
KULLANIM KILAVUZU
Hava Nemlendirici

MODEL NO.: DEM-LD703

BU TALİMATLARI OKUYUN VE KAYDEDİN
ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..
KULLANIM ÖNCESİ TALİMAT KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUNUZ!!



Güvenlik Talimatları
1. Elektrik çarpmasını önlemek için lütfen ıslak ellerle fişten çekmeyin;
2.Lütfen ürünü izinsiz olarak sökmeyin, tamir etmeyin ya da değiştirmeyin;
3.Makine çalışırken, atomizer plakasına elinizle dokunmayın. Aksi halde, acı
hissedeceksiniz;
4Elektrik fişi çizilmemeli, zarar görmemeli, düğümlenmemeli veya ağırlıkla sıkıştırılmamalı
veya kelepçelenmemeli veya işlenmemelidir. Aksi halde elektrik çarpmasına, kısa devreye
veya yangına neden olabilir;
5.Elektrik fişini değiştirmeyin. Herhangi bir anormallik durumunda, hemen fişini çekin;
6.Elektrik fişi hasar görmüşse, üretici veya servisi tarafından değiştirilmelidir.
7.Lütfen su tankını ve tabanı ayırmayın ve çalışma sırasında tabanda suya ve parçalara
dokunmayın;
8.Makine sadece kapalı kullanım içindir;
9.Lütfen fırtına havalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çekin ;
10.Dahili elektronik bileşenlerin yanmasını önlemek için, makine çalışırken ve içinde su
olduğunda lütfen devirmeyin
11.Lütfen çocukların makineyi çalıştırmasına izin vermeyin
12Elektrik fişini halı, kilim veya benzeri kaplamaların altında çalıştırmayın.

Elektrik fişini mobilya veya cihazların altına yönlendirmeyin ve üzerine basmayın.



Önlemler

1.Güç voltajı, ürünün nominal voltajıyla tutarlı olmalıdır. Herhangi bir tutarsızlık
durumunda, lütfen dağıtıcıya başvurun ve ürünü kullanmayın;
2.Ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan su deposunun hasar görmesini önlemek için
nemlendiriciyi aldıktan sonra, nemlendiriciyi ortam sıcaklığında 30 dakika boyunca
yerleştirin ve sonra kullanın;
3.Nemlendiriciyi normal ortam sıcaklığında kullanın (5 ℃ - 40 ℃);

4.Makineyi düz bir zemin üzerinde çalıştırın
5.Ahşap zeminin nemlenmesi, şekil bozukluğu veya hasar görmesinden kaçınmak için
lütfen nemlendiriciyi doğrudan ahşap zemin üzerine koymayın.
6.Mobilya ve ev aletlerinin nemden etkilenmemesi için 2 metreden uzağa yerleştirin
7.Nemlendiriciyi doğrudan güneş ışığından uzak bir yere koyun
8.Makinenin hasar görmesini önlemek için su haznesine ve su yuvasına 40 ℃ üzerinde
sıcak su doldurmayın;
9.Elektrik çarpması riskini önlemek için, makine gövdesinin hava çıkışından su akışı
yapmamalı;
10.Ortam sıcaklığı 0 ℃'den düşük olduğunda, donma nedeniyle makinenin hasar
görmesini önlemek için su haznesi ve su yuvasındaki suyu boşaltın.
11.Lütfen tıbbi ürünü, kimyasal ilacı ve deterjanı su haznesine koymayın. Aksi halde
atomizasyon zayıf olacaktır;
12Su tankından suyu boşaltmadan önce lütfen fişi çekiniz;
13. Nemlendiriciyi hareket ettirmek, temizlemek veya su eklemek için önce kapatılmalı ve
fişten çekilmelidir. Makine, çalışırken hareket ettirilmemelidir
14. Buhar ve hava çıkışından su doldurulmamalıdır
15.Lütfen temizlik sırasında nemlendiricideki suyu boşaltın
16.Makine gövdesini sökmeyin
17.Makine gövdesinde su varsa, lütfen kuru bir bezle temizleyiniz.



