Tebrikler! Dünyanın en gelißmiß ve verimli oda hava temizleyicilerinden birine sahip
olduπunuz için gurur duyabilirsiniz. Yeni yeni Defender® temizleyiciniz evin içinde hava
kirleten, alerjiye neden olan ve problem yaratan parçacıkları ve tozları azaltır.
Defender® oda hava temizleyicisi Majestic® yüzey temizleyicisi ile beraber çalıßarak size ve
ailenize en temiz havayı sunar.
Health-Mor olarak kendimizi müßterilerimize adamıß olup, mamüllerimizin kalite ve
performansından gurur duyarız. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz varsa, bakım veya
parçaya ihtiyaç duyuyorsanız bölgenizde bulunan bayinizi arayınız ya da 1-440-846-7800
numarasını arayarak size en yakın FilterQueen® yetkili servisinim yerini öπrenebilirsiniz.
Lütfen biraz zaman harcayarak bu kılavuzun bütün bölümlerini okuyunuz ve kendinizi yeni
Defender®'inize alıßtırınız. Ümit ederiz yıllar boyu sürecek temiz havanın faydalarından
yararlanırsınız.
Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kißi tarafından aletin kullanımına ilißkin olarak
kendilerine gözetim veya açıklama saßlanmamıßsa (çocuklar da dahil olmak üzere), fiziksel,
duyusal veya zihinsel engelleri olan ya da deneyim ve bilgi sahibi olmayan kißilerce
kullanım için tasarlanmamıßtır. Çocuklar aletle oynamalarına engel olmak için gözetim
altında tutulmalıdırlar.
Not: Bütün ithal edilen Defender® modelleri, Amerikan modellerinde kullanılan
malzemelere eßit olup, FDA (Federal Drug Administration, Federal Ωlaç Kurumu)
tarafından II. sınıf Tıp Cihazı olarak onaylanmıßtır. Ωthal modelin performansı
Amerikan modeline benzemektedir.
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TÜRKÇE

HOÍGELDΩNΩZ

ÖNEMLΩ EMNΩYET TALΩMATLARI
TÜRKÇE

Elektrikli bir cihazı kullanırken, aßaπıda yer alan temel tedbirler daima takip edilmelidir:

DEFENDER®'Ω KULLANMADAN BÜTÜN TALΩMATLARI OKUYUNUZ.
DΩKKAT – Yangın elektrik ßoku ve yaralanma riskini azaltmak için:
• Dıßarda ve ıslak yüzeylerde kullanmayınız.
• Zedelenmiß cereyan kablosu veya elektrik prizi ile kullanmayınız. Cereyan kablosu
zedelenmiß ise, yetkili FilterQueen® Distribütör veya üretici firma tarafından
deπißtirilmelidir.
• Bakım sadece FilterQueen® Distribütör tarafından gerçekleßtirilmelidir.
• Defender®; 8 yaşından küçük çocuklar, kısıtlı fiziksel, duyusal, zihinsel yetkinliğe
sahip insalar ya da tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim veya
cihazı güvenli kullanma talimatları olmadan ve mevcut tehlikeleri anlamadan
kullanılmamalıdır.
• Çocuklar Defender ile oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başkasının gözetimi olmadan çocuklar tarafından
yapılamaz.

