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1 Emniyetiniz için
1.1 Bu kılavuzdaki sim-

geler
Güvenlik notları
Güvenlik notları bu kılavuzda sim-
gelerle belirtilmiştir. Güvenlik not-
ları, tehlikenin boyutunu ifade eden
sinyal kelimeleri aracılığıyla belirtil-
mektedir.

 TEHLİKE!

Simge ve sinyal kelime-
sinden oluşan bu kombi-
nasyon, kaçınılmadığı tak-
dirde ölüme veya ağır
yaralanmalara neden
olacak, doğrudan tehlikeli bir
durumu işaret etmektedir.

 UYARI!

Simge ve sinyal kelime-
sinden oluşan bu kombi-
nasyon, kaçınılmadığı tak-
dirde ölüme veya ağır
yaralanmalara neden olabi-
lecek, muhtemel tehlikeli bir
durumu işaret etmektedir.

 DİKKAT!

Simge ve sinyal kelime-
sinden oluşan bu kombi-
nasyon, kaçınılmadığı tak-
dirde düşük veya hafif
yaralanmalara neden olabi-
lecek, muhtemel tehlikeli bir
durumu işaret etmektedir.

 NOT!

Simge ve sinyal kelime-
sinden oluşan bu kombi-
nasyon, kaçınılmadığı tak-
dirde maddi hasarlara neden
olabilecek, muhtemel tehli-
keli bir durumu işaret etmek-
tedir.

İpuçları ve tavsiyeler

Bu simge, faydalı ipuçlarını
ve tavsiyeleri yanı sıra
verimli ve arızasız bir çalış-
tırma için bilgileri belirtmek-
tedir.
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Özel güvenlik notları
Özel tehlikelere dikkat çekmek için
güvenlik notlarında aşağıdaki sim-
geler kullanılır:

Uyarı işareti Tehlike türü

Tehlikeli elektrik
gerilimi uyarısı.

Tehlikeli bir
yere ilişkin
uyarı.

Eylem talimatlarında güvenlik
notları
Güvenlik notları belirli, her bir
eylem talimatı ile ilgili olabilir. Böy-
lesi güvenlik notları, eylemin uygu-
lanması sırasında okuma akışını
kesmemeleri için, eylem talimatının
içine gömülür. Yukarıda tarif
edilmiş sinyal kelimeleri kullanılır.

Örnek:

1. Cıvatayı gevşetiniz.

2.
 DİKKAT!

Kapakta sıkışma teh-
likesi!

Kapağı dikkatlice kapatınız.

3. Cıvatayı sıkınız.

Diğer işaretler
Eylem talimatlarının, sonuçların,
listelerin, atıfların ve diğer eleman-
ların belirginleştirilmesi için bu kıla-
vuzda aşağıdaki işaretler kullanılır:

İşaret Açıklama

Adım adım eylem tali-
matı

ð Eylem talimatlarının
sonuçları

Bu kılavuzun bölüm-
lerine ve beraberin-
deki geçerli evraklara
atıflar

Belirlenmiş sıralama
olmadan listelemeler

1.2 Kurallara uygun kul-
lanım

Davlumbaz, ev işlerinde bir elek-
trikli veya gazlı ocağın üzerinde
pişirme veya kızartma buharla-
rının emilmesi için öngörül-
müştür. Ticari veya ev dışında
kullanım için öngörülmemiştir.

Her türlü başka kullanım kurallara
aykırı sayılır ve yasaktır. Kurallara
uygun olmayan kullanıma bağlı
hasarlardan dolayı herhangi bir
sorumluluk kabul etmiyoruz.

Özellikle şunlar yasaktır:
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n Açık havada veya ticari alanda
kullanım

n Cihazda kendi başına onarım
veya tadilat

n Metal yağ filtresi olmadan
çalıştırmak

n Davlumbazın altında flambe
yapmak

n Odanın iklimlendirilmesi/hava-
landırılması için kullanım, örn.
bir vantilatör veya uygun hava-
landırma yerine sürekli çalıştı-
rarak

Res. 1

 TEHLİKE!

Cihazın altında durmayınız.

Res. 2

 TEHLİKE!

Cihazın üzerine aksesuar
yerleştirmeyiniz ve evcil hay-
vanlarınızın cihazın üserinde
durmasına izin vermeyiniz.

1.3 Çocuklar ve algıla-
ması sınırlı kişiler

n Cihaz 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve düşük fiziksel,
bilişsel veya ruhsal yeteneklere
sahip veya deneyim ve bilgi
eksikliği bulunan kişiler tara-
fından kullanılması, ancak
güvenlik için sorumlu bir kişinin
gözetimi altında veya bu kişi
tarafından, cihazın güvenli
çalıştırılması bakımından bilgi-
lendirmiş ve buradan doğacak
tehlikeleri anlamış olmaları
durumunda mümkündür.

n Çocuklar cihazla oynamama-
lıdır.

n Ambalaj malzemeleri oyun için
kullanılmamalıdır. Boğulma
riski söz konusudur.

n 8 yaşında veya üzerinde olma-
ları ve gözetim altında olmaları
durumları dışında temizlik ve
bakım çocuklar tarafından
yapılamaz.
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n 8 yaşın altında çocukları
cihazdan ve şebeke kablo-
sundan uzak tutunuz.

n Çocukları soğuyana kadar
aydınlatma elemanlarından
uzak tutunuz. Yanma riski söz
konusudur.

1.4 Yangın/Ateş tehli-
kesi

n Bu kılavuzda tarif edilen, cihaz
ve pişirme yeri arasındaki
mesafeye uyun.

n Cihazın altında flambe yap-
mayın.

n Yağda kızartma işlemini sürekli
gözleyin.

n Yağ artıklarının temizlemek için
cihazın yüzeylerini düzenli bir
şekilde temizleyin.

n Havalandırma çalışmasında
hava yarıklarını açık tutun.

n Metal yağ filtresini en geç 2
haftada bir temizleyerek, metal
yağ filtresinde yağ çökeltileri
oluşmasını engelleyin. Bunlar
tutuşabilir. Gerektiğinde metal
yağ filtresini değiştirin.

n Aşırı ısı oluşumunu engel-
lemek için pişirme gözünü asla
pişirme gereci olmadan çalış-
tırmayın.

n Cihazın yakınında asla açık
alevle çalışmayın.

n Sıcak yağları asla gözetimsiz
bırakmayın. Yağların neden
olduğu bir yangını asla suyla
söndürmeye çalışmayın.

