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Bu kılavuz dikkatlice kontrol edilmiştir. İçerikte herhangi bir baskı hatası veya yanlış anlama olması durumunda, 
şirket yorumlama yetkisine sahiptir. Ürün işlevinde, görünümünde veya renginde önceden haber vermeksizin 
bir değişiklik varsa, ürün görünümü mallara bağlıdır. 
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                    Deerma Nemlendirici 
            Hayatınızı her zaman temiz ve canlandırıcı tutun 

Mikron sisi ve basit çalışması sayesinde cildinizi ve evinizdeki her köşeyi derinlemesine nemlendirir. Kullandığınızda her harika anın tadını 

çıkarabilirsiniz. 

Nemlendirici için Kullanma Kılavuzu 

F628S 

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen güvenliğiniz için kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Deerma ürünü sizin ve ailenizin hayatını 
daha eğlenceli ve zarif bir hale getirecek! 

 



Güvenlik Talimatları 

1. Elektrik çarpmasını önlemek için lütfen ıslak ellerle fişinizi çekmeyin; 

2. Lütfen izni olmadan ürünü sökmeyin, tamir veya modifiye etmeyin; 

3. Makine açıldığında, atomizer plakasına elleriyle dokunmayın. Yoksa kendinizi yakarsınız; 

4. Elektrik kablosu çizilmemeli, hasar görmemeli, düğümlenmemeli veya ağırlıkla sıkıştırılmamalı veya işlenmemelidir.  

Aksi takdirde elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına neden olabilir; 

5. Lütfen güç hattını değiştirmeyin. Herhangi bir anormallik olması durumunda, lütfen hemen fişini çekin; 

6. Elektrik kablosu hasar görürse, üretici tarafından değiştirilmesi gerekir; 

7. Lütfen su tankını ve tabanını ayırmayın ve işlem sırasında tabandaki suya ve parçalara dokunmayın; 

8. Makine sadece dahili olarak kullanılır; 

9. Lütfen fırtınalı havalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa fişi çekin; 

10. Dahili elektronik bileşenlerin yanmasını önlemek için lütfen makineyi açıkken ve içinde su varken makineyi 

devirmeyin; 

11. Sadece yetişkinler tarafından kullanılmalıdır; 

12. Kordonu halı altına koymayın. Halı, yol halısı veya benzeri kaplamalarla örtmeyin. Kabloyu mobilya veya cihazların 

altından geçirmeyin; Kordonu trafik alanından ve insanların takılabileceği yerlerden geçirmeyin. 



Önlemler 

1. Bu ürün sadece 120V 60Hz elektrik sistemlerinde kullanılmalıdır; 

2. Lütfen önce ani sıcaklık değişiminden dolayı su deposunun zarar görmesini önlemek için nemlendiriciyi 

aldıktan sonra 30 dakika boyunca ortam sıcaklığında bekletin ve sonra  kullanın; 

3. Lütfen nemlendiriciyi normal ortam sıcaklığında kullanın; 

4. Bu ünite düz bir yüzeyde çalıştırılmalıdır; 

5. Bu ünite ahşap zeminler için tasarlanmamıştır ve su ahşabın zarar görmesine neden olabilir; 

6. Öğeleri zarar görmemesi için lütfen nemlendiriciyi mobilyalardan ve ev aletlerinden 2 metreden daha 

uzağa yerleştirin; 

7. Lütfen nemlendiriciyi sıcaktan ve güneş ışığından uzağa yerleştirin; 

8. Makinenin zarar görmemesi için su deposuna ve su yuvasına 104F (40C) derece su doldurmayın; 

9. Suyun hava çıkışına girmesine izin vermeyin. Makine gövdesinde su olması durumunda, makineye zarar 

gelmemesi için lütfen kuru ve temiz olduğundan emin olun. 

10. Ünitenin zarar görmemesi için donmasına izin vermeyin; 

11. Bu üniteye sudan başka bir şey eklemeyin. Aksi takdirde, atomizasyon zayıf olacaktır; 

12. Üniteden su çıkarmadan önce üniteyi kapatın ve fişini çekin; 

13. İşlem sırasında üniteyi hareket ettirmeyin. Öncelikle ünite kapatılmalı ve fişi çekilmelidir; 

14. Suyun sis veya hava çıkışlarına girmesine izin vermeyin; 

15. Temizlerken, suyu makinenin iç bölgesinden uzak tutun; 

16. Bu ünite, üreticiden başka biri tarafından sökülmek üzere tasarlanmamıştır. 

Bu garantiyi geçersiz kılar; 

17. Makine gövdesine su girerse, lütfen derhal temizleyin. 

18. Su haznesine uçucu yağ koymayın; serin buharlı nemlendiricinize uçucu yağlar eklenmesi, tankın 

çatlamasına ve nemlendiricinin arızalanmasına neden olabilir. 



  

Ürün Yapısı Diyagramı 
a. Ürün parçaları şeması ve kurulum 

 

Nozul                                                 Su deposu                                           Su penceresi 

                                           Su vanası         Görüntü ekranı Motor tabanı 

Notlar: Yukarıdaki ürün aksesuarı yapılandırması gerçek satın alınandan farklı olabilir. Alım sırasındaki yapılandırma geçerli olacaktır. 

b. Ürün parametreleri ve karakteristik özellikleri 

Ürün Adı Nemlendirici 

Ürün Modeli F628S 

Çalışma Voltajı (v) 220-240V, 50/60HZ 

Çalışma Gücü (w) 25W 

Kapasite (L) 5 Litre 

Bütün Makine Boyutu (mm) 190x190x350mm 

 

Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

Deerma Nemlendirici _________________________  

 
 



Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

__________________ Deerma Nemlendirici 

Ürün Kullanımı 

Su haznesini çıkarın 
 

 

Depo kapağını sıkın 

1. Nemlendiriciyi düz bir yüzeye yerleştirin, su tankını alın, ters çevirin ve tankın altındaki tank kapağını çıkarın; 

2. Uygun temiz musluk suyu enjekte edin; 

3. Depo kapağını vidalayın; 

4. Su haznesini sağlam bir şekilde motor tabanına yerleştirin, prize takın. Lütfen çalıştırmadan önce çalışma voltajının servis voltajıyla tutarlı olduğundan 

emin olun. 