DEΠERLER
D11G/GS/GE/UK/I/AU/HK Modeli		
D11K/PH Modeli		

220-240 V * 50 Hz * 175 W
220 V * 60 Hz * 175 W

EN YÜKSEK HIZ 72,3 dB

BU TALΩMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN
TEKNΩK ÖZELLΩKLER:
Medi-Filter® Kartußu (Cartridge)
• Tek katmanlı, örülmemiß, ıslatılıp bir araya getirilmiß fiberglas media
• 250 adet 1,6 inç (4,13 cm) boyutundaki kıvrımlar, toplam olarak 43,9 ft kare (4,08 m2)
yüzey alanı saπlarlar
Enviropure® Mangal Kömürü Filtresi (ekstra seçenek)
• Gaz ve kokuları azaltmak için aktive edilmiß mangal kömürü filtresi
• Yüksek verimli gaz absorbe edici media (HEGA)
Yapı - Imalat
• Çerçeve: Yüksek ßok dirençli ABS plastik
• Kalbur: Yüksek ßok dirençli ABS plastik
Garanti
• Ayrıntılar için garanti bölümüne bakın
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Defender® toz, polen, duman, tozdan alerji yapan maddeler, hamam böceπinden alerji yapan
maddeler, bakteriler, küf, hayvanlardan gelen alerji yapan maddeleri içeren mikro parçaların
0,1 mikron küçüklüπüne kadar, ev içi havadan filtre edip havayı arındırmak için kullanılan
bir hava temizleyicisidir. Defender® ayrıca sigara dumanı ve ev içindeki kokuları azaltmak
için dizayn edilmißtir. Tavsiye edilen kullanımı, maksimum boyutları 4,6 x 6,1 m x 2,5 m
olan bir odada olmalıdır. Kapıların ve pencerelerin açılması, bu cihazın performansını
etkileyebilir.

❶ T
 aßıma Kulpu – Defender®'i evinizdeki
herhangi bir odaya rahatlıkla taßıyabilirsiniz
 çma/Kapatma Cereyan Düπmesi
❷ A
– Uluslararası “O” kapalı ve “I” açık
sembollerini içerir
❸ Kumanda Paneli – Kullanıcının cihazın
fonksiyonlarını bulunduπu ortama göre
ayarlamasına yardımcı olur
❹ Temiz Hava Çıkıßı – Çıkıß bölümü odanızın
havasının kirlenmesini önlemek için halı
seviyesinin üzerine çıkarılmıßtır.
❺ Motor – Fırçasız olup uzun bir yaßam için
dizayn edilmißtir
❻ Medi-Filter® Kartußu – Bu kartuß polen,
küf parçacıklarını evinizdeki havadan
ayırmakta ve azaltmakta etkilidir
❼ Enviropure® Mangal Kömürü Filtresi
(Ekstra Seçenek) – Aktif mangal
kömüründen yapılmıß olup, kokuları
azaltmakta yardımcı olur
❽ Hava Girißi – Hava cihaza verimli hava
devri için 360 dereceden girer
❾ Tutucu Somun – Bu somunu hızlı ve kolay
filtre de∂ißtirimi için uzaklaßtırınız

❶
❷
❸

❹
❺
❻
❼
❽

❾

Kumanda Paneli
Filtre Deπißtirme
gösterge (kırmızı)

Güç Gösterges (yeßil)

Yukarı Ok Düπmesi

Aßaπı Ok Düπmesi

Düßük Hız Göstergesi

Yüksek Hız Göstergesi
Orta Hız Göstergesi
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PARÇALARIN AÇIKLAMALARI