1.5 Gerilim beslemesi
Cihaz elektrik akımıyla çalışır, bu
yüzden temelde bir elektrik çarp-
ması riski bulunur. Özellikle şun-
lara dikkat edin:

n Cihazın bağlanması için ayrı
bir priz gerekiyorsa, bir elektrik
ustasına başvurmanız gerekir.

n Prize asla ıslak ellerinizle
dokunmayın.

n Şebeke kablosunun bükülme-
mesine veya sıkışmamasına
dikkat edin.

n Cihazı şebekeden ayırmak için
şebeke fişini çekin.

n Cihazı sadece tip levhası üze-
rinde verilmiş elektrik gerilimi,
prizdekiyle aynıysa çalıştırın.
Yanlış bir gerilim cihazı boza-
bilir. Sorularınız olması halinde
bir elektrik ustasına başvurun.

1.6 Taşıma
n Cihazı bir sürüş esnasında bir

aracın içine, içeride bulunan
insanlar tehlikeye girmeyecek
şekilde yerleştirin.

n Cihazı başka bir yere taşırken
orijinal ambalajının içine
koyun. Bunun için ambalajını
saklayın.
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1.7 Montaj
n Cihazı monte ederken bir veya

iki kişiden daha yardım alın.
n Sadece duvarınızın veya tava-

nınızın niteliğine uygun montaj
malzemesi kullanın. Eğer emin
değilseniz, bir uzmana danışın.

n Delme işleminden önce,
döşenmiş hatların (elektrik, su,
gaz vs.) zarar görmeyece-
ğinden emin olun. Bunun için
bir hat arama cihazı kullanabi-
lirsiniz.

n Montaj sırasında sağlam bir
merdiven kullanın.

n Montaj sırasında eldiven kul-
lanın, çünkü cihazın içinde
keskin kenarlı bileşenler bulu-
nabilir.

n Bu kılavuzda bahsedilen,
pişirme yerine olan mesafelere
uyun.

n Dış ve iç davlumbazı koruyucu
folyo ile birlikte monte edin.

1.8 Çalıştırma
n Cihazın üzerine cisimler yer-

leştirmeyin, çünkü bunlar aşağı
düşebilir.

n Uzun süreli bir çalıştırma sıra-
sında/sonrasında aydınlatma
elemanlarına temas etmeyin.
Yanma riski söz konusudur.

n Yakılmış LED lambalara doğ-
rudan bakmayın. Bunlar çok
parlaktır ve gözlere zarar vere-
bilir.

n Cihaz, yükselen ısı nedeniyle
çok ısınabilir. Cihazın yüzeyine
ancak soğuduktan sonra
dokunun.

n Yoğuşma suyu oluşumunu
engellemek için pişirme esna-
sında cihazı sürekli çalıştırın.
Aksi taktirde korozyon hasar-
ları oluşabilir.

n Cihazı asla metal yağ filtresi
olmadan kullanmayın. Bu
sayede cihazın içine yağ ve kir
toplanmasını engellersiniz.

1.9 Arıza
Cihaz arızalandığında, bunu kendi
başınıza onarmaya kalkmayın.

n Şebeke kablosu ve şebeke fişi
bozulduysa, elektrik çarpması
yüzünden tehlikeleri önlemek
için bunlar değiştirilmelidir.
Müşteri hizmetlerini çağırın.

n Bir elektrik çarpmasını
önlemek için asla arızalı bir
cihazı çalıştırmayın. Şebeke
fişini çekin veya sigorta kutu-
sundaki sigortayı kapatın. Müş-
teri hizmetlerini çağırın.

n Diğer aydınlatma elemanlarına
aşırı yük binmesini engellemek
için bozuk aydınlatma eleman-
larını daima değiştirin.
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1.10 Temizlik
n Keskin veya aşındırıcı temizlik

gereçleri kullanmayın, aksi tak-
tirde bunlar cihazın yüzeyine
zarar verebilir.

n Keskin cisimler kullanmayın,
aksi taktirde bunlar cihazın
yüzeyini çizebilir.

n Yüksek basınçlı veya buharlı
temizleyici kullanmayın, çünkü
içe giren nem bir elektrik çarp-
masına neden olabilir.

n Metal yağ filtresi için bu kıla-
vuzda verilen temizlik periyot-
larına uyun. Aksi taktirde
yangın riski bulunur.

1.11 Atığa çıkartma
Ambalaj

Res. 3: Geri dönüşüm

Simge Res. 3 ambalajın çevre
dostu, geri dönüştürülebilir malze-
melerden yapıldığını işaret etmek-
tedir. Bunları bunun için öngö-
rülmüş atığa çıkartma haznesine
atın.

Davlumbaz

Res. 4: Elektrik hurdası

Simge Res. 4 ile işaretlenmiş
cihazlar, ev çöpüyle birlikte atı-
lamaz, bilakis elektrikli ve elek-
tronik cihazların geri dönüşümü
için bir toplama noktasına verilmek
zorundadır.
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 ÇEVRE!

Yanlış atığa çıkartma
yüzünden çevre için teh-
like!
Yanlış atığa çıkartma
yüzünden çevre için tehli-
keler meydana gelebilir.

– Elektrik hurdalarının ve
elektronik bileşenlerin,
yetkili uzman işletmeler
tarafından atığa çıkartıl-
masını sağlayın.

– Tereddüt ediyorsanız
çevre dostu atığa
çıkartma işlemi için yerel
belediye makamından
veya atığa çıkartma yet-
kili işletmelerinden bilgi
edinin.
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2 Ürün bilgisi
2.1 Lightline

Res. 5

n LLUD 120 S

2.2 Ürüne genel bakış

Res. 6

1- Tavan montaj plakasından
oluşan tavan konsolu ve deko-
ratif kapak

2- Askı halatları
3- 220 V besleme kablosu
4- Cihaz ana gövdesi
5- Yandan emiş camı / Dekoratif

ocak aydınlatması
6- Dekoratif yan aydınlatmalar

(Cihazın her köşesinde yer
almaktadır)

7- Dekoratif alt adınlatmalar
(Cihazın alt her köşesinde yer
almaktadır)

8- Telefon ile kullanım (Adroid ve
Ios için tasarlanmış arayüz)

9 Uzaktan kumanda ile kullanım
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Res. 7

1- Dekoratif tavan aydınlatmaları
2- Haraket algılama anahtarları
3- Karbon Filtre

