
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilık / Serin Buharlı Nem Verme Cihazı 

                  Nem Ayarlayıcılı ve Gece Lambalı  

Model CF-2738 

BU ÖNEML İ TAL İMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN 

 

GARANT İ VE SERVİS 
 
Ürünü, satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl için malzeme ve işçilik 
kusurlarına karşı garantilidir. 
 
Bu ünitenin temin edilenden başka bir adaptörle çalıştırılması veya üniteyi 
tamir veya modifiye etmek için yapılan herhangi bir girişim GARANTİYİ 
GEÇERSİZ KILAR.  
 
Kolaylık için, lütfen tam model numarasını ve satın alma tarihini aşağıya yazın 
ve satın alma işleminin kanıtı olarak fişinizi iliştirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Seri No.:____________________________________________ 

Satın alma tarihi: ______________________________________ 

Müşterinin adı ve adresi: __________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
Telefon: ___________________________________________   
 
Bu ürün, EEC Direktifleri 73/23/EEC ve 89/336/EEC’ye uygun şekilde üretilmiştir. 

 



 

  

 

ELEKTR İKL İ ALETLER KULLANILIRKEN YANGIN, ELEKTR İK ÇARPMASI VE 

YARALANMA R İSKİNİ AZALTMAK İÇİN DAİMA AŞAĞIDAK İLER DAH İL TEMEL 

GÜVENLİK UYARILARINA R İAYET EDİLMEL İDİR: 

1. Üniteyi çalıştırmadan önce şebeke gerilimini kontrol ederek ünitenin anma gerilimine 
uygunluğundan emin olun.  

2. Çocuklar gözetimsiz bırakılmamalı, aletle oynamalarına izin verilmemelidir. 

3. Doğrudan nem çıkışından su EKLEMEYİN; bu, üniteye zarar verecektir. 
4. Çocukların plastik torbalar, v.b. herhangi bir ürün ambalajıyla oynamalarına izin 

vermeyin. 

5. Yangın tehlikesinden kaçınmak için, KESİNLİKLE kabloyu halıların altına, kalorifer 
ızgaralarının, radyatörlerin, fırınların veya ısıtıcıların yakınına yerleştirmeyin. 

6. Nemlendiricinizi fırınlar, radyatörler ve ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarının yakınına 

YERLEŞTİRMEYİN. Nemlendiricinizi, elektrik prizine yakın bir iç duvar üzerine 
yerleştirin. En iyi neticeler için, nemlendirici duvardan en az 10 cm uzakta olmalıdır.  

7. Elektrik fişini prizden çekmeden nemlendiriciyi doldurmaya çalışmayın.  

8. Cihazı, hasar görmüş bir kablo veya fişle, cihaz arıza yaptıktan sonra veya yere 
düşürüldükten veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra ÇALIŞTIRMAYIN.  
Muayene, elektrik veya mekanik ayar veya onarım için cihazı üreticiye iade edin. 

9. Nemlendiriciyi daima yerden en az 60 cm yüksekte sıkı, düz, yatay bir yüzey üzerine 
yerleştirin. 

10. Nem çıkışının doğrudan duvara bakmasına İZİN VERMEYİN. 

11. Ünite çalışırken KESİNLİKLE yana yatırmayın, hareket ettirmeyin veya boşaltmaya 
çalışmayın. 

12. Su tankını çıkarmadan ve üniteyi hareket ettirmeden önce gücü kapatın ve elektrik 

fişini prizden çekin.  
13. Bu ünite üzerinde herhangi bir elektrikli veya mekanik fonksiyonu tamir etmeye veya 

ayarlamaya ÇALIŞMAYIN. Bu, garantinizi geçersiz kılacaktır. Ünitenin içerisinde 

kullanıcının tamir edebileceği parçalar yoktur. Tüm servis işlemleri sadece eğitimli 
personel tarafından yapılmalıdır.   

