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FİLTRELEME SİSTEMLERİ

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU



1.TANIM

Havalandırma kanallarından veya c�hazlardan çıkan k�rl� havanın f�ltrelenmes� amacı �le üret�lm�şt�r. B�r
fan yardımıyla çek�len havadak� büyük part�küller ön f�ltrede ayrıştırılır. Ön f�ltreden kaçan daha küçük
yağlı hava part�küller� elektrostat�k f�ltre �ç�nde (+) ve (-) manyet�k olarak yüklenerek yüksüz olan hava
manyet�k alanından geç�r�l�r. Bu �şlemden geçen k�rl� hava %90 ve üzer� oranda tem�zlen�r, bu şek�lde
atmosfere salınır.

2.SORUMLULUKLAR
 
Ürün Sah�b�n�n Sorumlulukları: Ürün sah�b� bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len güvenl�k kurallarının
uygulanmasından veya yetk�ler�n� devrederek uygulatılmasından ve uygulanmama sonucunda oluşacak
r�sklerden sorumludur. Ayrıca ürünün per�yod�k bakımlarından sorumludur. 
 
Üret�c�n�n Sorumlulukları: Bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len tüm unsurların yer�ne get�r�lmes� sonucunda
�malat ve montaj hatalarından kaynaklanan r�sklerden sorumludur.
 

3. EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI  
D�ğer elektr�kl� aletler�n kullanımında olduğu g�b�, yangın, elektr�k şoku ve yaralanma r�skler�ne karşı önlem
almak �ç�n öncel�kl� olarak lütfen aşağıdak� yazılı b�lg�ler� uygulayınız. 

1. C�hazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz.
2. C�haz kablosu zedelenmemel�d�r. Bu nedenle ısı veren c�hazlara (Radyatör... vs) g�b� c�hazların yakınına
koymayınız.
3. Elektr�ksel tehl�kelere karşı c�hazın �ç�ne su ya da başka sıvı kaçırmayınız.
4. Elektr�kl� c�hazlar engell�, yaşlı veya çocukların bulunduğu ortamlarda çalıştırıldığında mutlaka ortamda
nezaret edecek b�r ebeveyn olmalıdır. Çocukların kes�nl�kle c�hazla oynamamasına özen göster�lmel�d�r.
5. C�hazınızı taşırken, tem�zlerken veya kullanmadığınız zamanlarda mutlaka f�ş�n� pr�zden çek�n�z. D�rekt
f�ş� çek�p çıkardığınızdan em�n olunuz.
6. C�hazınızın �çer�s�nde yüksek ger�l�m olduğundan herhang� b�r aletle kurcalamayınız.
7. C�haz kablosu hasar görmüşse, c�haz fonks�yonlarını yer�ne get�rm�yorsa veya herhang� b�r nedenle
düşmüş ve hasar görmüşse c�hazınızı kes�nl�kle çalıştırmayınız. Tam�r ve bakım �ç�n mutlaka üret�c�, satıcı
f�rmayı ya da yetk�l� serv�s�n� ayrınız.
8. Yangın, elektr�ksel şok ve yaralanmaya sebep olmamak �ç�n c�hazınızı üret�c�n�n tavs�yeler� dışında
kullanmayınız. Mutlaka bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len kurallara r�ayet ed�n�z.
9. Çalışırken üzer�n� örtmey�n�z.
10. C�hazınızı ısı yayan yüzeylerden ve açık alevlerden uzak tutunuz.
11. Kes�nl�kle c�hazınıza herhang� b�r c�s�m sokmayınız ve tam�r etmey� denemey�n�z ve mutlaka yetk�l�
serv�s� arayınız
12. C�hazınızda bulunan komponentlere, çalışma hızı ve süres�ne müdahale edecek herhang� b�r başka
c�hazı kes�nl�kle kullanmayın ve adapte etmey�n.
13. Kes�nl�kle, c�hazınızın üzer�ne herhang� b�r şey koymayın.
14. C�hazınızın emn�yet bandını çıkartmayınız, c�hazınızı açmayınız.