Res. 8

1- Şebeke kablosu klemens
2- Tavan askı parçası
3- 12x Ø10mm Plastik dubel
4- 12x Pul
5- 12x 5,5x60 Montaj vidaları
6- Cihaz Besleme kablosu
7- Dekoratif kapak
8- Dekoratif kapak bağlantı baş-

lıkları

Res. 9

1- Halat Sarıcı Motor
2- Halat Sarıcı Makaralar
3- Motor
4- Elektronik Devre Kutuları
5- Besleme Kablosu Sarıcı

Makara
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2.3 Ölçülendirilmiş
Teknik Çizim
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Res. 10

2.4 Açma / Kapama
Anahtarı

Satın almış olduğunuz cihaz içeri-
sinde açma / kapama anahtarı
bulunmaktadır. Cihaza, temizlik
veya bakım yapılmaya başlan-
madan önce anahtar kapalı
konuma getirilerilmelidir.

Açma / kapama butonuna ulaşa-
bilmek için alüminyum filtreleri
sökün ( Ä diğer bilgiler sayfa 34).

Res. 11

1- Açma / Kapama anahtarı

Cihazın enerjisini kapamak için
anahtarı ''0'' konumuna getirin,
açmak için ''1'' konumuna getirin
(Res. 11/ 1)

Cihazın açma/kapama
anahtarı açık konumda sevk
edilir.

2.5 Tavan konsolları
220-240 V~/50 Hz

Res. 12
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 DİKKAT!

Bu cihaz betonarme tavana
sahip yapılarda ve direkt
karkasa montajı yapılabi-
lecek ahşap yapılarda kulla-
nılabilir. Cihazın montajına
başlamadan önce yetkili kişi-
lerden montaj yüzeyinin
cihaza uygunluğu hakkında
onay alınız.

Cihaz düz tavanlı evlerde
kullanılması için uygundur.

Cihazın ağırlığı yaklaşık 75
kg'dır. Cihazın aslılacağı
yüzey bu ağırlığı taşıyabi-
lecek sağlamlıkta olmalıdır.

2.6 Çalışma modu

Res. 13

Pişirme buharı, yandan emiş camı
kenarlarından geçerek alüminyum
kaset filtreye ulaşır. Pişirme buharı
içerisinde ki yağ ve kir partükülle-
rini alüminyum filtreler hapseder ve
temizlenen hava karbon filtrelerden
geçerek tekrar ortama ulaşır.

Avantajları
n Kolay montaj (duvar kırma

gerekli değildir)
n Enerji tasarrufu
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3 Paketini açma ve monte etme
3.1 Paketini açma
Davlumbazın tüm parçaları bir
karton içinde teslim edilir.

 UYARI!

Ambalaj malzemesiyle
oynama durumunda
boğulma tehlikesi!
Ambalaj malzemesiyle
oynama durumunda
boğulma tehlikesi söz konu-
sudur.

– Ambalaj malzemesini,
çocuklar ve tehlikeleri
tahmin edemeyecek
kişiler tarafından erişile-
meyecek şekilde muha-
faza edin.

1. Davlumbazı ve teslimat kap-
samında bulunan tüm parça-
ları paketinden çıkartın ve
içeriği eksiksizlik ve hasar-
sızlık bakımından kontrol
edin.

2. Motor ve ışığın çalışıp çalış-
madığını kontrol edin.

Bir hasar tespit
etmeniz halinde gecik-
meden satıcınıza veya
müşteri hizmetlerine
başvurun (). Cihaz
monte edilmemelidir.

3.2 Teslimat kapsamı

A

MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L = Ø101
8
7
,5

±
1

325±1

4
2
9

1122

1
8
7
,5

±
1

325±1

F

K

H I J

L

G

B

EDC

Res. 14

1- Ürün
2- 12x 10mm Plastik Dubel
3- 12x 5,5x60 Askı Vidası
4- 12x M10 Pul
5- Uzaktan Kumanda
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6- Uzaktan Kumanda Yuvası
7- Montaj Şablonu
8- Kullanma Kılavuzu
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4 Montaj işleminden önce dikkate alın
4.1 Elektrik bağlantısı
Rahatsız edici kabloların gözükme-
mesi için, elektrik bağlantısını
montajdan önce planlamalısınız.

 UYARI!

Kurallara aykırı kurulum
yüzünden hayati tehlike!
Gerekli bir ek prizin kurallara
aykırı bağlantısı yüzünden
elektrik çarpma riski bulunur.

– Ek bir priz gerekmesi
halinde bir elektrik tek-
nisyenine başvurun.

Davlumbazı, şebeke fişine
montaj sonrasında da erişe-
bilecek şekilde monte etme-
lisiniz.
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5 Kurulum ve Montaj

 DİKKAT!

Hatalı kullanım nedeniyle
maddi hasar tehlikesi

Cihazı asmak boyutu ve
ağırlığı nedeniyle çok fazla
fiziksel çaba gerektirir. Cihaz
düşerse, cihaz, mutfak
mobilyaları ve diğer nes-
neler zarar görebilir.

ø8 mm

ø6 mm

Res. 15

n Cihaz içindeki parçalar keskin
kenarlı olabilir. Koruyucu eldi-
venler kullanın ve ekipman kul-
lanın (Res. 15).

 DİKKAT!

– Cihazın montaj yapıla-
cağı yüzey, 90°C sıcak-
lığa dayanıklı olmalıdır.

– Cihazın montaj yapıla-
cağı yüzeye ait dayanık-
lılık, kesme / delme
işlemleri tamamlan-
dıktan sonra da sağ-
lanmış olmalıdır.

– Özellikle ince plakalarda
taşıma kapasitesi ve
dayanıklılık, uygun
destek parçalarıyla sağ-
lanmalıdır. Cihaz ağırlı-
ğını, ek yükleri dahil
ederek göz önünde
bulundurun. Kullanılan
güçlendirme malzemesi,
ısıya ve neme dayanıklı
olmalıdır. Cihazın ağır-
lığı koli üzerinde ki etiket
üzerinde yer almaktadır.
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Res. 16

1. Tavan askı sacı ocağı ortala-
yacak şekilde yerleştirilme-
lidir. Montaj şablonunu
yüzeye yapıştırdığınızda
ocağı ortaladığından emin
olunuz (Res. 16 / 1).

