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Kutu İçeriği

UV-C Hava Temizleme Cihazı (1 adet) Hızlı Başlangıç Kılavuzu (1 adet)

Not: İlk kullanımdan önce plastik torbaları filtrelerden çıkarın.

Güvenlik Talimatları
Hava temizleme cihazını kullanmadan önce lütfen aşağıdaki tüm ipuçlarını ve uyarıları okuyun.

• Yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
• Çocukların veya fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişilerin üniteyi yetişkin gözetimi dışında 

kullanmasına izin vermeyin.
• Yalnızca 220-240 V, 50 Hz prizlerde kullanım için tasarlanmıştır.
• Yalnızca iç mekanda kullanın.
• Üniteyi yalnızca tam olarak monte edildiğinde çalıştırın.
• Üniteye asla ıslak elle dokunmayın veya suyla temas etmesine izin vermeyin.
• Güç kaynağının fişini çekmeden önce tüm kontrolleri kapatın.
• Üniteyi taşımadan veya temizlemeden önce ve ünite kullanımda değilken ünitenin güç kaynağı bağlantısını 

mutlaka kesin.
• Fişi çıkarırken her zaman fişi tutun ve kabloyu kesinlikle çekmeyin.
• Bu hava temizleme cihazı uygun havalandırma, elektrikli süpürgeyle düzenli temizleme veya yemek pişirme 

sırasında aspiratör yerine geçmez.
• Ünitenin arkasında ve her iki yanında en az 20 cm ve üstünde en az 30 cm boşluk bırakın.
• Elektrik parazitinin oluşmasını önlemek için ünite çalışırken televizyon, radyo ve saat gibi elektrik dalgaları yayan 

ekipmanlardan en az 2 m uzağa yerleştirin.
• Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi nedeniyle üniteyi banyo, mutfak, nemli alanlarda ve şöminelerin yakınında 

kullanmayın veya parlayıcı veya yanıcı maddelerin yakınına yerleştirmeyin.
• Üniteyi su veya yanıcı ürünler de dahil herhangi bir sıvıyla temizlemeyin.
• Fiş veya kablo hasarlı görünüyorsa üniteyi kesinlikle çalıştırmayın. Kontrol ve onarım için derhal yetkili distribütör 

veya yetkili personelle iletişime geçin.
• Hava girişine veya hava çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın ya da hava girişinin önüne veya 

hava çıkışının üzerine eşya koyarak bunları engellemeyin.
• Ünitenin üzerine hiçbir şey koymayın ve oturmayın.
• Yoğuşan su üniteye damlayabileceğinden üniteyi klimanın tam altına koymayın.
• İç mekan böcek ilacı (aerosoller) kullanırken veya yağlı kalıntıların, yanan tütsü veya kimyasal dumanların olduğu 

yerlerde bu üniteyi çalıştırmayın.
• Ünitenin içinde yoğuşmaya neden olabileceğinden, üniteyi büyük sıcaklık değişiklikleri olan bir odada kullanmayın.
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Ürün Şeması
Kontrol Paneli

Tutamak

UV Ampulü

Hava Çıkışı

Güç Kablosu

Karbon Filtre Ön Filtre + HEPA Filtre

Ön Panel

Özellikler
Model CS-EB350A
Voltaj 220-240V~ 50Hz; 60Hz
Nominal Güç 50Hz: 80W; 60Hz: 110W
Kapsama Alanı 42 m²'ye kadar
Gürültü Seviyesi 66 dBA (maks.)
CADR 350 m³/sa (206 CFM)
Filtre Ömrü 2000 saat
Ağırlık 6,88 kg
Ebatlar 374 (G) x 215 (D) x 594 (Y) mm

Temizleme Sistemi

Temiz HavaKirli Hava

1 2 3 4
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1. Temizlenebilir Ön Filtre
İnsan saçı, hayvan kepeği ve toz parçacıkları gibi büyük parçacıkları yakalar. HEPA ve Aktif Karbon filtrelerin 
ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

2. Gerçek HEPA Filtre
Havadaki 0,3 mikrondan büyük alerjenleri ve kirletici maddeleri %95 oranında yakalar. Bu alerjenlere akciğerlere 
zarar veren toz, küf sporları, bitki sporları, hayvan kepeği ve polenler dahildir.

3. Aktif Karbon Filtre
Kokuları, formaldehit ve benzen gibi Uçucu Organik Bileşikleri (VOC'ler) ve ev temizliği maddelerinin yaydığı 
diğer zararlı buharları etkisizleştirir.

4. UV-C Işığı (254 nm)
Mikroplar, virüsler, mantarlar ve bakteriler gibi mikroorganizmaları etkisizleştirir.

Hava Kalitesi Göstergesi

İnce Parçacıklar
(PM2.5)

% Olarak Bağıl Hava Nemi °C Cinsinden Sıcaklık

Hava temizleme cihazının ön kısmındaki dijital ekran, ince parçacıkların (PM2.5), iç mekan bağıl neminin ve iç 
mekan sıcaklığının seviyesini ölçerek mevcut hava kalitesini gösterir.