Çalıştırma Yönergeleri: 

Fişe takın, makine “DI” sesi çıkarır ve bekleme durumunda kalır; Çalıştırmak için aşağıdaki talimatları izleyin: 

1. Power/Mist: İlk dokunuşta, makine “Dl” sesi çıkarır ve varsayılan düşük sis hacmi ile çalışmaya hazırdır. Düşükten ortaya geçmek için ikinci dokunuş; 

yüksek sis hacmine geçmek için üçüncü bir dokunuş. Her mod seçiminden sonra gösterge ışığı yanar. Ekran, açıldıktan sonra dönüşümlü olarak mevcut 

nemi ve sıcaklığı otomatik olarak görüntüler. Makineyi kapatmak için üç saniye boyunca basın. 
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Depoyu ters çevirin, depo kapağını açın. 

Su ekleyin 



2. Timer: 12 saat zamanlayıcı, her dokunuş bir saat ekler, on üçüncü dokunuşta zamanlama iptal edilir. Zamanlayıcı Dizini ışığı, ayar yapıldıktan 

sonra üç kez yanıp söner ve ekran zamanlama saatlerini ve dizini görüntüler. Ekranı kapatmak için üç saniye boyunca basın ve ekranı açmak için her 

işleve dokunun. 

3. UV: UV işlevini başlatmak için dokunun, UV gösterge ışığı yanar. Bu işlevi ve gösterge ışığını kapatmak için tekrar dokunun. 

4. Humidistat: İlk dokunuş, varsayılan %45 nemi ayarlar, her dokunuş %90'a kadar %5 nem ekler ve ardından bu işlevi iptal etmek için bir kez daha 

basılmalıdır. İstenilen nemi seçtikten sonra gösterge 2 kez yanıp söner ve sürekli nem moduna girer, nemli gösterge ışığı yanar. Nem ayarlanan neme 

ulaştığında sis durur ve ayarlanan nemden daha düşük olduğunda yeniden başlar. 

5. Su depolama koruması: Makine, su sıkıntısı olduğunda üç kez "Dl" sesi verir, gösterge ışığı kırmızı yanar, ekran ışığı yanıp söner (mevcut nem ve 

sıcaklığı gösterir) .Yeterince su ekleyince; su deposu gösterge ışığı söner ve makine normal çalışmaya devam eder.. 
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Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

Deerma Nemlendirici _________________________  



Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

__________________ Deerma Nemlendirici 

Temizleme ve Bakım 

• Su tankını, su haznesini ve atomizer levhasını düzenli olarak temizleyin. Temizlemeden önce üniteyi kapattığınızdan ve prizden çıkardığınızdan emin olun. 

• Her 5 günde bir temizlenmesi önerilir. 

•  Nemlendiricinin harici temizliği: Dış yüzeyi, 104 F (40 C) derece altındaki yumuşak ve temiz ıslak bezle silin. 

•  Parçaların zarar görmemesi için sert nesneleri temizlik için KULLANMAYIN. 

•  Kimyasal deterjanla temizlemeyin. 

•  Çoğu zaman su tankındaki uzun süre durmuş suyu değiştirin ve nemlendiriciyi temiz yerde tutun. 

•  Dahili nemlendiriciyi uzun süre kullanılmayacaksa kuru tutun. 

Hata Analizi ve Sorun Giderme 

Işık yanmıyor, hava ve sis yok? 

Sebep analizi: 

1. Güç hattı fişi bağlı değil. 

2. Güç hattı zarar görmüş. 

3. Geçerli ayarlanan nem, ortam neminden daha düşükse, nemlendirici sis yapmaz. 

4. Nem ayarlanan değere ulaştıysa, nemlendirici sis yapmaz. 

 

Düzeltme yöntemi: 

1. Elektrik fişini kontrol edin ve bağlayın; 

2. Sis başlayana kadar Nemi daha yüksek bir değere ayarlayın. 

3. support@proaller.net üzerinden satıcıya ulaşın 

 

Güç gösterge ışığı yanıyor ama hava yok veya hava çıkışından hava 

üflenmiyor? 

Sebep analizi: 

1. Su tankında su yok; 

2. Atomizer zarar gördü veya fan zarar gördü; 

Düzeltme yöntemi: 

1. Su tankına su ekleyin. 

2. support@proaller.net üzerinden satıcıya ulaşın 

Oluşan sis kokuyor 

Sebep analizi: 

Ürün daha yeni veya su tankındaki su temiz değil. 

Düzeltme yöntemi: 

Su tankını yıkayın ya da suyu yenileyin. 
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Az sis hacmi 

Sebep analizi: 

Atomizerde çok fazla tortu var ya da suda çok fazla kirlilik var 

Düzeltme yöntemi: 

Atomizer plakasını temizleyin ve temiz suyla değiştirin. 

Üretici: Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co. Ltd 

Adres: No. 4, Longhui Road, Malone Village, Beijiao 

Town, Shunde, Foshan, Guangdong Province, Çin 

Çin’de üretilmiştir. 
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Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

Deerma Nemlendirici __________________________  

 



 

Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice 

okuyunuz. __________________ Deerma Nemlendirici 
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