Cihaz en alt konumda iken
tavan ile davlumbaz arasında
ki mesafe 1100mm'dir
(Res. 16).

A

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L = Ø101
8

7
,5

±
1

325±1

4
2

9

1122

1
8

7
,5

±
1

325±1

F

K

H I J

L

G

B

EDC

Res. 17

2. Montaj aksesuarları içeri-
sinde yer alan montaj şablo-
nunu davlumbazın montaj
yapılacağı yüzeye yapıştırın.

Davlumbaza ait tüm parçaları
ambalajından çıkarın.

60

Res. 18

3. Montaj şablonu üzerinde işa-
retlenmiş noktaları cihazın
montaj yapılacağı delikleri
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L)
Ø10mm uç deliniiz. Delik
derinliği en az 60 mm olma-
lıdır (Res. 18).
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Elektrik bağlantısı için
şebeke kablosu ucunu
uygun alana getirin.
Şebeke kablosunda
elektrik akımı olmama-
lıdır.

Res. 19

4. Montaj şablonunu yüzeyden
sökün. Delimiş olduğunuz
deliklere Ø10mm dubelleri
çakın (Res. 19).

Res. 20

5. Montaj aksesuarları içeri-
sinde 12x 5,5x60mm askı
vidası ve 12x Pul bulunmak-
tadır. Pulları askı vidasına
geçirin (Res. 20).

1

2

Res. 21

6. Cihazı bir platform üzerine
yerleştiriniz ve yukarı kaldı-
rınız (Res. 21 / 1 ).
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Tavan askı sacını yukarı kal-
dırınız ( Res. 21 / 2 ).

Res. 22

1- Ø10mm Plastik dubel
2- Tavan Askı Sacı
3- 5,5 x 60 Askı Vidası
4- M10 Pul

7. 12x 5,5 x 60 askı vidası ile
daha önceden tavana
çakmış olduğunuz Ø10mm
plastik dubellere tavan askı
parçasını vidalayınız
( Res. 22).

Montaj asansörünü yavaşça
aşağı indiriniz ve cihazın
altından çıkararak cihazın
emniyetli bir şekilde asılı dur-
duğundan emin olunuz.

1

Res. 23

1- Şebeke kablosu bağlantı kle-
mensi

8.
 TEHLİKE!

Klemens bağlantısını
yapmadan önce
şebeke kablosunda
elektrik olmadığından
emin olunuz.

Ürün iç etiketinde yer
alan voltaj değerlerine
uyunuz.

 UYARI!

Kurallara aykırı
kurulum yüzünden
hayati tehlike!
Gerekli bir ek prizin
veya şebeke hattının
kurallara aykırı bağlan-
tısı yüzünden elektrik
çarpma riski bulunur.
Ek bir priz gerekmesi
halinde bir elektrik tek-
nisyenine başvurun.
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Şebeke kablosunu klemense
bağlayınız (Res. 23).

Res. 24

9. Dekoratif kapağı yıkarı doğru
ok yönünde itiniz. Kilit
somunlarını el ile sıkınız
(Res. 24).

 DİKKAT!

Cihaz üst konumda
iken dekoratif kapak ile
cihaz üst yüzeyi
(Switch haricinde)
temas etmemelidir.
Böyle bir durumda
seviye farkını tespit
ediniz ve cihazı tekrar
aşağı konuma alarak
dekoratif kapağı takma
işleminin tersini uygu-
layarak sökünüz.

Res. 25

1- Askı Teli Ayar Mekanizması
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10. Seviye farkını ayarlayabilmek
için askı teli ayar mekaniz-
masını uygun anahtar yar-
dımı ile sağa yada sola çevi-
rerek ayarlayınız (Res. 25).

5.1 Demontaj
Ürünü montaj adımlarının tersini
uygulayarak sökünüz.
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6 Kullanım
Davlumbazı Android veya Ios ciha-
zınızdan (telefon veya tablet) kon-
trol edebilirsiniz. Bunun için sanal
marketten arama motoruna ''SIL-
VERLINE+ '' yazınız ve uygula-
mayı cihazınıza indiriniz. Davlum-
baza enerji verdikten sonra
cihazınızın Wi-Fi moduna tıkla-
yınız, kullanılabilir ağlarda SLHood
+’a tıklayıp şifre olarak “silverline”
giriniz.

Wi-Fi modül kullanıcı adı
ve şifresinin fabrika değer-
leri:
Kullanıcı Adı: SLHood+

Şifre: silverline

Android

IOS

Res. 26

Cihazınıza indirdiğiniz bir
Kare Kod Okuyucu ile bu
( Res. 26) kodu okutarakta
uygulamayı cihazınıza indi-
rebilirsiniz.
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Kullanılabilir ağlarda
SLHood+ görünmüyor ise
kumanda üzerinde bulunan
açma kapama butonuna 3
saniye basılı tutulduğunda
buzzer bir kez öterek Wi-Fi
kapalıysa açılır, açıksa
kapatılır.

Res. 27

WiFi ağına başarılı bir şekilde bağ-
landıktan sonra uygulamaya girdi-
ğinizde Res. 27 ekranı karşınıza
çıkacaktır. Ekranda “Herhangi bir
yere tıklayarak uygulamaya giriş
yapabilirsiniz.” Detaylı kullanım
kılavuzuna Ayarlar-> Davlumbaz->
kullanım kılavuzu sekmesinden
ulaşabilirsiniz.
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7 Uzaktan kumanda

Res. 28: Uzaktan kumanda

1 Fanı açma/kapatma
2, 3 Kızılötesi gözler
4 Fanın güç kademesini artırma
5 Fanın güç kademesini azaltma
6 Aydınlatmayı açma/kapatma
7 Uzaktan kumandanın çalışma

tezgahına takılması için
montaj kiti
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Motor açma/kapama
butonu - Davlumbaz
Orta Seviye Butonu:
Motoru devreye alıp
çıkartmaya yarar. Dav-
lumbaz 0-20 cm arasında
iken butona basılırsa,
davlumbaz 20 cm aşağı
iner ve 2. Devirde çalış-
maya başlar. Davlumbaz
20 cm konumundan daha
aşağıda ise butona basıl-
dığında sadece motor 2.
Devirde çalışmaya başlar,
davlumbaz hareket
etmez. Motor açılış devri
2’dir. Motor 2. devirde
çalışırken en soldaki
1.LED ve 2.LED yanar.
Uzun basımda Wi-Fi
on/off ve default Wi-Fi
değerlerine dönme yapılır.