5. MONTAJ

Dış mekan kurulumu �ç�n su geç�rmezl�ğe d�kkat ed�n�z.
Elektrostat�k f�ltren�n kurulum yapılacağı ortam tem�z olmalıdır.
Yüksek sıcaklık ortamından kaçınınız.
Aşırı şok veya yük değ�ş�m� g�b� durumlardan kaçınınız.

Yetk�s�z müdahale ed�lmez. Yüksek ger�l�m �le çalışır.

4. CİHAZA YÖNELİK EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI

1. Tam�r, bakım ya da tem�zl�k önces� mutlaka c�hazı f�şten çek�n�z.
2. Ün�tey� asla düşürmey�n�z, dev�rmey�n�z ve çarpmayınız.
3. İstenmeyen rahatsızlıklar yaşamamanız �ç�n c�hazın ozonlu hava çıkışına gözünüzü yaklaştırmayın ya da
d�rekt ozonlu hava çıkışını solumayın. C�haz çıkış ağzı yakınında ozon konsantrasyonu yüksek olup hava �le
karışım sonucu bu oran hızla düşer. İstem dışı, b�lmeden d�rekt yüksek konsantrasyonlu ozonun göze
teması ya da solunması hal�nde ılık ve bol su �le göz ve yüzünüzü yıkayınız, boğaz �ç� etk�s�n� önlemek �ç�n
ılık su �ç�n�z ve havalandırması yüksek b�r alana ya da açık hava ortamına çıkınız. Böylece göz temasında
bulunduğunuz ya da soluduğunuz ozonun oks�jene dönüşme sürec�n� hızlandırarak etk�s�n� ortadan
kaldırırsınız.
4. C�haz �çer�s�nde yüksek voltaj ek�pmanları vardır. Asla yetk�l� serv�s dışında açılmamalıdır.

6. ÇALIŞTIRMA

Ün�ten�n üzer�nde bulunan yeş�l start butonuna basınız



F�ltrelemey� durdurmak �ç�n kırmızı stop butonuna basınız.
Uzaktan kontrol kablosu �le aynı �şlem� yapab�l�rs�n�z.

Ac�l stop butonu �le tehl�ke anında c�hazı durdurab�l�rs�n�z

7. KULLANIM DETAYLARI

Kollektörler� c�hazdan çıkarın ( güvenl�k tal�matları d�kkate alınmalıdır ! )
Kolektörler� uygun b�r  yağ çözücü solvent �le tem�zley�n  ; solvent �le etk�leş�me g�rd�kten sonra b�r
fırça yardımı �le k�r� tem�zley�n.
Toplayıcıyı tem�z su �le �y�ce durulayın.
Tüm �yon�zasyon kablolarının tem�z ve yer�nde olup olmadığını kontrol ed�n.
Eks�k kabloları her şek�lde değ�şt�r�n , aks� takd�rde kollektör düzgün çalışmayacaktır.
Tem�zled�kten sonra toplayıcıları basınçlı hava �le kurutun.
Çocuklar c�haz �le oynamamalıdır.
Bu c�haz , güvenl� b�r şek�lde kullanılmasıyla �lg�l� kend�ler�ne gözet�m veya tal�mat ver�lm�şse ve �çerm�ş
olduğu tehl�keler kend�ler� tarafından anlaşılmazsa 8 yaş ve üzer� çocuklar ve f�z�ksel , duygusal veya
z�h�nsel yetenek eks�kl�ğ� bulunan veya tecrübe  ve b�lg� eks�kl�ğ� olan k�ş�ler tarafından kullanılamaz.
Tem�zleme ve kullanıcı bakımı , gözet�ms�z çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



8. ARIZA TESPİTİ

DURUM MUAYENEANALİZ

Fan düzgün çalışıyor mu?

Dokunmat�k ekran
çalışmıyor

Gürültü veya t�treş�m var mı?

Sesl� m� çalışıyor?

Fanın zem�ne sab�t olduğuna
em�n olunuz.

Tekn�k serv�se
başvurunuz.

F�ltreler� çıkartıp
tem�zley�n�z.

F�ltreler�n yağlanma sev�yes�
yüksek m�?

F�ltreler tıkalı mı?
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