
DEM-F301

Hayatınızı her zaman temiz ve ferah tutun. 

Mikron sisi ve basit çalışması sayesinde cildinizi ve evinizdeki

her köşeyi derinlemesine nemlendirir. Kullandığınızda her

harika anın tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu tamamen okuyunuz

DEM-F301

ÜRÜN YAPISI

Üst Kapak

Hava kanalı düzlem�

Yuva kısmı

Konsantratör

Akt�f kısım 

Işık düğmesi

Maks�mum su sev�yes�

Hava çıkış yer�

Dokunmat�k düğme

Devre Şeması

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

Atomizer Fan

Yetersiz su 
tespit aparatı

Ayarlayıcı

220-240V～50/60Hz

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Ürün İsmi: Nemlendirici

Ürün Modeli: DEM-F301
Çalışma Gücü: 25W

Kapasite: 2.5L

Çalışma voltajı / frekansı: 220~240V, 50/60Hz
Boyutlar: 200*200*224mm
İçindekiler: Nemlendirici *1; Kullanıcı Kılavuzu *1

Çin üretimi

DEM-F301

2014/35/EU LVD standards:
EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008
 
2014/30/EU EMC standards:
EN 55014-1:2017, EN 50014-2:2015
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Işık Göstergesi Güç Kablosu10 11

Deerma 
Nemlendirici

Humidifier



ÖNEMLİ

3. Bu makineyi yetkilendirme olmadan demonte etmeyin veya 

tamir etmeyin.

10. Makine prize takılıyken elinizle su veya parçaların yakınına 

götürmeyin, su kabının içine sokmayın.

5. Herhangi bir arıza durumunda derhal makineyi fişten çekin. 

Bu gibi arızalar üretici veya bakım departmanı veya benzeri 

servis personeli tarafından onarılmalıdır.

15. Lütfen su eklerken makinenin fişini çekin.

1. Deerma nemlendiriciyi satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Lütfen kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu dikkatlice 

okuyun.

6. Lütfen elektrik fişindeki tozu düzenli olarak temizleyin.

2. Lütfen bu makineyi gerekli voltaj ve frekans altında kullanın: 

220 ~ 240V.

4. Elektrik hattında herhangi bir hasar olması durumunda, 

üretici veya bakım departmanı veya benzeri profesyonel bakım 

kuruluşu veya personeli dışında hiç kimsenin değiştirmesine izin 

verilmez.

7. Temizlemeden veya taşımadan önce lütfen makinenin fişini 

çekin.
8. Makinenin fişini lütfen kabloya asılarak değil, fişi sıkıca 

tutarak çekin.
9. Bu makineyi fişe takılıyken veya suyla doldururken hareket 

ettirmeyin veya ters çevirmeyin.

11. Çalışırken hava girişini veya buhar çıkış başlığını havlu gibi 

maddelerle örtmeyin.
12. Bu bir oyuncak değildir. Kazaları önlemek için lütfen 

bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Beşik, bebek 

arabası veya çocuk parkının içine koymayın.
13. Lütfen bu makineyi eğimli yüzeylerden ziyade düz ve 

sağlam bir yüzeyde kullanın.
14. Mutfakta kullanmayın. Isı kaynaklarından veya doğrudan 

güneş ışığından uzak tutun. Nemden etkilenmemesi için lütfen 

mobilyalarınızdan veya diğer ev aletlerinden 2 metre uzakta 

kullanın.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Makineyi çıkarmak için

paketi açın.

2. Üst kapağı çıkarın ve su haznesini

suyla doldurun.(Not: Lütfen su seviyesini

maksimum su seviyesinden yüksek

tutmayın)

3. Üst kapağı düzeltin ve makineye takın.

Nemlendiriciyi açmak için “Power/Mist”

göstergesine dokunun.  Dijital göstergeye

dokunarak buhar miktarını ayarlayın.

