
DEM-F327W
DEM-F327W

ÜRÜN YAPISI

Buhar Kapağı

UV Lamba Kapağı

Ana Gövde

Su Haznes� Depo Kapağı

Güç Kablosu Aromaterap� Yağ Kutusu

Ekran Toz F�ltres�

Hava G�r�ş Kapağı

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.Kullanım Kılavuzu

DEM-F327W

Ürünü satın aldığınız için teşekkürler. 
Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

Deerma 
Ultrasonik Hava Nemlendirici�

Humidifier

GARANTI BELGESI

GARANTI ŞARTLARI

EC Declara�on of Conformıty



HUMIDITY tuşu: Varsayılan nem fonks�yonu önyükleme sırasında 

kapalıdır. Normal çalışma esnasında HUMIDITY tuşuna dokunun, nem 

ayarı fonks�yonu aşağıdak� akış ç�zelges�ne göre etk�nleşt�r�l�r ve değ�şt�r�l�r. 

İstenen nem değer� g�r�ld�kten sonra, değer 3 san�ye yanıp söndükten 

sonra s�stem �sten�len nem� ayarlamaya başlar. Artık, �lg�l� sab�t nem modu 

sembolü, nem değer� ve nem ün�tes� sembolü etk�nd�r. Ayarı �ptal etmek 

�ç�n nem ayarını “—“ değer�ne ayarlayın ve tuşu 3 san�ye boyunca 
basılı tutun. Böylece nem �konu      kaybolur.  

İPUCU

Kullanım Şekl�:  Su haznes�n� yukarı doğru çıkarıp ters çev�r�n. Su 

kapağını açın ve kullanmak �sted�ğ�n�z m�ktara göre su haznes� su �lave 

ed�n. Su ekled�kten sonra su kapağını sıkıca kapatın. Su haznes�n� ana 

gövdeye yerleşt�r�n.

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.

KULLANIM ŞEKLİ

1- Su haznes�n� yukarı doğru
çıkarıp ters çev�r�n.

2 -Su kapağını açın ve kullanmak
�sted�ğ�n�z m�ktara göre su haznes�
su �lave ed�n. Su ekled�kten sonra
su kapağını sıkıca kapatın.

3-Su haznes�n� ana gövdeye yerleşt�r�n. F�ş� takıp, nemlend�r�c�y� açın
ve buhar m�ktarını ayarlayın.

TIMER tuşu: Zamanlama fonks�yonu nemlend�r�c� çalışmaya başladığında 

varsayılan ayar olarak kapalıdır. Çalışma esnasında TIMER tuşuna 

dokunun. Zamanlayıcı ayarları, akış şemasında göster�ld�ğ� g�b� g�r�l�r ve 

değ�şt�r�l�r. TIMER tuşlandıktan sonra, tuş 3 san�ye boyunca yanıp söner, 

nemlend�r�c�,zamanlama moduna geçer, saat �konu       akt�f hale gel�r, 

mevcut nem oranı d�j�tal ekranda rakamlarla bel�r�r. Ayarlanan süren�n 

sonuna gel�nd�ğ�nde nemlend�r�c� bekleme moduna geçer; zamanlayıcıyı 

�ptal etmek �stersen�z TIMER tuşuna süre “00”ı gösterene kadar basın. 3 

san�ye basılı
tuttuğunuzda tuş yanıp söner ve zamanlayıcı �ptal olur ve saat �konu       
kaybolur. 

 zamanlama ayarı �ptal 

nem ayarı �ptal ed�ld�

Not: Nem ayarı açıldıktan sonra, mak�ne önceden ayarlanmış neme 

ulaşana kadar varsayılan olarak yüksek konumda çalışır. Ardından mak�ne 

bekleme durumuna döner; nem önceden ayarlanan değerden düşük 

olduğunda, mak�ne tekrar nemlend�rme fonks�yonunu etk�nleşt�r�r.