14. Elektrik fişini prize ıslak ellerle takmayın: Elektrik çarpabilir.  

15. Nemlendiricinin herhangi bir parçasını temizlemek için KESİNLİKLE deterjan, benzin, 
cam temizleyici, mobilya cilası, boya tineri veya başka çözücü maddeler kullanmayın.  

16. Su tankından başka herhangi bir açıklıktan üniteye su koymayın. 

17. Bir odadaki aşırı nem, pencereler ve mobilyalar üzerinde su yoğuşmasına neden 
olabilir. Bu durumda, nemlendiriciyi KAPATIN. 

18. Muhafazayı kesinlikle su akışı altına koymayın veya sıvılara daldırmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

TÜKETİCİ HAKLARI  

       (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;  

       a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  

       b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,  

       c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 

ücretsiz onarılmasını isteme,  

       ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini 

kullanabilir. Satıcı,  tüketicinin tercih   ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.  

       (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da 

kullanılabilir.  

        Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 

sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın 

doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. 

        (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri 

beraberinde getirecek olması hâlinde  tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 

indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın   tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve 

diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği  gibi   hususlar 

dikkate alınır.  

        (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi 

durumunda bu talebin satıcıya,  üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, 

konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu 

Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede  yer alan mallara ilişkin, tüketicinin 

ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.  

         j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici 

hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,  

         Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis 

istasyonunun mevcut olmaması halinde  sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi 

tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde  düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir 

nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. 

         Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle 

uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine 

başvurabilir 

 

 

 

19. Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında tutulmadıkça fiziksel, 
algısal veya zihinsel yetenekleri eksik veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun 
kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır. 

20. Çocukların cihazla oyuncak gibi oynamalarına engel olunmalıdır. 
 

 
FİLTRE KARTUŞUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (OPSİYONEL) 
Filtre kartuşunu her 6 ayda bir aşağıdaki talimatları izleyerek değiştirin: 
• Su tankını çıkarmadan önce daima ünitenin elektrik fişini prizden çıkarın. Çalışma 

sırasında tabandaki suya dokunmayın. 
• Su tankını ters çevirin ve su tankı kapağını sökün. Filtre kartuşu kapağın içine takılmıştır. 
• Eski filtre kartuşunu çıkarın. 
• Yeni filtre kartuşunu su tankındaki filtre desteğine yerleştirin. 
Özel notlar: Filtre kartuşunun ana malzemesi iyon değiştirme reçinesidir. 

SORUN GİDERME 

Eğer nemlendiriciniz doğru şekilde çalışmıyorsa, lütfen aşağıdaki olası nedenleri kontrol 
edin: 

SORUN OLASI NEDEN İ ÇÖZÜM 

Nemlendirici çalışmıyor. Elektrik fişi prize 

takılmamış. 

Elektrik fişini takın. 

Güç lambası yanıyor, fakat 

rüzgarla birlikte buğu çıkmıyor. 

Su tankında su yok. Tanka su doldurun. 

Su buğusu rahatsız edici bir 

koku üretiyor.    

 

Yeni makine. 

Su tankını açın ve gölgeli ve serin bir 

yerde 12 saat bırakın. 

Kirli su veya su tankında 

su çok uzun süre kaldı. 

Su tankını temizleyin ve suyu 

değiştirin. 

Güç lambası açık, fakat 

nemlendirici çalışmıyor. 

Su yolunda çok fazla su 

var. 

Su yolundan bir miktar suyu akıtın. 

Buğu çıkış hacmi çok düşük.  Transdüser kirli. Transdüseri yumuşak bir fırçayla 

temizleyin. 

Su çok kirli veya tankta 

çok uzun süre tutuldu. 

Su tankını temizleyin ve suyu 

değiştirin. 

Anormal ses Su çok azaldığında su 

tankında yankılanma 

oluşur. 

Su tankına su doldurun. 

Ünite dengesiz bir yüzey 

üzerinde. 