İnce Parçacıklar (PM2.5)
PM2.5, çapı 2,5 mikrometreden daha küçük olan, atmosferdeki parçacıkları (PM) belirtir. Bu çap, insan saçının 
çapının yaklaşık %3'ü kadardır. Bu parçacıklar iç mekandaki temizlik malzemeleri, yapı ürünleri, mobilya ve halı 
gibi nesnelerde bulunan kimyasal maddelerden küf, bakteri, toz akarları ve hatta yemek pişirmeye kadar çeşitli 
kaynaklardan gelebilir. Araştırmalar, çok fazla ince parçacık solumanın sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve astım, 
kalp krizi, bronşit ve diğer solunum sorunları gibi kronik hastalıkları tetikleyebileceğini veya kötüleştirebileceğini 
göstermiştir.

İnce parçacıkların çok sayıda insanda yol açabileceği birçok olumsuz etki nedeniyle PM2.5, tüm dünyadaki sağlık 
yetkililerinin yakından takip ettiği önemli kirleticilerden biridir. Aşağıdaki tabloda PM2.5'in hangi düzeylerinin zararlı 
olduğuna dair yaklaşık bir gösterge verilmiştir:

μg/m³ İç mekan hava kalitesi
<75 İyi

76-150 Orta
>151 Kötü
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İç Mekan Bağıl Nemi
İç mekan nem seviyeleri, sağlıklı iç mekan hava kalitesinin de iyi bir göstergesidir. Genel olarak %45-60 bağıl nem 
seviyesi iç mekanlarda en iyi seviyedir. Toz akarları, küf ve bakteri üremesini engellemek için %50 nem seviyesi 
önerilir. Soğuk iklimlerde, pencere camlarında ve diğer yüzeylerde yoğuşmayı önlemek için %30-40 gibi daha düşük 
bir nem seviyesi tercih edilebilir.

Kontrol Paneli

Fan Speed (Fan 
Devri)

Düğmesi

Timer (Zamanlayıcı) 
Düğmesi

UV 
Düğmesi

Power (Güç)
Açma/Kapama 

Düğmesi

Filter Reset 
(Filtre 

Sıfırlama)
Düğmesi

Child Lock (Çocuk Kilidi)

Zamanlayıcı Düğmesi
Hava temizleme cihazı 1, 2, 4 veya 8 saatlik sürelerle çalışacak şekilde ayarlanabilir ve seçilen çalışma süresi 
dolduğunda otomatik olarak durur.
İstenen zamanlama ayarını seçene kadar bu düğmeye arka arkaya basın (ilgili LED yanar).
Sürekli çalışma modunu seçmek için tüm zamanlayıcı ışıkları sönene kadar düğmeye arka arkaya basın.

UV Düğmesi
UV-C ışığı işlevini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.

Power (Güç) Düğmesi
Hava temizleme cihazını açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.

Filter Reset (Filtre Sıfırlama) Düğmesi
Bu ışık, 2000 saatlik kullanımdan sonra yanıp sönerek filtrelerin değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Filtreleri 
değiştirdikten sonra sıfırlamak için bu düğmeye basın.

Fan Speed (Fan Devri) Düğmesi
Hava temizleme cihazında üç fan devri ve üç mod bulunur [sleep (uyku), turbo, auto (otomatik)]. İstenen fan devri 
ayarını seçene kadar bu düğmeye arka arkaya basın (ilgili LED yanar).

Child Lock (Çocuk Kilidi) İşlevi
Çocuk Kilidi işlevini açmak için Filtre Sıfırlama ve Fan Devri düğmelerini 3 saniye basılı tutun.
Güç düğmesi ışığı yanıp sönerek (0,5 saniye yanar, 0,5 saniye söner) Çocuk Kilidi işlevinin etkinleştirildiğini gösterir. 
Çocuk Kilidi etkinleştirildiğinde, kontrol paneli düğmelerine basmanın herhangi bir etkisi olmaz.
Çocuk Kilidi işlevini kapatmak için Filtre Sıfırlama ve Fan Devri düğmelerini 3 saniye basılı tutun. Tüm kontrol paneli 
düğmeleri normal işlevlerine geri döner.
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Kullanım Talimatları
Not: İlk kullanımdan önce plastik torbaları filtrelerden çıkarın.

1. Üniteyi uygun bir elektrik prizine takın.
2. Üniteyi açmak için güç düğmesine basın.
3. İsterseniz zamanlayıcıyı, fan devrini veya UV ayarlarını değiştirin (Kontrol Paneli açıklamasına bakın).
4. Üniteyi kapatmak için güç düğmesine basın.

Üniteyi kullanmadığınız zaman kapatın ve fişini prizden çekin.