UV Tuşu: Tuşa basın, UV fonks�yonu akt�f olur. Tekrar tuşa bastığınızda 

kapanır ve ekrandak� �lg�l� �kon söner. 

Yeters�z su koruması: Su haznes�nde yeterl� m�ktarda su olmadığında, 

sesl� uyarı b�r kez alarm vermek �ç�n üç “uyarı” ses� ver�r, ekranda su 

sıkıntısı �ç�n kırmızı gösterge yanar (yanıp söner), ekran açık kalır (mevcut 

ortam sıcaklığını ve nem oranını göster�r).  Su haznes�ne su eklend�ğ�nde, 

su sıkıntısı gösterges� devre dışı kalır ve mak�ne normal çalışma 

durumuna ger� döner. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

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 metre uzağa yerleşt�r�n;
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;
12) Suyu boşaltırken lütfen nemlend�r�c�y� kapatın ve fiş�n� çek�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.
17) C�hazınızın su haznes�ne uçucu aromat�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. Aromat�k yağları sadece ürün yapısı şemasında göster�len 

“Aromaterap� Yağ Kutusu”na ekley�n�z.

POWER/MIST HUMIDITY

TIMER

Arayüz Tal�matları
Ürünün d�j�tal gösterges�nde 4 adet dokunmat�k alan vardır: POWER / 

MIST; HUMIDITY; TIMER; UV.
F�ş� pr�ze taktıktan sonra, mak�ne "kl�k" ses� çıkarır ve ardından bekleme 

moduna g�rer, bekleme     gösterges� etk�n hale gel�r. 

POWER/MIST Tuşu: Tuşa basın. 1.  “Kl�k” ses� duyulduktan sonra 

nemlend�r�c� çalışmaya başlar. Nemlend�r�c�n�n varsayılan ayarı yüksek 

buhardır, �lg�l� gösterge yanar. Ekranda otomat�k olarak ortam neml�l�ğ�, 

nem sembolü �le aynı anda görünür.

2. Nemlend�r�c� otomat�k olarak yüksek buharda çalışırken, MIST tuşuna 

her bastığınızda sırasıyla orta ve düşük sev�yede nem ayarına geçer ve 

sonra kapanır. Tuşa her bastığınızda �lg�l� ayarın gösterges� yanar ve “kl�k” 

ses� duyulur. 

04 (Yüksek Buhar) 03 (Orta Buhar) 02 (Düşük Buhar) OI (Kapat)

Not: Açılışta 3 san�ye boyunca POWER / MIST tuşuna uzun basın, 

ekran söner ve su deposu ışığı söner; herhang� b�r tuşa tekrar basın, 

ekran yanar ve su haznes� ışığı etk�n hale gel�r.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Ürün Adı: Ultrasonik Hava Nemlendirici 

Model: DEM- F327
Nominal Güç: 28W

Kapasite: 5L

Frekans: 50-60Hz
Boyut: 220*220*285mm
Paket İçindekiler: Nemlendirici, Kullanım Kılavuzu,

Uygunluk Belgesi

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Deerma Nemlend�r�c�, san�yede 1.7 m�lyon kez yüksek frekanstlı 

ultrason�k salınım prens�b�ne göre üret�lm�şt�r. Su, 1 - 5μm ultra 

ince parçacıklarla atom�ze ed�l�r ve buhar, eş�t b�r şek�lde 

nemlend�rme sağlamak �ç�n pnömat�k b�r c�haza bağlı olarak 

havaya yayılır. Nemlend�r�c�, odadak� �deal nem� koruyab�l�r ve 

stat�k elektr�k oluşumunu önleyeb�l�r.

ÖNEMLİ

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.  
6. 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�, elektr�k kablosuna asılmadan 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. C�hazınızın su haznes�ne uçucu aromat�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. Aromat�k yağları sadece ürün 

yapısı şemasında göster�len “Aromaterap� Yağ Kutusu”na 

ekley�n�z.

1saat 2saat 11saat 12saat

Aromaterapi Yağ Kutusu
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