Wi-Fi Modül İşlemleri: 
Bu butona 2.Bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
3sn basılı tutulduğunda
Wi-Fi kapalıysa açılır,
açıksa kapatılır. Wi-Fi bu
durumu hafızaya kayde-
dilir. Bu butona basmaya
devam edilerek yaklaşık
6sn basılı tutulduğunda
buzzer bir kez daha
öterek (3.bip sesi) Wi-Fi
direkt kapalıysa açılır,
açıksa kapatılır. Ürüne
enerji geldikten sonra yak-

laşık 20sn içerisinde bu
butona 4.bip sesi duyu-
lana kadar yaklaşık 10sn
basıldığında Wi-Fi fabrika
ayarlarına döner.

+ Motor hızı artırma
butonu - Davlumbaz
Yukarı Butonu: Motorun
hızını bu butona basarak
arttırabilirsiniz. En yüksek
devir 4’tür. 2. devirde 1-2.
LED, 3. devirde
1-2-3.LED, 4. devirde
1-2-3-4. LED yanar. Bu
tuşa 2. Bip sesi duyulana
kadar yaklaşık 1sn basıl-
dığında davlumbaz yukarı
yönde hareket etmeye
başlar ve herhangi bir
tuşa basılmaz ise üst limit
manyetik algılayıcıya (üst
limit) kadar yukarı çıkar.
Eğer davlumbazı herhangi
bir konumda durdurmak
istiyorsak; hareket esna-
sında  , + ve - tuşla-
rından herhangi birine
basılabilir.
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- Motor hızı azaltma butonu
- Davlumbaz Aşağı
Butonu: Motorun hızını bu
butona basarak azaltabi-
lirsiniz. Bu tuşa 2. Bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
1sn basıldığında dav-
lumbaz aşağı yönde
hareket etmeye başlar ve
herhangi bir tuşa
basılmaz ise alt limit man-
yetik algılayıcıya (alt limit)
kadar aşağı iner. Eğer
davlumbazı herhangi bir
konumda durdurmak isti-
yorsak; hareket esna-
sında  , - ve + tuşla-
rından herhangi birine
basılabilir. Motor çalı-
şırken kumandadan -
butonuna 3. Bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
2sn basılı tutulduğunda,
15 dakikalık kapanma
zamanlayıcısı kurulur ve o
devrin LED’i ekranda flaş-
lamaya başlar. 15 daki-
kalık zamanın sonunda
motor kapanır. Kapanma
zamanlayıcısı aktif iken
bu butona tekrar basılı
tutulduğunda timer iptal
edilir ve flaşlama durur.
Timer kuruluyken devir
değiştirildiğinde kapanma
timer’ı iptal olur.

Lamba Açma/Kapama
butonu: Warm-Cold ledleri
ve RGB ledleri açıp kapa-
maya yarar. Lamba buto-
nuna kapalı iken basıldı-
ğında Warm-Cold ledleri
çıkışı aktif olur. 3 saniye
içerisinde lamba butonuna
tekrar basıldığında RGB
ledleri çıkışı aktif olur. 3
saniye içerisinde lamba
butonuna tekrar basıldı-
ğında Warm-Cold ledleri
ve RGB ledleri çıkışları
birlikte aktif olur. Herhangi
bir lamba çıkışı aktif edil-
dikten 3 saniye sonra
veya her iki lamba çıkışı
aktifken basıldığında
lamba kapanır. Uzun
basıldığında fuar modu ve
lamba parlaklığı ayarlama
moduna girmeye, renk
veya parlaklık kaydet-
meye yarar.
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War
m
Cold
Ayar
ı

Warm-Cold ledleri
yanıkken + butonuna 3.
Bip sesi duyulana kadar
yaklaşık 3sn basılı tutul-
duğunda, warm-cold ayar
moduna girer, istenilen
beyaz tonu + ve + buton-
larına basılı tutularak
ayarlanır. Ayar modu
süresi 20sn dir. 20sn
boyunca renk ayarı değiş-
tirilmezse renk eski haline
gelerek ayar modundan
çıkılır. Ayarlanan renk
hafızaya kaydetmek için
tekrardan  butonuna 2.
Bip sesi duyulana kadar
yaklaşık 3sn basılmalıdır.
Lamba kapatılıp tekrar
açıldığında ayarlanan
renkten açılır.

RGB
Ayar
ı:

RGB ledleri yanıkken +
butonuna 3. Bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
3sn basılı tutulduğunda,
RGB ayar moduna girer,
istenilen renk - ve +
butonlarına basılı tutu-
larak uzun basımlarla
veya tek basımlar ile ayar-
lanır. Tek basımlarla Mavi
– Mor – Kırmızı – Sarı-
Yeşil – Turkuaz – Mavi -
… olacak şekilde
yumuşak geçiş yaparak 6
renk ayarlanabilir. Uzun
basımlarla bu 6 rengin ara
tonları da ayarlanabilir.
Ayar modu süresi 20sn
dir. 20sn boyunca renk
ayarı değiştirilmezse renk
eski haline gelerek ayar
modundan çıkılır. Ayar-
lanan renk hafızaya kay-
detmek için tekrardan
butonuna  2. Bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
3sn basılmalıdır. Lamba
kapatılıp tekrar açıldı-
ğında ayarlanan renkten
açılır.
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Par-
laklı
k
Ayar
ları

Herhangi bir lamba açık
iken  2. Bip sesi duyu-
lana kadar yaklaşık 3sn
basılı tutulduğunda,
lamba parlaklığı ayar
moduna girer, istenilen
parlaklık - ve + butonları
ile ayarlanır. Ayar modu
süresi 20sn dir. 20sn
boyunca parlaklık ayarı
değiştirilmezse parlaklık
eski haline gelerek ayar
modundan çıkılır. Ayar-
lanan parlaklık hafızaya
kaydetmek için tekrardan

 2. Bip sesi duyulana
kadar yaklaşık 3sn basılı
tutulmalıdır. Lamba kapa-
tılıp tekrar açıldığında
ayarlanan parlaklıktan
açılır.