Temizleme ve Bakım
Üniteyi Temizleme
• Üniteyi temizlemeden önce mutlaka güç kaynağının fişini çekin.
• Üniteyi suya koymayın veya doğrudan suyla yıkamayın.
• Üniteyi temizlemek için alkol, yağ, benzen veya herhangi bir aşındırıcı veya yanıcı deterjan kullanmayın.
• Üniteyi temizlemek için kuvvetli olmayan bir deterjanla yumuşak bir bez kullanın ve temizledikten sonra tamamen 

kuruduğundan emin olun.
• Toz birikmesini önlemek için iç ve dış yüzeyi düzenli olarak temizleyin.
• Filtrelerin bakımını yapmak veya değiştirmek için Filtre Değiştirme talimatlarına bakın.

Saklama Talimatları
Ünite uzun süre kullanılmayacaksa paketleyerek nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın:
• Ünitenin güç kaynağının fişini çekin.
• Ön filtreyi temizleyin.
• Hava girişini ve hava çıkışını yumuşak bir bezle temizleyin.

Dikkat
Doğru kullanım ve düzenli bakım, verimli çalışmayı sağlayabilir ve ünitenin ömrünü uzatabilir. Bu ünitedeki herhangi 
bir elektriksel veya mekanik işlevi onarmaya veya ayarlamaya çalışmayın. Tüm servis işlemleri yalnızca kalifiye 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Filtre Değiştirme
Filtre Değiştirme Göstergesi
2000 saatlik kullanımdan sonra, "Filter Reset" (Filtre Sıfırlama) düğmesi ışığı çalışma sırasında yanıp sönecektir. Bu, 
hava temizleme cihazının filtrelerinin değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Filtreleri aşağıdaki talimatlara göre değiştirin. Ardından, Filtre Sıfırlama düğmesine basarak dahili filtre değiştirme 
zamanlayıcısını sıfırlayın.

Filtre Değiştirme Talimatları
Hava temizleme cihazı, içinde filtreleri takılı olarak gelir ancak cihazı ilk kez kullanmadan önce filtrelerdeki plastik 
ambalajları çıkarmanız gerekir.
Yeni filtrelerle değiştirirken tüm ambalajları çıkarın ve filtreleri aşağıda açıklandığı gibi üniteye yerleştirin.

• Filtreleri takarken veya çıkarırken daha iyi dengelemek için üniteyi duvara dayayın.
• Filtreleri doğru sırada ve biçimde taktığınızdan emin olun.



6

1. Adım
Ön panelin üst kısmını tutun ve hava temizleme cihazından çıkarmak 
için ileri doğru çekin.

2. Adım
Ön+HEPA filtre ve Karbon filtredeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

3. Adım
Karbon filtreyi, etiketi size bakacak şekilde hava temizleme cihazına 
yerleştirin.

4. Adım
Ön+HEPA filtreyi, etiketi size bakacak şekilde hava temizleme cihazına 
yerleştirin.

B

A

5. Adım
Ön paneli, önce hava temizleme cihazının alt kısmına (A) tutturarak 
yerine takın. Ardından, panelin üst kısmını hava temizleme cihazının 
gövdesine (B) doğru hafifçe iterek yerine sabitleyin.
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Ön Filtre Bakımı
• Hava temizleme cihazının performansını korumak için ön filtreyi düzenli aralıklarla temizleyin.
• Ön filtre, el aleti aparatları kullanılarak elektrikli süpürgeyle nazikçe temizlenebilir (döner fırça kullanılmaz).
• Ön filtreye zarar verebileceğinden, temizlemek için herhangi bir çözelti, fırça veya keskin cisimler kullanmayın.

HEPA / Aktif Karbon Filtre Bakımı
• HEPA / Aktif Karbon filtre yıkanmaz.
• HEPA filtre, elektrikli süpürge kullanılarak düzenli aralıklarla nazikçe temizlenebilir.
• Filtre değiştirme ışığı yandığında yeni filtrelerle değiştirin.

Sorun Giderme Kılavuzu
Sorun Olası Neden Çözüm

Ünite çalışmıyor

Güç kablosu takılı değil Güç kablosunu takın

Güç kablosu düzgün takılmamış Güç kablosunu doğru şekilde takın

Ön kapak düzgün takılmamış Ön kapağı yeniden takın

Yüksek gürültü

Filtrelerin ambalajları çıkarılmamış Filtre ambalajlarını çıkarın
(bkz. Filtre Değiştirme Talimatları)

Ön filtrede çok fazla toz var Ön filtreyi temizleyin

HEPA ve Aktif Karbon filtreler kirli HEPA ve Aktif Karbon filtreleri 
değiştirin

Anormal gürültü
Ünitenin içinde gevşek parçalar Müşteri hizmetleri merkezine 

başvurunMotor bozuk

Gösterge ışıkları açık değil Ürün devresi kontrol arızası Müşteri hizmetleri merkezine 
başvurun

UV-C gösterge ışığı kapalı
UV-C kapalı UV-C düğmesine basın

UV-C ışığı bozuk veya değiştirilmesi 
gerekiyor

Müşteri hizmetleri merkezine 
başvurun

Hava akışında azalma
Filtreler kirli Filtreleri değiştirin

Filtrelerin ambalajları çıkarılmamış Filtreleri ambalajından çıkarın