Ürün yapısı şeması

1.Su haznesi 2.su göstergesi 3.gümüş ion
4.taban 5.ayaklık 6.buhar çıkışı
7.hazne kapağı 8.elektrik fişi



sÜrün Bilgileri

Ürün adı Nemlendirici

Ürün modeli DEM-LD703

Nominal gerilim (v) 220V ,50Hz

Nominal güç (w) 25W

Kapasite (L) 4L

Komple makine boyutları (mm) X X mm



Ürün kullanımı

1. su haznesini tabandan çıkarın 2.Hazne kapağını çevirerek çıkarın



2. Hazneye su ekleyin 4.Hazne kapağını çevirerek geri takın

5. Hazneyi yerine yerleştirin, fişini takıp çalıştırın



FONKSİYON TANIMLARI

1. Güç prize takıldığında, ekran "tik" sesinden sonra makine standby moduna girer, ekran
ışığı döner ve ışıklar birer birer yanar. Makine standby modundayken 3 dakika içinde
herhangi bir işlem yapılmazsa , ekran kapanır.
2. Açma / kapama / buhar seviyesi düğmesi: bu düğmeye basıldığında, makine düşük
buhar seviyesi çalışma modunda "tik" sesinden sonra çalışmaya başlar. Ekran beyaz ışıkta
düşük buhar seviyesini gösterir. Açma / kapama tuşuna her basıldığında, "tik" sesinden
sonra tuşa dokunun, buhar seviyesi düşük seviyeden yüksek seviyeye ayarlanabilir ve ilgili
göstergede buhar seviyesi beyaz ışıkta yanar. Buhar seviyesi seçildikten 2 saniye sonra,
ekran mevcut nemi gösterir. Açma / kapama tuşu 3 saniye basıldığında makine kapanır.

Zamanlayıcı düğmesi: bu tuşa bastıktan sonra, makine “tik” sesinden sonra bir zamanlama
moduna girer, parlak beyaz ışıkla ekran göstergesi sayısal olarak görüntülenir, ekran 0 - 12
00'dan itibaren düzenli periyodik zaman gösterir, adım ünitesi 1 saattir. Numarayı 01'den
12'e kadar seçin ve 5 saniye boyunca ekran yanıp sönmeye devam eder ve zamanlayıcı
fonksiyonu başlar, geri sayım sistemi çalışmaya başlayacaktır.
”00” tuşunu seçiniz ve 5 saniye boyunca yanıp sönmeye devam ettikten sonra zamanlayıcı
fonksiyonu devre dışı kalır.
3. saniye boyunca bu düğmeye basın, ışık kapanır ve diğer işlevler normal şekilde çalışır.
Zamanlayıcı bittiğinde, makine bekleme moduna girecektir. 3 dakika içinde hiçbir işlem
yapılmaz ise makine ekran koruyucu moduna girer ve bastıktan sonra parlak ekrana geri
döner.
4. Negatif iyonik düğme: Makineyi açtıktan sonra basın, anyon fonksiyonu “tik” sesinden
sonra çalışmaya başlar ve ekranda parlak beyaz ışıkta “EE” gösterir, tamamlandıktan sonra
ekran nemi gösterir. Bu işlevi kapatmak için düğmeye tekra basın;
5. Otomatik sabit nem düğmesi: makine başlatıldıktan sonra bu düğmeye basın, “tik”



sesinden sonra nem işlevini ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki ilk ekran % 45 gösterecektir. Nem
oranı % 45 ila% 90 ve adım oranı % 5'tir. İstediğiniz nem oranını seçin, nem modu ve
sayısal sayaç 3 saniye ile otomatik olarak başlar. Bu işlevi kapatmak için nem oranını % 90
olarak seçin ve bir kez daha basın. Ekran nem oranını ayarladıktan sonra mevcut nem
değerine geri döner. ( değer göstergesi %30 gösteriyorsa, nem modülünün başarısız
olduğunu gösterir ancak diğer işlevleri etkilemez).
6. Su azlığı koruması: Suyun azalması durumunda, üç kez “tik” sesinden sonra makine
bekleme durumuna geçer.
7. üç kablosunu çekin ve elektrik fişi 1 saniye içinde güvenli voltaja düşecektir.
8. Makine kapandığında, ekran kapanır.