Fuar
Dem
o
Mod

 butonuna 3.bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
5sn basıldığında buzzer
RGB ve warm-cold ledleri
açılır. Renkler Mavi – Mor
– Kırmızı – Sarı- Yeşil –
Turkuaz – Mavi - … ve
warm-cold olacak şekilde
yumuşak geçiş yaparak
sürekli döner. Davlumbaz
ise 55 saniye de bir aşağı
ve yukarı periyodik
hareket eder. 1. Tur da
fan motoru kapalı
durumda, 2. Tur da fan
motoru 1.devir de, 3. Tur
da fan motoru 2.devir de,
4. Tur da fan motoru
3.devir de, 5. Tur da fan
motoru 4.devir de ve
tekrar 1. Turdan başla-
yarak çalışır.  butonuna
tekrar basarak fuar
modundan çıkılabilir.

Hav
a
Temi
zlem
e
Fon
ksi-
yon
u

+ butonuna 4. Bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
4sn basılı tutulduğunda
hava temizleme modu
aktif olur. Yani motor 1.
devirde 5 dakika çalışır,
55 dakika durur, 5 dakika
çalışır, … şeklinde devam
eder. Hava temizlemenin
aktif olduğu yaklaşık 20s.
‘de bir LED’lerin sırayla
yanıp sönmesi ile ifade
edilir. Ürün fan motoru
kapalı olduğu süre
boyunca hava temizleme
modunda olduğu anlaşıl-
ması için 3. Devir ledi
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sabit şekilde yanar. Hava
temizleme modu aktif edil-
diğinde uygulamadan
motor çalışma süresi yak-
laşık 5 dakika, 10 dakika,
15 dakika veya 20 daki-
kaya ayarlanabilir. Süre 5
dakikaya ayarlandığında
motor 55 dakika kapalı
durur, 10 dakikaya ayarla-
nırsa 50 dakika kapalı
durur. Yani toplam periyod
1 saat olacak şekilde
çalışır.

Motor çalışma süresi

5 dakikaya ayarlı ise 20
saniyede bir 1 kez,

10 dakikaya ayarlı ise 20
saniyede bir 2 kez,

15 dakikaya ayarlı ise 20
saniyede bir 3 kez,

20 dakikaya ayarlı ise 20
saniyede bir 4 kez sırayla
LED’ler yakılır.

LED’lerin yanma sırası 1.
LED, 2. LED, 3. LED, 4.
LED şeklindedir. Motorun
kapalı olduğu zaman dili-
minde hava temizleme
fonksiyonunun modunun
aktif olduğunu göstermek
adına 3. LED yanar. Hava
temizleme modu aktif iken
motor açma/kapama buto-
nuna basılarak ve oto-
matik modda iken ocak
açılarak geçici olarak
hava temizleme modunu
devre dışı bırakmış oluruz

ve motoru istediğimiz
devirde çalıştırabiliriz.
Hava temizleme modu +
butonuna 4. Bip sesi
duyulana kadar yaklaşık
4sn basılarak kapatılabilir.

Geçerli tuş basımlarında bip
sesi çıkarılır ve işlevini buton
bıraktığında gerçekleştirir.

Fan herhangi bir devirde
çalışıyorken, davlumbaz
kumandadan orta seviyenin
üstüne çıkarılırsa (0-20 cm),
fan motor kapatılır.

Maksimum Çalışma Süresi: Dav-
lumbazın konumunda 4 saat
boyunca hiçbir değişiklik yapılmaz
ise davlumbaz kapatılır. Yani
sadece motor açık ise motor,
sadece lamba açık ise lamba veya
her ikisi de açık ise her ikisi de
kapatılır.

Boost Fonksiyonu: Devir en üst
kademeye alındıktan yaklaşık 7
dakika sonra bir alt devire düşer.
Boost fonksiyonu aktif iken 4. Devir
ledi flaşlar. Boost fonksiyonu
aktifken timer fonksiyonu aktif edi-
lemez. Davlumbaz otomatik
modundayken ocak tarafından 4.
Devirde 7 dakika çalıştıktan sonra
bir alt devire düşer.
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8 Bakım, temizlik ve muhafaza
8.1 Bakım
Elektrik akımı

 TEHLİKE!

Elektrik akımı yüzünden
tehlike!
Cihazın gerilim ileten parça-
larına temas yüzünden,
elektrik çarpmasına bağlı
doğrudan hayati tehlike söz
konusudur.

– Tüm bakım ve temizlik
işlerinden önce şebeke
fişini çekin veya sigorta
kutusundaki sigortayı
kapatın.

Bakım periyotları

 NOT!

Bakım periyotlarına uyul-
maması durumunda per-
formans olumsuz etkilenir!
Çok uzun süre kullanıldı-
ğında metal yağ filtresi ve
aktif karbon filtresi yağ ve kir
partikülleriyle tıkanabilir, bu
yüzden cihazın performansı
olumsuz etkilenir.

– Bu kılavuzda verilen tüm
bakım periyotlarına
uyun.

8.1.1 Metal yağ filtresini
temizleme

 UYARI!

Metal yağ filtresinde yağ
çökeltileri yüzünden
yangın riski!
Metal yağ filtresinde yağ
çökeltileri yüzünden yangın
riski vardır.

– Metal yağ filtresini, yağ
filtresi temizleme uyarısı
gösterildiğinde veya en
az her 2 haftada bir
temizleyin.

– Davlumbazı asla metal
yağ filtresi olmadan
çalıştırmayın.
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Cihazın metal yağ filtresi mutfak-
taki buharın katı bileşenlerini (örn.
yağ veya toz) tutar ve davlumbazın
kirlenmesini büyük ölçüde engeller.

Metal yağ filtresini çıkartma
1. Yandan emiş camını acın

(Res. 29/1).

Res. 29: Metal yağ filtresini
çıkartma

2.
 NOT!

Metal yağ filtresinin
yere düşmesi
yüzünden maddi
hasar!

3. Metal yağ filtresinin kilidini
açın (Res. 29/2) ve bunu
diğer elinizle düşmeye karşı
emniyete alın.

4. Metal yağ filtresini öne doğru
yatırın ve dışarı alın
(Res. 29/2).

5. Metal yağ filtresini elle veya
bulaşık makinesinde temiz-
leyin.

Elle temizleme
6.

 NOT!

Yanlış deterjan
yüzünden maddi
hasar!

Metal yağ filtresini sıcak
bulaşık suyunda yumuşatın
ve yumuşak bir fırçayla
temizleyin.

7. Metal yağ filtresini sıcak
suyla durulayın.

Bulaşık makinesinde temizleme
8. Metal yağ filtresini gevşek ve

dik bir şekilde ve başka
bulaşık olmadan bulaşık
makinesine yerleştirin.