Bekleme moduna almak için fişi prize takın.
Power /Mist: Nemlendiriciyi çalıştırmak için bu düğmeye 

dokunun. Nemlendirici otomatik olarak en yüksek buhar 

seviyesinde çalışır ve mavi ışık yanar. Düğmeye tekrar 

dokunduğunuzda gösterge ışığı yeşil olur ve nemlendirici orta 

seviyede çalışır. Bir kere daha dokunduğunuzda ışık sarı olur ve 

nemlendirici en düşük seviyede çalışır. Dördüncü defa düğmeye 

dokunduğunuzda nemlendirici kapanır. Düğmeye her 

dokunduğunuzda aşağıdaki sırayla döngü tamamlanır;

Açma (Yüksek Sev�ye)
 Mav� Işık

Orta Sev�ye
– Yeş�l Işık

Düşük Sev�ye
 – Sarı Işık 

Kapama 

Not: 3 saniye boyunca “Power/Mist” düğmesine basıldığında tüm 

ışıklar söner, herhangi bir düğmeye basıldığında tekrar yanar. 

Seviyeyi manuel olarak ayarlarken nem sensoru açılır ve 

diyaframda görünen renk ortam nemini belirtir ( düşük nem için 

kırmızı rengi ve nem oranı <%45, orta seviyedeki nem için yeşil 

renk ve nem oranı %45-%75, yüksek nem için mavi ışık ve nem 

oranı >%75).
Humidity

Bu düğmeye dokunulduğunda diyafram açıktan koyuya sonra da 

koyudan açığa doğru değişir. İki kademeli değişimden sonra, 

makine otomatik sabit nem durumuna girecek, gösterge ışığı 

sönecek ve diyafram mevcut neme karşılık gelen renge geri 

dönecektir.
Otomatik sabit nem fonksiyonu açıldıktan sonra, nemlendirme 

ayarlanan nem aralığına ulaşana kadar makine varsayılan olarak 

yüksek dereceli çalışmaya geçer (yaklaşık% 75)ve sonra makine 

çalışmayı durduracaktır; mevcut ortam nemi ayarlı nem 

aralığından daha düşük olduğunda, makine yeniden çalışmaya 

başlar. Otomatik sabit nem ayarından çıkmak istiyorsanız, iki 

tuştan birine bir kez basın, makine manuel çalışma moduna geri 

döner ve gösterge ışığı yanar.

1. Lütfen bu ürünü istenen voltaj altında kullanın. Besleme 

gerilimi gerekenden farklı ise, lütfen tedarikçinize başvurun ve 

bu ürünü kullanmayı bırakın.
2. Lütfen makinenizi aldıktan sonra çalışmadan 30 dakika oda 

sıcaklığında tutun, aksi takdirde ani sıcaklık değişimlerinden 

dolayı su tankına zarar gelebilir.

4. Lütfen düz bir yüzeye koyun ve eğimli yüzeyde kullanmayın.
5. Nem, ahşap zeminde deformasyona neden olabileceğinden, 

lütfen makineyi doğrudan ahşap zemine koymaktan kaçının.
6. Nemden etkilenmemesi için lütfen makinenizi 

mobilyalarınızdan ve ev aletlerinden 2 metre uzakta kullanın.
7. Lütfen bu makineyi ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş 

ışığından uzak tutun.
8. Makineye zarar verebileceğinden su haznesini 40 ° C'nin 

üzerindeki su ile doldurmayın.
9. Suyun makineye hava çıkışı üzerinden akmadığından emin 

olun. Lütfen makinenin etrafındaki suyu kuru bir havluyla 

temizleyin, aksi takdirde makineye zarar verebilir.

3. Lütfen normal oda sıcaklığında (5 ° C ~ 40 ° C) kullanın.

10. Oda sıcaklığı 0 ° C'nin altındayken lütfen su haznesini ve 

su haznesini boşaltın, aksi takdirde donmuş su makineye zarar 

verebilir.

12. Su haznesini boşaltmadan önce lütfen makineyi fişten 

çekin.

11. Atomizasyonu tehlikeye atabileceğinden, lütfen su kabına 

metal, kimyasallar, deterjan eklemeyin.