Bakım öncesi denetim

Bazı problemler ürün arızasından kaynaklanmadığından, lütfen bakım istemeden önce
aşağıdaki hususları kontrol edin.

Sorun Çözüm
Makina çalışmıyor,
görüntü yok

Elektirk fişini kontrol edin, açma/kapama düğmesine basın

Su azlığı simgesi
veya kırmızı
gösterge ışığı
yanıyorsa

Su şamandırasının normal kullanımda olup olmadığını kontrol
ediniz.
Su haznesi, tabanın tam üzerine yerleştirin, su haznesini yeniden
konumlandırın.
Makine konumu düzgün değil, kullanım için düz bir yere
konumlandırın

Su buharı tuhaf bir
kokuya sahip

Yeni makine, su haznesini açın ve 12 saat sonra kullanın

Buhar seviyesi az Nemlendiricinin tabanını temizleyin
Su kirli veya çok uzun süre depolanmışsa, temiz su ile değiştirin
Su soğuk, doğru miktarda ılık su ekleyin ya da 10 dakika çalıştırın
Su daha alkalidir, az bazlı veya asitli su kullanın

Anormal ses Hazneye su ekleyin
Yerleştirilen yüzey ile rezonans eder, katı bir yüzeye konumlandırın.



Fog overflowed
around the nozzle

There is a gap between the nozzle and the water tank, and the nozzle
will be soaked before use

Makina çalışmıyor Dağıtıcı firma teknik servisi ile iletişime geçin

Tabana su
gelmiyorsa

Su deposu kapağı veya filtre kirli, su deposu kapağı ve filtreyi
temizleyin

Su sızıntısı Su haznesi düzgün konumlandırılmamış

Bakım
1. Nemlendiricinin en iyi performansını korumak için, nemlendiricinin su deposu ve suyu
düzenli olarak temizlenmelidir.
2. Temizlerken, lütfen elektrik fişini çıkarın ve önce gücü kesin.
3. Makinenin yüzeyini temizlemek için kimyasal çözücü, benzin, parlatma tozu ve diğer
malzemeleri kullanmayın. Cihazı temizlemek için deterjan kullanmayınız, temiz su ile
temizlemeniz en iyisidir.
4. Tüm parçaların düzenli temizliğini yapmak için lütfen yumuşak bir bez kullanın. 60
derece sıcak suya limon asidini eritin (suya ve asidin oranı 10mL: 1 g) ve tabanlığın
üstünden içine dökün. 5 dakika bekletin, daha sonra yüzeyini fırçayla hafifçe fırçalayın.
5. Nemlendiriciyi temiz tutmak için lütfen su deposundaki eski suyu sık sık değiştirin
6. Bu elektrikli cihaz uzun süre kullanılmadığında, lütfen tüm parçaları temizleyin,
kurulayın ve orijinal ambalajına yerleştirin veya kuru bir yere koyun.

Uyarı

1, Bu cihaz, cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanılmasıyla ilgili
denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, zihinsel veya yetenekleri azalmış kişiler
veya çocuklar (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
2, Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için denetlenmelidir.
3, Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya
benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
4, dolum ve temizlik sırasında cihazın fişini çekin.
5, Bu cihaz sadece ev içi ve iç mekanlar için tasarlanmıştır.



EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Foshan Shunde Deerma Electric
Appliances Co.,Ltd

Beijiao Industry Park,Foshan,Guangdong,China

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment: Ultrasonic Humidifier
Model Name: DEM-LD703
Country of Origin: China
Brand: Deerma

complies with the essential protection requirements of the following standards :

2014/35/EU LVD standards:
EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

2014/30/EU EMC standards:
EN 55011:2009+A1:2010



EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized
modification of the product voids this Declaration.

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)





TESLİM EDİLENLER
Kullanım Kılavuzu - 1 adet.

Çıkarılabilir püskürtme ucu - 1 adet.

Çıkarılabilir su haznesi - 1 adet.

GARANTİ
Garanti şartları ile ilgili ayrıntılar, cihazın satın alındığı bayiden edinilebilir. Bu garanti şartları
uyarınca herhangi bir talep yaparken, fatura veya makbuz verilmelidir.