9. Maksimum 55° C sıcaklıkla
bir program başlatın.
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Bulaşık makinesindeki
temizlik yüzünden renk
değişimleri oluşabilir.
Bunlar, metal yağ fil-
tresinin işlevini
olumsuz etkilemez.

Temizlikten sonra
10. Metal yağ filtresini emici bir

altlığın üzerinde kurumaya
bırakın.

Çıkartılmış aktif
karbon filtresi varsa
bunu tekrar metal yağ
filtresinin üzerine
sürün.

Metal yağ filtresini yerleştirme

Res. 30: Metal yağ filtresini yerleş-
tirme

11. Metal yağ filtresini ürün içeri-
sine yerleştirin ve filtre kilidini
açın (Res. 30/1)

12. Metal yağ filtresini takın
( Res. 30/2)

13. Yandan emiş camını kapatın
(Res. 30/3).

Cihazınızda birden fazla
metal yağ filtresi de takılı
olabilir. Diğer metal yağ fil-
trelerini bu tarife göre temiz-
leyin.
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8.1.2 Aktif karbon filtresi
pedini temizleyin
veya değiştirin
(sadece hava sirkü-
lasyonu işletiminde)

Res. 31

1 Karbon Filtre

1. Gövde üzerinde yer alan
karbon filtreyi ok yönünde
çekerek çıkarınız (Res. 31 )

2. Karbon filtreyi 175 - 200 °C’
de 60 - 90 dakika fırında
tutarak tekrar kullanılabilir
hale getiriniz.

Aktif karbon filtresini takma
3. Aktif karbon filtreyi yukarıda

ki işlemlerin tersini uygula-
yarak takınız.

8.1.3 Cihazın Lambasını
Değiştirme

Cihazın lambalarından herhangi
biri arızalandığında satıcınıza veya
müşteri hizmetlerine başvurun.
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8.2 Temizlik ve bakım
8.2.1 Deterjan/temizlik gereçleri

 NOT!

Kurallara aykırı temizlik yüzünden maddi hasar!
Kurallara aykırı temizlik yüzünden maddi hasar oluşabilir.

– Sadece bu kılavuzda bahsedilen, deterjanları/temizlik gereçle-
rini kullanın.

– Buharlı veya yüksek basınçlı temizlik aletleri kullanmayın.
– Agresif deterjanlar veya sivri cisimler kullanmayın.
– Yüzeyleri çizmemek için temizlikten önce takılarınızı çıkartın.

Çeşitli yüzeyler için burada sözü edilen deterjanları ve temizlik gereçlerini
kullanın:

Yüzey Deterjan Temizlik gereci

Paslanmaz çelik n Paslanmaz çelik
deterjanı

n Yumuşak bez
n Yumuşak sünger

Cam n Cam temizleyici
n Yumuşak çözelti

n Yumuşak bez

Boyalı yüzeyler n Yumuşak çözelti n Yumuşak bez

n Yumuşak sünger
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8.2.2 Cihazı dıştan temiz-
leme

1. Cihazı yumuşak bir bezle
iyice kurulayın.

2. Cihazın bakımını yapın.

3. Boyalı yüzeylerde başka bir
bakım gerekli değildir (kesin-
likle paslanmaz çelik bakım
spreyi püskürtmeyin)
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9 Hata mesajları
9.1 Hata durumunda

yapılacaklar

 UYARI!

Arızalı bir cihaz yüzünden
yaralanma riski!
Arızalı bir cihaz yaralanma-
lara neden olabilir.

– Asla arızalı bir cihaz kul-
lanmayın.

– Hata aramaya başla-
madan önce şebeke
fişini çekin veya sigorta
kutusundaki sigortayı
kapatın.

Temel olarak şu geçerlidir:

n Sadece bu kılavuzda bahse-
dilen onarımları yapın.

n Diğer onarımlar için müşteri
hizmetlerini çağırın.

Uygun olmayan onarımlarda
üretici garantisi sona erer.
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9.2 Hata tablosu
Tüm teknik cihazlarda arızalar meydana gelebilir. Bu sırada her zaman
arızalı bir cihaz söz konusu olmayabilir. Bu yüzden aşağıdaki tabloya
dayanarak, arızaları kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin.

Hata tanımı Sebep Yardım

Cihaz çalışmıyor Gerilim beslemesi
bağlı değil

Gerilim beslemesini bağ-
layın.

Sigorta arızalı Sigorta kutunuzdaki sigor-
tayı kontrol edin.

Elektrik kesintisi Diğer cihazların çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.

Güç kaybı/yüksek
çalışma gürültüsü

Kirlenmiş metal
yağ filtresi

Metal yağ filtresini temiz-
leyin

Kirlenmiş aktif
karbon filtresi

Aktif karbon filtreyi temiz-
leyin

Aydınlatma çalışmıyor Aydınlatma ele-
manları bozuk

Aydınlatma elemanlarının
değiştirilmesi için yetkili
servise başvurun

Gerilim beslemesi
bağlı değil

Gerilim beslemesini bağ-
layın.

Üründen olağan dışı
ses geliyor

Mekanik bozulma Yetkili servise başvurun

Cihaz en üst konuma
çıkmıyor

Mekanik bozulma Yetkili servise başvurun

Cihaz en alt konuma
inmiyor

Mekanik bozulma Yetkili servise başvurun

Cihazın askı halatla-
rında yıpranma var

Mekanik bozulma Yetkili servise başvurun

Cihazın en üst
konuma çıktığında
paralel durmuyor

Mekanik bozulma Yetkili servise başvurun
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Sorunu bu tablo yardımıyla çözemediyseniz, müşteri hizmetleriyle
irtibata geçin.
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10 YETKİLİ SERVİS
Aydınlatma Çalışmıyorsa:

n Fişin prize takıldığından ve sigortaların sağlam olduğundan emin
olunuz.

n Ampulleri kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken mutlaka cihazın fişini
prizden çekiniz. Ampuller gevşemiş ise sıkınız, sıkmanıza rağmen
hala yanmıyorsa ampulleri değiştirebilirsiniz.

Oluşabilecek Arızalar ve Servis Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:

A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:

n Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
n Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol

ediniz.