KULLANIM
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Kullanma Talimatları:
❶ Cihazı elektrik prizine takınız. (Kumanda panelinin üzerindeki Açma/Kapatma düπmesinin
üzerinde bulunan yeßil gösterge elektriπin mevcut olduπunu göstermek üzere yanacaktır; bu
cihazın çalıßtıπından ziyade, çalıßmaya hazır olduπunu gösterir.)
❷ Açma/Kapatma düπmesini Açık (“I”) pozisyonuna getiriniz. Cihazı ilk defa çalıßtırdıπınızda
kumanda panelinin üzerindeki bütün göstergeler iki saniye için yanacaktır. Yeßil güç
göstergesi gösterici lamba (yaprak) yanacak ve Açma/Kapatma düπmesi açık (“I”)
pozisyonunda olduπu müddetce yanmaya devam edecektir.
❸ Cihaz düßük hızda çalıßmaya baßlayacaktır. (Düßük Hız Göstergesi yanacaktır.)
➍ Ön panelde bulunan Yukarı ve Aßaπı Ok Düπmeleri ßimdi cihazın hızını ayarlamak için
aßaπıdaki ßekilde kullanılabilir:
Aßaπı Ok Düπmesi: Motorun hızını azaltmak için bu düπmeye basınız (motor düßük
hızda çalıßıyor ise hızı deπißmeyecektir).
Yukarı Ok Düπmesi: Motorun hızını yükseltmek için bu düπmeye basınız (motor
yüksek hızda çalıßıyor ise hızı deπißmeyecektir).
Uyarı
• Sıvı ve sprey parfümler, aroma terapi ya∂ları veya baßka aromatik hidrokarbonların
Defender®’da kullanılması, cihazın ABS haznesine zarar verebilir. ABS haznesinin zarar
görmesi, cihazın dönen mekanizma parçalarını açı∂a çıkartabilir.
• Dönen mekanizma parçaların yaratabileceπi zarar riskini azaltmak için sıvı ve sprey
parfümler, aroma terapi ya∂ları veya baßka aromatik hidrokarbonları kullanmayınız.
• Bu maddelerin kullanımı garantinizin iptaline sebep olur.
Programlama Talimatları:
Program modu 24 saatlik devamlı kullanma programını aktif olarak kullanmanızı ve
ayarlayabilmenizi saπlar.
Program Modunu Baßlatmak Ωçin:
❶ Cihazı kapatınız.
❷ Aßaπı Ok Düπmesine basıp, düπmeyi cihazı açarken basılı olarak tutunuz.
❸ Yeßil Güç Göstergesi (yaprak) yanıp sönmeye baßladıπı zaman Aßaπı Ok Düπmesine
basmayı bırakınız. Íimdi cihaz program modundadır. Ωstediπiniz programı seçmek için
aßaπıdaki talimatları takip ediniz.
Program Sırasını Ayarlamak Ωçin:
Motor hızı birbiri arkasına gelen 12 iki saat aralıklarında toplam olarak 24 saat kullanımı
gösterecek ßekilde ßeçilmelidir.
Programın Baßlama Zamanı: Program rutini ilk iki saat aralıπı ile, on ikinci iki saat aralıπının
programlaması biter bitmez, baßlar. Lütfen program rutini baßlangıç tarihini arzu ettiπiniz
program rutinini planladıπınızda hesaba kattıπınızdan emin olunuz.
❶ Arzu ettiπiniz program rutinini 15. sayfadaki Tabloyu kullanarak planlayınız.
❷ Kullanımın ilk iki saat için istenilen motor hızını Aßaπı Ok Düπmesine basarak ßeçiniz (Íu
anda yüksek hız seçilmißtir. Aßaπı Ok Düπmesine bir kere basarak orta hızı, iki kere basarak
düßük hızı seçiniz ve üç kere basarak motoru kapatınız.)
❸ Ωlk iki saat için motorun hızını seçer seçmez, Yukarı Ok Düπmesine basarak bu hızı
seçtiπinizi onaylayın. (Her iki saat hız onaylaması yaptıktan sonra, kırmızı Fitre Deπißtirme
Göstergesi yanıp sönecektir.)
➍ Bundan sonra her iki saat aralıπı için hızı Aßaπı Ok Düπmesi ile seçtikten sonra, her
seçeneπinizi Yukarı Ok Düπmesine basarak onaylamaya devam ediniz.
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Y = Yüksek

Program Rutin Tablosu:

O = Orta

D = Düßük

K = Kapalı

Saat Aralıπı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Seçilen Motor Hızı
(Seçeneπinizi
daireye alın)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Zaman

24 saatlik programı tamamlamak için Yukarı Ok Düπmesine 12 defa basmanız gerekecektir. En
son iki saatlik aralık seçimi onaylandıktan sonra, cihaz otomatik olarak programlanmıß rutine
baßlayacaktır. Cihaz program modunda çalıßtıπında, geçerli iki saatlik döneme ait seçilen hız
göstergesi yanıp söner. Eπer programlanmıß cihaz kapalı ise, bütün hız göstergeleri yanıp söner.
Programı Çalıßtırmak Ωçin:
• Program otomatik olarak on ikinci iki saatlik aralık seçiminin kesinlik kazanmasından
sonra çalıßmaya baßlar.
• 24 saatlik program durduruluncaya kadar sürekli olarak çalıßmaya devam eder.
Programı Geçersiz Kılmak Ωçin:
• Cihaz program modunda çalıßıyor iken Yukarı ve Aßaπı Ok Düπmelerine basarak geçici
olarak cihazınızı bu programdan çıkarabilirsiniz.
• Cihaz bu yeni seçilmiß hızda o andaki iki saatlik aralıkta geri kalan zaman içinde ve bunu
takip eden iki saatlik aralık içinde bu hızda çalıßmaya devam edecektir (maksimum olarak
4 saat, program moduna dönmeden önce).
Programı Durdurmak Ωçin:
• Cihazı kapatın. Program daimi olarak duracaktır.
Not: Defender ®'in dizaynı civarından 360 dereceden hava girißini saπlar. Bunun için cihazınızı
en yakın mobilya ve duvardan en aßaπı üç ft (1 m) uzakta tutmaya bakın.

