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ÜRÜN YAPISI

Bu diyagram yalnızca referans amaçlıdır ve önceden bildirilmeksizin
güncellenir. Lütfen gerçek nesneye bakın. Şirket, nihai yorumlama
hakkını saklı tutar.

DEM-F235W

 

Deerma 
Hava Nemlendiricisi

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. 

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yetkili kanallara danışın. 
Ürünü satın aldığınız için teşekkürler. 

Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

7) Nemlend�r�c�y� ısı kaynaklarından uzağa yerleşt�r�n ve 

doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın;
8) Hasarı önlemek �ç�n su haznes�nde ve 40°C'den fazla 

sıcaklıkta su kullanmayın;
9)  Suyun hava çıkışından mak�ne gövdes�ne akmasını 

önley�n. Mak�ne gövdes� �ç�nde su varsa, hasarı önlemek �ç�n 

lütfen kuru b�r bezle tem�zley�n.
10) Oda sıcaklığı 0 ° C'n�n altında olduğunda, bu mak�nen�n 

donmasını önlemek �ç�n lütfen nemlend�r�c�n�n �ç�ndek� suyu 

boşaltın. 
11) Kötü atom�zasyonu önlemek �ç�n lütfen nemend�r�c�n�n 

�ç�ne metal ürünler, k�myasallar ve deterjan dökmey�n;
13) Nemlend�r�c�y� taşımak, tem�zlemek veya su eklemek 

gerek�rse, lütfen gücü kapatın ve fiş�n� çek�n; çalışma 

sırasında yer�nden oynatmayın;
14) Havalandırma del�ğ�ne ve hava çıkışına su doldurmayın;
15) Tem�zl�k sırasında suyun mak�neye akmasını önley�n;
16) Or�j�nal parçaları mak�ne gövdes�nden sökmey�n.
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Ürün Adı: Katlanabilir Ultrasonik Hava Nemlendirici

Deerma Nemlendirici, saniyede 1.7 milyon kez yüksek frekanstlı

ultrasonik salınım prensibine göre üretilmiştir. Su, 1 - 5μm ultra

ince parçacıklarla atomize edilir ve buhar, eşit bir şekilde

nemlendirme sağlamak için pnömatik bir cihaza bağlı olarak

havaya yayılır. Nemlendirici, odadaki ideal nemi koruyabilir ve

statik elektrik

oluşumunu önleyebilir.

1.Ürünü satın aldığınız �ç�n teşekkürler. Lütfen kullanmadan 

önce kullanım kılavuzunu d�kkatl�ce okuyun.
2. Lütfen bu mak�ney� 220-240V~50-60Hz voltaj ve frekansınta 

kullanın.
3. Bu mak�ney� �z�ns�z olarak sökmey�n, onarmayın veya 

üzer�nde değ�ş�kl�k yapmayın.
4. Güç kablosu veya hattının zarar görmes� durumunda, olası 

tehl�keler� önlemek �ç�n lütfen yetk�l� serv�se başvurun.
5. Herhang� b�r anormall�k durumunda, lütfen derhal elektr�k 

fiş�n� çek�n. Nemlend�r�c� tekn�k serv�s tarafından değ�şt�r�lmel�d�r.
6. F�ş�n� düzenl� olarak tem�zley�n.
7. Nemlend�r�c�y� tem�zlemeden ya da taşımadan önce kapatın 

ve fiş�n� çek�n. 
8. F�ş� çekerken, elektr�k kablosuna asılmadan fiş� d�kkatl�ce 

tutarak çek�n.
9. Nemlend�r�c�y� çalışır durumdayken veya �ç�nde su varken 

hareket ett�rmey�n ya da taşımayın.  
10. Nemlend�r�c� çalışır konumdayken �ç�ndek� suya ve 

aparatlara dokunmayın. 
11. Nemlend�r�c� çalışırken, hava g�r�ş�n� ve buhar çıkışını havlu 

veya d�ğer nesnelerle kapatmayın. 
12. Nemlend�r�c� oyuncak değ�ld�r. Kazaları önlemek �ç�n, lütfen 

bu mak�ney� bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Beş�k, 

bebek arabası veya oyun parkına koymayın ve bebekler�n ve 

çocukların nemlend�r�c� �le oynamasına ve nemlend�r�c�y� 

kullanmasına �z�n vermey�n.
13. Nemlend�r�c�y� eğ�ml� masa üzer�nde kullanmayın. Düz ve 