14. Buhar ve hava çıkışına su doldurmayın.
15. Lütfen temizlerken makineye su akmadığından emin olun.
16. Bu makineyi izinsiz parçalarına ayırmayın.

13. Makineyi taşımadan, temizlemeden veya daha fazla su 

eklemeden önce fişten çekin; çalışırken makineyi hareket 

ettirmekten kaçının.

ÖNEMLİ

TEMİZLİK VE BAKIM

5.Lütfen her parçayı yumuşak bir havluyla temizleyin. Tortu 

çıkmıyorsa, lütfen bizim tarafımızdan üretilen veya yetkilendirilen 

deterjan kullanın. Limon tuzunu 60 °C suyla eritin (10 mL'ye 1 

gram göre su ve sitrik asit karışımı) ve bu karışımı 5 dakika 

boyunca tortunun üzerinde tutun. Ardından tortuyu bir fırça ile 

tamamen çıkarın.

4.Makinenin yüzeyini temizlemek için kimyasal çözücüler, 

benzin, cila tozu vb. kullanmaktan lütfen kaçının. Lütfen 

makineyi deterjan yerine temiz suyla temizleyin.

3.Lütfen temizlemeden önce makineyi fişten çekin. Makineyi 

fişten çekerken şiddetle çekmek yerine lütfen fişi doğru şekilde 

tutun.

6.Filtreyi su deposundan çıkarın ve beyaz sirkede 15 dakika 

bekletin. Yavaşça çalkalayın ve temiz suyla yıkayın. Temizlenen 

filtre, işlevleri açısından yeni filtreden farklı olmayacaktır.

1.Optimum performansı korumak için lütfen su haznesini 

düzenli olarak temizleyin.
2.Lütfen dönüştürücüyü ve filtreyi tortu birikmesini önlemek için 

düzenli olarak temizleyin. Uzun zamandır temizlenmeyen 

tortunun temizlenmesi zor olabilir.

SORUN GİDERME

Makine açıldığında hiç buhar gelmiyor?

Cevap:

Makineyi tekrar takın. Buna rağmen hala çalışmıyorsa, lütfen

teknik servis ile temasa geçin.

Ne yapılmalı?

Mak�ne düzgün takılmamış veya arızalı.

Makinede elektrik olmasına rağmen nemlendiriciden buhar

gelmiyor?

Cevap:

Su haznesini suyla doldurduktan sonra makineyi tekrar açın,

daha sonra hala çalışmıyorsa, lütfen zamanında Deerma satış

merkezi ile iletişime geçin.

Ne yapılmalı:

Su b�tt�yse, susuz otomat�k kapanma etk�nleşm�ş olab�l�r.

Zayıf Buhar

Cevap:

Atomizörü temizleyin ve su tankını saf suyla tekrar doldurun.

Ne yapılmalı:
Atom�zer üzer�nde çok fazla tortu veya suda çok fazla k�rl�l�k var.

Anormal Ses

Cevap: 

Su kabını suyla doldurun ve makineyi sert bir yüzeye koyun.

Ne yapılmalı:
Su haznes�nde az su / düzens�z yüzey

Özellikler

7.Makineyi temiz tutmak için lütfen su haznesini düzenli olarak 

boşaltın.
8.Uzun süre boşta kalacaksa, lütfen makinenin her bir parçasını 

temizleyin ve kurulayın. Sonra tekrar paketleme kutusuna 

koyun ve kuru bir yerde saklayın.
9.Üst kapağı ve su deposunun içindeki suyu çıkarın. 

Konsantratörü su deposunun iç yüzeyindeki “kilitle / aç” ile 

gösterildiği gibi saat yönünün tersine çevirin ve konsantratörü 

çıkarın (Lütfen aktif iç parçayı kaybetmemeye dikkat edin); daha 

sonra atomizörü gerektiği gibi temizleyin.
10.Temizleme işlemi bittiğinde, konsantratörü makineye uygun 

şekilde yerleştirin ve kilitlenene kadar saat yönünde 

çevirin.
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