Filtre Deπißtirme Sıralaması
Defender®'inizden tam verim alabilmek için filtrenizi devamlı olarak deπißtirmeyi hatırlayınız.
• Her 6 ayda bir Enviropure® (Mangal Kömürü) Filtresini (Ekstra Seçenek) yenileyiniz.
• Medi-Filter® Kartußunuzu senede bir kere deπistirin (Sayfa 6'daki Filtre Deπißtirme
Göstergesi bölümüne bakınız).
UYARI: Bakım yapmadan cereyandan çıkarınız. Filtreleri yıkamaya veya herhangi bir ßekilde
temizlemeye kalkmayınız. Devamlı periyodik deπißtirme tavsiye edilir.
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Filtre Deπißtirme Göstergesi:
Defender® cihazınız ön panelde yer alan bir Filtre Deπißtirme Göstergesi ile donatılmıßtır.
Bu kırmızı ikaz lambası yanıp söndüπü zaman, deπißtirme filtrenizi sipariß etmek için yetkili
FilterQueen® Distribütör bayiisini aramanızı tavsiye ederiz. Bu kırmızı gösterge yanıp sönmeyi
durdurup, sürekli yanarsa filtrenizi deπißtirmenizi tavsiye ederiz. Defender®’inizin garantisinden
tamamıyla yararlanabilmeniz ve garanti süresini uzatmak için, yukarıda açıklanan filtre
deπißtirme tarifesini takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Daha yüksek kirlilik seviyelerinde,
filtrenizin daha sık aralıklarla deπißtirilmesi gerekebilir.
Filtre Deπißtirme Göstergesi, pano üzerinde bulunan ve filtrenin kullanım süresini kontrol eden
bir süreç ölçer tarafından idare edilir. Medi-Filter® Kartußunuzun 11 aylık bir süre boyunca
kullanılması sonucu, Filtre Deπißtirme Göstergesi yanıp sönmeye baßlayacaktır. Bu yanıp
sönme ißlemi 12 ay kullanım süreninin sonuna kadar devam edecek, ondan sonra devamlı yanık
kalacaktır.
Medi-Filter® Kartußunu deπißtirdikten sonra Filtre Deπißtirme Göstergesi’nin süreç ölçerini
yeniden sıfırlamak gerekir. Eπer bu ißlem usulüne uygun yapılırsa, Filtre Deπißtirme Göstergesi
tamamen sönecektir.
Filtre Deπißtirme Göstergesi Sıfırlama Ωßlemi:
Medi-Filter® Kartußunu 17. sayfadaki talimatlar doπrultusunda deπißtirdikten sonra aßaπıdaki
ißlemleri sırasıyla tamamladıπınız taktirde Filtre Deπißtirme Göstergesini sıfırlamıß olacaksınız:
❶ Cihazı elektrik prizine takınız.
❷ Açma/Kapatma düπmesini Açık (“I”) pozisyonuna getiriniz.
➌ Ωlk önce cihazı düßük hızda çalıßtırınız.
➍ Aßaπı ve Yukarı Ok düπmelerine AYNI ANDA BASIP, Filtre Deπißtirme Göstergesi yanıp
sönmeye baßlayıncaya kadar TUTUNUZ.
➎ Aßaπı ve Yukarı Ok düπmelerini bırakınız.
➏ 5 saniye sonra tekrar Yukarı ve Aßaπı ok düπmelerini BASILI TUTUNUZ.
❼ Kırmızı gösterge düßük yanıp sönme hızından yüksek yanıp sönme hızına geçtiπinde her
iki düπmeyi de bırakınız.