sert b�r zem�n üstüne koyun.
14. Lütfen firmamız tarafından üret�lmeyen veya denetlenmeyen 

aroma veya benzer� maddeler� bu mak�nen�n �ç�ne ve su 

haznes�ne eklemey�n.
15. Nemlend�c�y� mutfakta kullanmayın, lütfen bu mak�ney� ısı 

kaynaklarından uzak tutun, doğrudan güneş ışığından kaçının 

ve neme karşı önlemek �ç�n mob�lyalardan, d�ğer ev aletler�nden 

2 m uzakta tutun.
16. Su doldururken lütfen c�hazın fiş�n� çek�n.

17.Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. 

8 yaşının altında ya da fiziksel, duygusal veya zihinsel engelli 

olan ya da cihazın kullanımı hakkında bilgi ve deneyim sahibi 

olmayan kişiler tarafından ancak cihaz hakkında bilgi sahibi bir 

yetişkinin gözetimi altında kullanılabilir. 
18. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
19. Cihazın temizliği ve bakımı çocuklar tarafından yetişkin 

gözetimi olmadan yapılmamalıdır.
20. Yüksek nem seviyelerinin çevrede biyolojik organizmaların 

büyümesini teşvik edebileceğini unutmayın.
21. Nemlendiricinin etrafındaki alanın ıslanmasına izin vermeyin. 

Rutubet söz konusu olursa nemlendiriciyi kapatın. Eğer 

nemlendiricinin buhar çıkışı denetlenemiyorsa, nemlendiriciyi 

aralıklı olarak kullanın. Halı, perde, mobilya kumaşları gibi emici 

malzemelerin nemli olmasına meydan vermeyin.
22. Su dolumu ve temizlik esnasında cihazı fişten çekin.
23. Cihazı kullanmadığınız durumlarda içindeki suyu tamamen 

boşaltın. 
24.Uyarı: Cihazın içindeki su yenilenmediğinde, temizlik ve 

bakımı belirli aralıklarda yapılmadığında suyun içinde ya da 

ortamda sağlığa ciddi zararları dokunabilecek 

mikroorgazinmaların üremesine ve hava yoluyla yayılmasına 

fırsat verilmiş olunur. 
25. Her 3 günde bir su haznesindeki suyu boşaltın ve yeni su 

doldurun. Tekrar su koymadan önce temiz su ile ya da üretici 

tarafından önerilen temizlik malzemeleri ile su haznesini 

temizleyin. Tankın yanlarında veya iç yüzeylerde oluşan kireç, 

tortu veya tabakayı çıkarın ve tüm yüzeyleri kurulayın.
26. Suya eklenecek spesifik antibakteriyel bileşenlerle sağlanan 

ultrasonik nemlendiriciler için talimatlar belirtilecektir ya da 

alakalı ise kullanılacak antibakteriyel bileşenin tipi veya özellikleri 

ve bu katkı maddelerinin her doldurmada suya ilave edilmesi 

gerektiğini açıklığa kavuşturulacaktır.

1. Nemlend�r�c�den en �y� performansı almak �ç�n, düzenl� 

olarak ana gövdey� ve su haznes�n� tem�zley�n. 
2. İnatçı k�rler�n daha zor çıkacağını göz önünde 

bulundurarak, dönüştürücü ve filtrede k�r b�r�kmes�n� önlemek 

�ç�n düzenl� olarak nemlend�r�c�y� tem�zley�n. 
3. Nemlend�r�c�y� tem�zlemeden ya da taşımadan önce 

kapatın ve fiş�n� çek�n. F�ş� çekerken lütfen fiş� tutarak çek�n, 

kabloya asılarak çekmey�n. 
4. Bu mak�nen�n yüzey�n� k�myasal çözücüler, benz�n, 

parlatma tozu ve d�ğer maddelerle tem�zlemey�n, bu mak�ney� 

deterjanla, terc�hen de tem�z suyla tem�zlemey�n.
5. Lütfen her parçayı yumuşak b�r bezle düzenl� olarak 

