benzeri ö�ülerle ö�meyin. Mobilya 

veya diğer ev aletlerin altından geçirmeyin. Kabloyu geçiş alanından uzakta insanların takılıp 

düşmeyeceği bir yere yerleştirin.

13.Yüksek nem seviyelerinin o�amdaki biyolojik organizmaların büyümesini teşvik edebileceğini 

unutmayın.

14.Cihazın etrafındaki alanın nemli veya ıslak olmasına izin vermeyin. Rutubet oluşması durumunda 

buhar çıkışını azaltın. Buhar çıkışı azaltılamayacak seviyeye geldiğinde ve hala rutubet söz 

konusuysa cihazı kapatın. Perde, halı, ö�ü gibi emici eşyaların nemlenmesine fırsat vermeyin.

15.Cihaz kullanımda değilken asla içinde su bırakmayın.

16.Cihaz kullanımda değilken asla içinde su bırakmayın.

17.Cihazı uzun süre kullanılmamak üzere kaldırmadan önce temizleyin ve suyunu boşaltın. Bir 

sonraki kullanımdan önce temizleyin.

18.UYARI: Cihazdaki suyun yenilenmediği ve su haznesinin doldurulmadığı durumlarda, suda veya 

cihazın kullanıldığı veya saklandığı o�amda bulunabilecek mikroorganizmalar su haznesinde 

büyüyerek ve havaya ü�enerek çok ciddi sağlık risklerine neden olabilir.

19.3 günde bir uygun şekilde temizleyin.

20.Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin.

21.Her üç günde bir su haznesini boşaltın ve yeniden doldurun. Yeniden doldurmadan önce su 

haznesini temiz su veya temizleyiciyle temizleyin.

Uyarılar

1.Bu ürün sadece 220-240V~50-60Hz elektrik sistemlerinde kullanılmalıdır;

2.İlk kullanımda su tankında ani hava değişiminden kaynaklanabilecek zararları önlemek amacıyla 

cihazı çalıştırmadan önce 30 dakika boyunca oda ısısında muhafaza edin; 

3.Lütfen normal oda ısısında kullanın;

4.Düz, sabit ve güvenli bir yüzeyde kullanılmalıdır;

5.Bu ürün ahşap yüzeylerde kullanım için tasarlanmamıştır. Ahşap yüzeylerde sudan dolayı hasar 

oluşabilir;

6.Nemlendiricinin buharından dolayı herhangi bir bozulma veya hasar oluşumunu önlemek için, 

nemlendiriciyi mobilya ve elektronik cihazlardan en az 2 metre uzaklıkta kullanın. 

7.Nemlendiriciyi direkt ısı kaynağı ve güneş ışığından uzak bir yere yerleştirin; 

8.Ürüne zarar verebileceği için 40°C’nin üzerinde su kullanmayın;

9.Hava çıkışına su gelmemesine dikkat edin. Cihazın gövdesinin ıslanması durumunda, cihazın 

zarar görmemesi için kuruladığınızdan ve temizlediğinizden emin olun.

10.Cihazın zarar görmemesi için donmasına fırsat vermeyin;

11.Su dışında başka bir sıvı koymayın. Aksi taktirde buhar püskürmesi verimsizleşir;

12.Su haznesini çıka�madan önce cihazı kapatın ve �şten çekin;

13.Çalışma esnasında cihazı oynatmayın. Taşımadan önce cihazı kapatın ve �şini çekin; 

14.Buhar ya da hava çıkışından içeri su girmesine fırsat vermeyin;

15.Temizlik esnasında cihazın iç parçalarını sudan uzak tutun;

16.Bu cihaz teknik se�is dışında herhangi biri tarafından parçalarına ayrılması için tasarlanmadı. 

Böyle bir durumda garanti kapsamı dışında olur;

17.Cihazın iç parçalarına su kaçması durumunda anında kurulayın.

18.Cihaza hiçbir şekilde aromatik yağ ve benzeri sıvılar koymayın. Nemlendiricinize uçucu yağlar ve 

benzeri sıvılar eklenmesi tankın çatlamasına nemlendiricinin arızalanmasına neden olabilir. 

Oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Güvenlik Önemleri



ÜRÜN  KULLANIMI

 Hava Başlığı  Su Haznesi Su Göstergesi  Su Haznesi Kapağı

 Hava Çıkışı Ayar Düğmesi Taban Gösterge

POWER

MIST

hold 3s

hold 1s

hold 3s

TIMER

SLEEP06

07

08

ÜRÜN  ŞEMASI

Ürün Parametreleri 

DEM-F600

220-240V~/50-60Hz

25W

  5.0L

208mm×208mm×315mm

Ürün Adı

Model 

Kapasite

Nominal Voltaj

Nominal Gerilim

Makinenin tam boyutları

Hava Nemlendirici

Kapağı kaldırın.

POWER

MIST

hold 3s

hold 1s

hold 3s

TIMER

SLEEP

Su haznesini 

tutacak ile çıkarın.

Su haznesini ters 

çevirin ve su 

vanasını çıkarın.

Su haznesine oda 
sıcaklığında su ekleyin.

Su vanasını okların 
gösterdiği yöne doğru 
çevirerek sıkıca kapatın. 
İyice kapandığından emin olun.

Su haznesini 
gövdeye 
yerleştirin.

Zarar görmemesi için su haznesini dikkatlice tutun. Su haznesinin düşmesi veya çarpmasından 

dolayı oluşabilecek zararlar su sızdırmasına neden olabilir. 

Nemlendiriciyi düz, dengeli, sabit ve neme dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin. 

UYARI



GÜÇ DÜĞMESİ (POWER)

Cihaz güç düğmesine dokunularak açılır. 

Standa� çalışma şekli düşük buhardır. 

Güç düğmesine tekrar dokunulduğunda cihaz 

“bip” sesinden sonra kapanır.

BUHAR (MIST)

Buhar ayarı buhar düğmesine dokunularak

düşük – o�a – yüksek seviye döngüsünde yapılır.

 Her bir ayar buhar miktarını ifade eden yanıp sönen 

�aş ışığıyla yapılır. 

Ayarın tamamlanmasından 4-5 saniye sonra, mevcut 

o�am ısısı görünür. 

ZAMANLAYICI (TIMER)

Zamanlama işlevini çalıştırmak için 

3 saniye boyunca basılı tutun. 

Zamanlayıcı sembolü yanar ve 1 ila 12 saat 

arasında süre seçimi mümkün hale gelir. 

Ayarın tamamlanmasından 4-5 saniye sonra, 

mevcut o�am ısısı görünür.  

UYKU MODU (SLEEP)

3 saniye boyunca düğmeye basılı 

tutun,dijital gösterge ışığı kapanır 

(rahat uyku için) ve cihaz çalışmaya devam eder.

Buhar miktar ayarı herhangi bir düğmeye 

basılarak aktif hale gelir ve miktar döngüsel 

olarak ayarlanabilir. 

HATA KODU: --

Oda ısısı 37 derecenin üzerine çıktığında görünür. 

HATA KODU: E1

Yetersiz su miktarında görünür. 

Lütfen cihazı su ilave ettikten sonra kullanın. 

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

1. Buhar miktarı

2. Zamanlayıcı ayarı

3. O�am sıcaklığı

1. Cihazın düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

Temizlikten önce cihazı kapattığınızdan ve �şini 

çektiğinizden emin olun. 

Su haznesinde to�u varsa, 

limon tuzu ekleyin ve pamuklu bez ya da yumuşak 

fırça yardımıyla to�uları temizleyin. 

Son olarak da suyla çalkalayın. 

1. Nemlendiricinin Dış Yüzey Temizliği: 

40 derecenin altındaki temiz ve yumuşak bezle dış 

yüzeyi silin.

Cihazın dış yüzeyinin zarar görmemesi için se� 

malzemeler kullanmayın. 

Kimyasal deterjan kullanmayın.

 1. Su haznesinin temiz kalması için 3 günde bir suyun 

değiştirilmesi önerilir. 

Kullanılmış �ltre ile saklamayın.