Cihazın performansı yeterli değilse veya çalışırken yüksek ses yapı-
yorsa:

n Cihazın bacasının çıkış çapı yeterli mi? (min.120 mm).
n Metal filtreler temiz mi? Kontrol ediniz.
n Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan

eski olmamasına dikkat ediniz.
n Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya

özen gösteriniz. Eğer cihazın performansı hala sizi memnun etmiyorsa
yetkili servisine başvurunuz.
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Problemler ve Çözümler

Hata tanımı Sebep Yardım

Ürün Çalışmıyor Elektrik Bağlantı-
sını Kontrol et.

Şebeke voltajı 220-240 V
olmalı, ürün topraklı prize
bağlanmalıdır.

Aydınlatma Lambası
Yanmıyor

Elektrik Bağlantı-
sını Kontrol et.

Şebeke voltajı 220-240 V
olmalı, ürün topraklı prize
bağlanmalıdır.

Aydınlatma Lambası
Yanmıyor

Lamba anahtarını
Kontrol Et.

Lamba anahtarı açık
konumda olmalıdır.

Aydınlatma Lambası
Yanmıyor

Ampulleri Kontol
Et.

Ürünün ampulleri sağlam
olmalıdır.

Ürün Hava Çekişi
Zayıf

Alüminyum Filtreyi
Kontrol Et.

Alüminyum kaset filtre
normal şartlarda ayda 1
kes yıkanmalıdır.

Ürün Hava Çekişi
Zayıf

Hava Çıkış Baca-
sını Kontrol Et.

Hava Çıkış Bacası Açık
Olmalıdır.

Ürün Hava Çekişi
Zayıf

Karbon Filtreyi
Kontrol Et.

Karbon filtre kullanılan
ürünlerde karbon filtre
normal şartlarda 3 ayda bir
değiştirilmelidir.

Dışarı Hava Ver-
miyor(Bacasız Kul-
lanım)

Alüminyum Filtreyi
Kontrol Et.

Alüminyum kaset filtre
normal şartlarda ayda 1
kes yıkanmalıdır.

Dışarı Hava Ver-
miyor(Bacasız Kul-
lanım)

Karbon Filtreyi
Kontrol Et.

Karbon filtre kullanılan
ürünlerde karbon filtre
normal şartlarda 3 ayda bir
değiştirilmelidir.

Besleme Geri-
limi

220 - 240 V
50Hz

Motor Yalıtım
Sınıfı

F

Yalıtım Sınıfı CLASS I
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Bu ürün 2014/30/EU (Elektroman-
yetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve
2014/35/EU(Alçak Gerilim (LVD)
yönetmeli) sayılı Avrupa CE Direk-
tiflerine uygundur.

Bu cihaz , Atık Elektrikli ve Elek-
tronik Eşyaların Kontrolü Yönetme-
liği’ne uygundur.

Teknik özellikler ve bu kılavuz,
önceden haber verilmeden değişti-
rilebilir.

 
 

16.12.2020 44



11 Sigorta
1. Ürün garanti belgesini muha-

faza ediniz. Garanti belge-
sinin ibraz edilememesi
durumda ürüne garanti dışı
işlem uygulanır. Ürün
yanında satın alınacak yar-
dımcı elemanlar ve akse-
suarlar ürün garantisinin
dışında tutulur. Kullanma
kılavuzunda zamanla ve kul-
lanıma bağlı olarak değiştiril-
mesi gerektiği belirtilen sarf
malzemeler garanti dışın-
dadır.

2. SILVERLINE tarafından
verilen bu garanti ürünün
normalin dışında kullanılma-
sından doğacak arızaların
giderilmesini kapsamadığı
gibi, aşağıda ki durumlarda
garanti dışıdır.

3. Kullanma hatalarından mey-
dana gelen hasar ve arızalar,

4. Ürünün müşteriye tesli-
minden sonraki yükleme,
boşaltma ve taşıma sıra-
sında oluşan hasar ve arı-
zalar,

5. Voltaj düşüklüğü veya fazla-
lığı; hatalı elektrik tesisatı;
ürünün etiketinde yazılı vol-
tajdan farklı voltajda kul-
lanma nedenlerinden mey-
dana gelecek hasar ve
arızalar,

6. Yangın ve yıldırım düşmesi
ile meydana gelecek hasar
ve arızalar,

7. 5. Ürünün kullanma kılavu-
zunda yer alan hususlara
aykırı kullanılmasından kay-
naklanan arızalar.

8. Garanti belgesinin tekemmül
ettirilerek tüketiciye verilmesi
sorumluluğu, tüketicinin malı
satın aldığı satıcı, bayi,
acenta ya da temsilciliklerine
aittir. Garanti belgesi üze-
rinde tahrifat yapıldığı, ürün
üzerindeki orjinal seri numa-
rası kaldırıldığı veya tahrif
edildiği takdirde bu garanti
geçersizdir.

9. Aspiratör ve davlumbazlarda
kullanılan Alüminyum filtreler
kılavuzda belirtildiği sürede
ve şekilde temizlenmelidir.
Filtrelerde kullanım netice-
sinde zamanla kararma, renk
değişikliği görülebilir. Bu gibi
durumlar normaldir, ürünün
görev ve fonksiyonlarını
yerine getirmesine engel
değildir ve garanti kapsa-
mına girmez.

10. Paslanmaz çelik ürünlerde
kılavuzda belirtilen uyarılara
dikkat edilmemesi halinde
kararma, oksitlenme,
yüzeyde dalgalanma görüle-
bilir. Bu gibi durumlar garanti
kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Aspiratörünüz HDI
SİGORTA A.Ş. sigorta tarafından
sigortalıdır.
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ÖNEMLİ 2 : Aspiratörünüz sigorta-
sının geçerli olması için garanti
belgesini mutlaka onaylatınız. Nak-
liye ve Taşıma ile ilgili Uyarılar

n Ürününüzün ambalajında kulla-
nılmış olan tüm malzemeler
geri dönüşüme uygundur.

n Nakliye esnasında koli üze-
rinde belirtmiş olan işaretlere
uyunuz.

n Ürününüzü taşımak için kolinin
yan kısımlarında bulunan elcek
yerlerinden tutunuz.

n Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;
n Orjinal ambalajını saklayınız.
n Orjinal ambalaj ile taşıyınız,

ambalaj üzerindeki taşıma işa-
retlerine uyunuz.

n Orjinal ambalajı yok ise;
n Aspiratörün üzerine ağır cisim

koymayınız.
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SILVERLINE
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SILVERLINE EV GEREÇLERI SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.
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Istanbul
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