Üniteyi dengeli ve düz bir yüzeye 

taşıyın. 

Tank kapağı çok sıkı. Aşırı sıkılmış. Açmayı kolaylaştırmak için kapak 

contasına sabunlu su uygulayın. 



 

  

 

TEMİZLEME VE BAKIM TAL İMATLARI 
 
Kışın, nem eksikliği cildinizi kurutabilir ve burun iritasyonuna, soğuk algınlığına, boğaz 
ağrısına, v.b. neden olabilir. Nemlendiriciler, sağlığınızı korumak için ilave nem sağlar. 
Nemlendiricinizden en iyi şekilde yararlanmak ve ürün arızasından kaçınmak için, bakım 
talimatlarını dikkatli şekilde uygulayın. Eğer önerilen servis ve bakım yönergelerine 
uyulmazsa, nemlendiricideki suyun içinde mikroorganizmalar üreyebilir. 

GÜNLÜK BAKIM 

• Temizlikten önce, cihazın gücünü KAPATIN ve elektrik fişini prizden çıkarın.  
• Tankı ve nemlendiricinin muhafazasını kaldırın.  
• Su tankını bir lavaboya taşıyın, boşaltın ve iyice çalkalayarak kir ve tortuları çıkarın. 

Silerek temizleyin ve yumuşak bir bezle veya kağıt havluyla kurutun.  
• Su tankını talimatlara uygun şekilde temiz musluk suyuyla doldurun. 

HAFTALIK BAKIM 

• Yukarıdaki 1 - 3 adımlarını tekrarlayın.  
• Tekneye bir kap beyaz sirke (yaklaşık 200 ml) koyarak 15 dakika bekletin ve ardından 

teknedeki, özellikle transdüser’deki birikintiyi yumuşak bir fırçayla silerek temizleyin. 
• Birikinti ile beyaz sirke çözeltisini temiz ve yumuşak bir bezle temizleyin.  

BAKIM UYARILARI 

• Ana gövdeyi kesinlikle suya daldırmadığınızdan emin olun. 
• Nemlendiriciyi temizlemek için çözücü veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. 
• İç parçaları yumuşak bir bezle temizleyin.  
• Transdüser’i temizlemek için sadece fırçayı kullanın. Bu işlem haftada bir defa 

yapılmalıdır. 
• Sadece fırçanın yumuşak kıllı kısmını kullanın. 
• Eğer su tankındaki su bir haftadan fazla dayanıyorsa, suyu en az haftada bir kez 

değiştirin. 

NEMLENDİRİCİNİN SAKLANMASI 

• Nemlendiriciyi daha önce açıklandığı gibi iyice temizleyin ve kurutun.  
• Nemlendiriciyi tercihen kendi orijinal kutusunda saklayın. 
• Yüksek sıcaklıklardan kaçının. 
 
 
 
 
 

CİHAZIN ÖMRÜ  

Nem verme Cihazlarıyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum 

kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İmalatçı ve İthalatçı firmalar bu süre içerisinde cihazların bakımını ve 

onarımını yapma, yedek parçalarını sağlamak zorundadır. 

 

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER 

*- Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliğini artıracaktır. 

*- Nem verme cihazının çalışması için gerekli voltaj değerlerinin düzenli olması elektrik tüketimini 

azaltır. 

*- Nem verme cihazının teknik özelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullanılması cihazın enerji 

tüketimini azaltacaktır 

*- Nem verme cihazının   düzenli bakımlarının yapılması enerji tüketimini azaltacak ve ürünün kullanım 

ömrünü uzatacaktır.    

 

 

Sürekli yeni ürün çalışmaları nedeniyle cihazların teknik özellikleri ve tasarımında önceden haber 

vermeksizin değişiklik yapılabilir. 