Cihazın kuru olduğundan emin olun.

Orijinal kutusunda muhafaza edin ve bir sonraki 

kullanımdan önce yeni �ltre takın.

Nemlendirici, suyu buhara dönüştürmek için ultrasonik atomize tabaka titreşimi kullanır. 

Su haznesi sadece suyu geçici olarak muhafaza etmek içindir. 

Tüm nemlendiricilerin tabanlarında su birikintisi oluşur. 

Bu durumda kullanmaktan lütfen çekinmeyin.

İşlev Tanımları 



Bu şema sadece referans amaçlıdır ve herhangi bir 

bildirim yapılmadan güncellenebilir. 

Lütfen ürünün kendisini baz alın.

Deerma son müdahale hakkını saklı tutar. 

Nemle temas etmemesi için nemlendiriciyi mobilya ve elektronik cihazlardan

en az 2 metreuzaklıkta kullanın. 

Problem Sorun Giderme

Işık yanmıyor ya da buhar ya 

da hava püskü�müyor

Fişin düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını 

kontrol edin. 

Fişi başka bir prize takın.

Gerekirse devre kesiciyi sıfırla.

Işık yanıyor fakat buhar ya da 

hava yokYetersiz buhar 

Su seviyesinin gereğinden fazla olupolmadığını 

kontrol edin.

Su vanasını sıkıca kapatın ve su ekleyin.

Buhar çıkışında ya da suda çok fazla kirlilik olup 

olmadığını kontrol edin.

Buhar çıkışını temizleyin ve yeni temiz su ekleyin.

Anormal ses Su haznesinde su miktarının çok fazla vesu 

yüzeyinin sabit olup olmadığınıkontrol edin.

Su yüzeyinin sabit olmadığı durumda suilave edin 

ve cihazı pürüzsüz bir zeminüzerinde kullanın.

Su görünmüyor Su haznesinin doğru bir şekilde yerleştirildiğinden 

ve temiz olduğundanemin olun.

Su haznesinin dışını temizleyin vehaznenin doğru 

bir şekilde takıldığındanemin olun. 

Su sızdırıyor Cihazın düzgün bir yüzeyde olup olmadığını kontrol 

edin.

Su haznesiyle gövdenin doğru bir şekilde 

birleştirildiğinden emin olun. 

Su haznesini taşıma esnasında sızıntı olmasını 

engellemek için su haznesikapağına dokunmayın.

SORUN GİDERMEÜRÜN  ŞEMASI



600

Cihaz normal ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır.

 Kullanım ömrünün sonunda cihaz,

 elektrikli ve elektronik ekipmanların geri 

 dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. 

Eski cihazları toplayarak ve geri dönüştürerek, 

doğal kaynakların korunmasına önemli bir katkı sağlıyor,

 çevreye duyarlı ve sağlıklı bir şekilde be�araf edilmesini sağlıyorsunuz.

We the manufacturer / Impo�er:

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.No.4-1 Longhui Road, Malong Village 

Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City,

Guangdong Province, China

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment： Humidifer

Model Name: DEM-F600

County of Origin: China 

Brand: Deerma

complies with the essential protection requirements of the follwing standards:

2014/35/EU LVD standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019 

EN 62233:2008

2014/30/EU EMC standards;

EN 55014-1:2017

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. 

Any Unauthorizedmodi�cation of the product voids this Declaration.

EU Declaration of Conformity



TESLİMEDİLENLER
Kullanım Kılavuzu-1 adet.

Çı karılabilir püskü�meucu-1 adet.

Çı karılabilir su haznesi-1 adet.

Türkiye Cumhuriyeti AEEE 

Yönetmeliğine Uygundur.
Doğan Dış Ticaret Mümessillik A.Ş.

Address:Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İSTANBUL

Phone:+90 216 544 13 00

Email:destek@ddt.com.tr

GARANTİ
Garanti şa�ları ile ilgili ayrıntılar, cihazın satın alındığı bayiden edinilebilir. Bu
garanti şa�ları uyarınca herhangibir talep yaparken, fatura veya makbuz
verilmelidir.
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