tem�zley�n. Ana gövdedek� ve su haznes�ndek� k�reç düzenl� 

tem�zl�k �le g�der�lemezse, lütfen ş�rket�m�z tarafından üret�len 

veya öner�len deterjanı kullanın. L�mon tuzunu 60°C sıcak 

suda er�t�n (l�mon tuzu / su oranı = 1 gr / 10ml). Çözelt�y� 

yüzeye dökün ve 5 dak�ka beklet�n. Sonra yüzeydek� k�reç 

tem�zlenene kadar hafifçe fırçalayın. 
6. Su tankını hafif deterjan (hafif as�tl�/alkal�n deterjan) �le 

tem�zley�n: Deterjan karışımlı suyu, su haznes�ne dökün. 15 

dak�ka bekled�kten sonra su haznes�n� hafifçe çalkalayın ve 

ardından tem�z su �le durulayın. Su haznes� tem�zlend�kten 

sonra nemlend�rme etk�s� daha ferahlatıcı ve doğal olur. 
7. Nemlend�r�c�y� tem�z tutmak �ç�n su haznes�ndek� suyu sık 

sık değ�şt�r�n ve hazney� tem�zley�n. 
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1. Paket� açın ve nemlend�r�c�y�
paketten çıkarın. 

Güç açıldıktan ve b�r "kl�k" ses� duyulduktan sonra, nemlend�r�c�
bekleme moduna g�recekt�r;“ON/OFF” Düğmes�: Düğmeye
dokunulduktan ve “kl�k” ses� duyulduktan sonra nemlend�r�c�
otomat�k olarak varsayılan en yüksek modda çalışır, buhar
püskürtür ve nemlend�r�c�n�n gösterge lambası yanar. Düğmeye
tekrar basarak nemlend�r�c�y� kapatab�l�rs�n�z.
“T�me” Düğmes�: Düğmeye basıldıktan sonra nemlend�r�c�
zamanlama moduna geçer. İlk dokunmada “2H” gösterge
düğmes� yanar ve nemlend�r�c� �k� saat çalıştıktan sonra kapanır.
İk�nc� dokunmada “4H” gösterge düğmes� yanar ve nemlend�r�c�
4 saat çalıştıktan sonra kapanır.Sürey� 2-4-6-8-10-12 saat olarak
üst üste dokunarak ayarlayab�l�r ve düğmeye sürekl� basılı
tutarak zamanlamayı �ptal edeb�l�rs�n�z. Zamanlama �ptal
ed�ld�ğ�nde herhang� b�r gösterge lambası yanmaz.
“SPRAY” düğmes�: Buhar püskürtme sev�yes� küçük-orta-büyük
(small - med�um - large) olarak düğmeye basılarak değ�şt�r�l�r ve
her değ�ş�kl�kte �lg�l� lamba yanar.  
Otomat�k Sab�t Nem: Sab�t nem ayarlamak �ç�n bu düğmeye
basab�l�rs�n�z. Sab�t nem lambası yanar ve neml�l�k oranı %65
olarak ayarlanır. Ortam nem� bu değerden düşükse, nemlend�r�c�
en yüksek kapas�tede çalışır. Ortam nem� bu değer�n
üzer�ndeyse, nemlend�r�c� en düşük kapas�tede çalışır. 
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ÜRÜN YAPISI

ÜRÜN YAPISI

Nominal Güç: 25W
Kapasite: 3 Litre

Nominal Voltaj/Frekans: 220-240V~50-60Hz

Boyut: 180*180*304mm

ÇALIŞMA PRENSİBİ

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tabandak� su b�r�k�nt�s�: Nemlend�r�c�, suyu buhara 

dönüştürerek salınım yaptıran ultrason�k atom�zer plakası �le 

donatılmıştır. Su haznes� sadece geç�c� su depolama alanıdır. 

Em�n olun, tüm nemlend�rme prens�b� �le çalışan tüm 

c�hazların su haznes�nde su b�r�k�nt�s� oluşur.
Püskürtme kapas�tes�n�n ayarlanması: Nemlend�r�c�n�n 

püskürtme kapas�tes� ayarlanab�l�r. Kullanım sırasında 

nemlend�r�c�n�n etrafında su varsa, oda nem�n�n çok yüksek 

olduğunu göster�r. Lütfen püskürtme kapas�tes�n� uygun 

şek�lde ayarlayın. 