 

SERVİS BİLGİSİ: 

Servis ihtiyacınız için lütfen aşağıdaki adresten firmamıza ulaşınız  

 TEKNİK SERVİS MERKEZİ  

İnönü Mah. Dolapdere Cad. No: 28 Şişli / İSTANBUL 

TELEFON : +90 212 246 22 22  FAKS : +90 212 247 53 73 

Email: servis@olefini.com.tr     servis@oac.com.tr 

 

*-Baskıdan kaynaklanan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

GARANT İ 

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Malın kullanma klavuzunda yer alan 

hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

 

 

İTHALATÇI F İRMA B İLGİLERİ 

 

İTHALATÇI F İRMA ; 

 

OAC İKLİMLENDİRME  AŞ. 

Tarlabaşı Bulvarı No:52 Beyoğlu Taksim İstanbul 

Tel: (212) 297 22 22 

www.oac.com.tr 

 

 

İMALATÇI F İRMA: 

 

COMEFRESH ELECTRONIC INDUSTRY CO., LIMITED 

Comefresh Building, No.35,XiangYue Road, Torch Hi-tech Industrial Zone, 

Xiang An,Xiamen,Fujian,China  

TEL.: +86-592-7769557, FAX: +86-592-7769560 

 

 

CE DEKLERASYON VEREN KURULU Ş : 

 

COMEFRESH ELECTRONIC INDUSTRY CO., LIMITED 

Comefresh Building, No.35,XiangYue Road, Torch Hi-tech Industrial Zone, 

Xiang An,Xiamen,Fujian,China  

TEL.: +86-592-7769557, FAX: +86-592-7769560 

 

 

 

 

 

MÜŞTERİ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ 
Not: Bu bir elektrikli alettir ve kullanımı dikkat gerektirir.  
Not: Eğer odanın duvarlarında veya pencerelerde nem oluşursa, nemlendiriciyi kapatın. 
Odada zaten bol miktarda nem var demektir ve ilave nem zaralı olabilir.. Hava giriş ve 
çıkışını engellemeyin.  

KABLO VE F İŞ MONTAJI İÇİN GÜVENLİK TAL İMATLARI 

Bu cihazda kullanılan kablonun uzunluğu, dolaşma veya ayağa takılma tehlikesini azaltmak 
amacıyla küçük tutulmuştur. Eğer daha uzun bir kablo gerekiyorsa, onaylı bir uzatma 
kablosu kullanılabilir. Uzatma kablosunun elektrik değerleri, nemlendiricinin 
spesifikasyonuna eşit veya daha yüksek olmalıdır. Uzatma kablosu düzenlenirken, çocuklar 
tarafından çekilebileceği veya kazayla takılabileceği setüstü veya masaüstü gibi yerlere 
asılmamasına dikkat edilmemelidir.   

ANA ÖZELL İKLER 

• Sudaki bakteri ve virüsleri gidermek için suya ön-ısıtma yapılır. 
Seçilen bağıl nem düzeyini korumak için otomatik/ayarlanabilir nem ayarlayıcı.  

• Su düzeyinin görünürlüğünü sağlamak için şeffaf su tankı. 
• Hayatınızı daha renkli yapmak için gece lambası. 
• Sudaki kireci azaltmak için geliştirilmiş filtre kartuşu (opsiyonel) 
• 3 nem kontrolü ve 12 zamanlayıcı ayarı. 
• Daha iyi nemlendirme için çift buğu çıkışı. 
• Su bittiğinde alarm uyarısıyla otomatik kapanma. 
 
 ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ İÇİN TAL İMATLAR 

1. Nemlendiricinin KAPALI ve elektrik fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.  

2. Nemlendiriciyi düz bir yüzey üzerine, yerden yaklaşık 60 cm yukarıya ve duvardan 10 cm 

uzağa yerleştirin. Nemlendiriciyi önemli mobilyalarınızın üzerine yerleştirmemenizi öneririz. 

3. Su tankını doldurma talimatları : 

- Su tankını düz olarak yukarı doğru kaldırmak suretiyle çıkarın (bkz: şekil 1). 