İPUCU

2. Katlanab�l�r su haznes�n� ana
gövdeden çıkartın. 

3. Kapağı çıkarın. 4. Katlanab�l�r tankı �k� el�n�zle
çekerek açın.

Su g�r�ş�nden su haznes�ne su
doldurun. Su doldurduktan
sonra kapağı kapatın.
(Not: Su sev�yes� maks�mumum
sev�yen�n altında olmalıdır.
 Fazla suyu kapağı açarak
dökeb�l�rs�n�z.) 

Not: Kapağı yerleşt�rmek �ç�n
kontrol panel�ndek� ve katlanab�l�r
tanktak� lazer �şaret�n� h�zalayın.

Su örtüsü ekleyin

Su örtüsü ekleyin

FONKSİYON TANIMLARI

POWER TIME

SMALL MEDİUM LARGE 

CONSTANT

HUMİDİTY

WATER

SHORTAGE

TEMİZLİK VE BAKIM

8. Nemlend�r�c�n�n uzun süre kullanılmayacağı durumlarda, 

lütfen tüm parçaları tem�zley�n, kurutun ve or�j�nal ambalaj 

kutusuna koyun veya kuru b�r yere koyun.

ARIZA ANALİZİ VE SORUN GİDERME

Sorun Anal�z�: C�haz açılmamış ya da problem var.
Çözüm:
Güç kablosunu tekrar takın. Hala düzgün çalışmıyorsa tekn�k 

serv�se başvurun.

NEMLENDİRİCİ AÇIK OLDUĞU HALDE BUHAR

PÜSKÜRTMÜYOR. 

Sorun Anal�z�: F�ltre yüzey� k�reç ve yabancı c�s�mler 

tarafından engellenm�ş. Su haznes�n� tem�zleme ve bakım 

tal�matlarının 6. maddes�ne göre tem�zley�n, lütfen su 

haznes�n� haftada b�r kez yıkayın.

GÖSTERGE LAMBASI YANIYOR FAKAT BUHAR

ÇIKMIYOR.

Ayrıntılar �ç�n tem�zleme ve bakım tal�matlarının 6. maddes�ne 

bakınız.

ÇÖZÜM:

Sorun Anal�z�: Atom�zer plakasında su ölçeğ� aşırı veya su 

aşırı k�rl�l�k �çer�yor

DÜŞÜN PÜSKÜRTME KAPASİTESİ

Sorun Anal�z�: Su haznes�nde çok az su var ve yüzey 

denges�z.

ANORMAL SES

Su ekley�n ve nemlend�r�c�y� düz b�r zem�ne yerleşt�r�n.

ÇÖZÜM:

Not: Yukarıdak� tal�matlar �zlend�ğ� halde arıza g�der�lemezse 

lütfen tekn�k serv�se başvurun. 

TEMİZLİK VE BAKIM

1) Besleme ger�l�m� bu ürünün nom�nal ger�l�m� �le tutarlı 

olmalıdır. Besleme ger�l�m� tutarsızsa, lütfen satıcıyla temasa 

geç�n ve bu ürünü kullanmayın;
2) Nemlend�r�c�y� aldıktan sonra, an� sıcaklık düşmes� 

durumunda su haznes�n�n hasar görmes�n� önlemek �ç�n 

lütfen kullanmadan önce 30 dak�ka oda sıcaklığında beklet�n;
3) Lütfen normal oda sıcaklığında kullanın (5°C~40°C);
4) Eğ�m� önlemek �ç�n lütfen düz b�r zem�n üstünde kullanın;
5) Neml� koşullarda hasar ve deformasyona karşı önlemek 

�ç�n lütfen nemlend�r�c�y� doğrudan ahşap zem�ne koymayın;
6) Rutubetten kaçınmak �ç�n lütfen nemlend�r�c�y� mob�lya ve 

elektr�kl� c�hazlardan 2 m uzağa yerleşt�r�n;

C�hazınızın su haznes�ne uçucuaromat�k yağlar

ve benzer� sıvılar koymayın. Soğuk buhar

nemlend�r�c�n�ze uçucu yağlar ve benzer� sıvılar

eklenmes� tankın çatlamasına ve nemlend�r�c�n�n

arızalanmasına neden olab�l�r. Uçucu ve aromat�k

yağları sadece şek�lde bel�rt�len, yağ haznes�ne ekley�
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