- Tankın altında bulunan tank kapağını ters saat yönünde çevirerek çıkarın su tankını 

soğuk, temiz suyla doldurun. SIZINTIYA NEDEN OLAB İLECEĞİNDEN, SICAK SUYLA 

DOLDURMAYIN.  

- Tankı doldurduktan sonra, tank kapağını saat yönünde sıkıca çevirmek suretiyle tekrar 

takın ve ardından su tankını taban üzerine yerleştirin. Tank derhal tabana boşalmaya 

başlayacaktır.  

4. Elektrik fişini prize takın. 

 



 

  

 

KULLANMA 

KULLANMA TAL İMATLARI 

 

 

 

 

 

 

A)  

Nemlendiriciyi AÇMAK veya KAPATMAK için A düğmesine basın. 

B) Sıcak Bu ğu / Gece Lambası 

- 1inci basmada: Sıcak Buğu AÇILIR ve Gece Lambası AÇILIR 

- 2nci basmada: Sıcak Buğu AÇILIR ve Gece Lambası KAPANIR 

- 3üncü basmada: Sıcak Buğu KAPANIR ve Gece Lambası KAPANIR 

Varsayılan ayar, Sıcak Buğu KAPALI ve Gece Lambası AÇIK’tır; üçüncü basmadan sonra nemlendirici 

varsayılan ayara geri döner. 

C) Otomatik Nem Ayarlayıcı 

Otomatik nemlendirme fonksiyonunu etkinleştirmek için C Düğmesine basın; %55’lik ideal nem düzeyi 

korunacaktır. Odadaki nem düzeyi otomatik nem düzeyinden (%55) düşük olduğunda, nemlendirici 

otomatik olarak nem üretmeye devam edecektir. Odada istenen nem düzeyi sağlandığında, nemlendirici 

otomatik olarak kapanır. 

D) Zamanlayıcı ayarı 

Çalışma zamanını belirlemek için D Düğmesine basın; çalışma zamanı 1 ile 12 saat arasında veya 

sürekli çalışma için ayarlanabilir.  

E) Nem ayarı 

İstenen nemi E Düğmesine basmak suretiyle % olarak ayarlayın. %40 ile %60 arasında bir bağıl nem 

ayarlamanızı tavsiye ederiz. Cihaz, %40 ile %75 arasında bir değere ayarlanabilir. Eğer nem ayarlanan 

düzeyi aşarsa, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihaz sürekli çalışma için ayarlanırsa (“Co”) kendisini 

kapatmayacaktır. Siz seçiminizi yaparken, istenen değer ekranda görüntülenir. Birkaç saniye sonra, 
ekran otomatik olarak geçerli değere geçer. 

F) Buğu yayma ayarı 

Düşük, orta veya yüksek düzeyde buğu yayma ayarı için F Düğmesine basın. Gece kullanımı için 

düşük buğu yayma ayarını tavsiye ederiz. 

G) Su düzeyi göstergesi 

Su tankının doldurulması gerektiğinde, cihaz ekranında (G) bir alarm uyarısı verilir. 

NEMLENDİRİCİNİN AÇIKLAMASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK VERİLER 

• Ürün adı:          Sıcak/Soğuk Buğulu Ultrasonik Nemlendirici 

• Giriş gerilimi:          100-230V,50/60Hz  

• Nem kapasitesi:      300ml/sa (SAAT)  

• Su tankı hacmi:     6L 

• Anma gücü:          40W (Soğuk Buğu), 140W (Sıcak Buğu) 

• Boyut:             320(U)x195(G)x330 (Y) mm 

• Ağırlık:                2.81kg 

Etki Alanı:         50 m2                                   

Nem çıkışı 

(Şekil 1) 

FND Ekranı 

Tutamak 

Su tankı 

Tank kapağı 

Transdüser 

Ana gövde 

3 

AÇMA/KAPATMA dü ğmesi  