Yukarıdaki ißlemlerin usulünce uygulanması durumunda Filtre Deπißtirme Göstergesi sönecek
ve 11 aylık bir süreç boyunca yanmayacaktır. Eπer Filtre Deπißtirme Göstergesi halen yanık
kalırsa, yukarıdaki ißlemleri tekrarlayınız.
Yukarıda gösterilen 6. adımda bahsi geçen düπmeler ikinci kez tekrar basılmadan önce,
Filtre Deπißtirme Göstergesinin halen yanıp sönüyor olması GEREKΩR.
Not: Daha yüksek kirlilik seviyesinde, filtrelerinizi daha çabuk aralıklarla deπißtirmeniz
gerekebilir.
Not: Deπißtirme filtrelerini sipariß etmek için yetkili FilterQueen® bayinizi arayınız ya da
1-440-846-7800 numarasını en yakınınızdaki bayiyi bulmak için arayınız.
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Filtrenin zamanında deπißtirilmesi Defender®'inizin tıkanmıß filtre ile devamlı
çalıßmasından doπabilecek tahribatı önleyecektir.
Filtreler Deπißtirmek Ωçin:
❶ Defender®'i elektrikten çıkardıktan sonra yan tarafına
yatırınız ve cihazın aßaπısında bulunan tutucu
somunu saatin aksi istimetinde döndürerek, gevßetip,
uzaklaßtırınız.

❷ Cihazı normal pozisyonuna getirip, yukarı kısmındaki
motoru kaldırınız.

➌ Medi-Filter® Kartußu ve Enviropure® (Mangal Kömürü)
Filtresini çıkarınız. Eπer sadece Enviropure® (Mangal
Kömürü) Filtresini deπißtiriyorsanız, eski Mangal Kömürü
filtresini Medi-Filter® Kartußundan çıkarıp atınız.
Not: Mangal kömür filtresi velcro (cırt cırt) ile
tutturulmußtur.
➍ Yeni Enviropure® Mangal kömür filtresini Medi-Filter®
Kartußunun etrafını saracak ßekilde size vermiß olduπumuz
velcro (cırt cırt) ile tutturunuz. Eπer ayrıca Medi-Filter®
Kartußunuda yeniliyorsanız, yeni Enviropure® (Mangal
Kömürü) Filtresini yeni Medi-Filter® Kartußuna
sıkıßtırınız. Filtreleri cihaza tekrar koyunuz.
➎ Cihazın yukarı motor kısmını yerine takınız.

➏ Cihazı yan tarafına yatırarak tutucu somunu alt tarafına
takınız. Cihazı dik duruma getirip kullanmaya devam
ediniz.
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SORUN GΩDERME KILAVUZU
TÜRKÇE

Durum

Muhtemel Neden

Düzeltici Eylem

Yeßil gösterge yanıyor. Açma/
Kapatma düπmesindeki
gösterge yanmıyor.

Cihaza elektrik gelmiyor.

• Cihazın prize
baπlandıπından emin
olunuz.
• Prizde elektrik olduπundan
emin olunuz.
• Cereyan kablosunun
saπlam oldugundan emin
olunuz.
• Cihaz bakım gerektiriyor.

Ön paneldeki yeßil güç
göstergesi (yaprak) yanmıyor.

Kumanda paneline elektrik
gelmiyor veya panelde
bozukluk var.

• Açma/Kapatma
düπmesinin açık
pozisyonunda olduπundan
emin olunuz.
• Açma/Kapatma
Düπmesindeki yeßil
göstergenin yandıπından
emin olunuz.
• Cihaz bakım gerektiriyor.

Kırmızı Filtre Deπißtirme
Göstergesi yanıp sönüyor.

Deπißtirme filtresini sipariß
etme zamanı.

• 16. sayfadaki Filtre
Deπißtirme talimatlarına
bakınız.

Kırmızı Filtre Deπißtirme
Göstergesi yanık durumda.

Filtre deπißtirme ve süreç
ölçerini sıfırlama zamanı.

• Bu normal kullanma
durumudur. Filtre
Deπißtirme Talimatları için
15.-17. sayfalara bakınız.

Bütün motor hız göstergeleri
yanıp sönüyor, cihaz
çalıßmıyor.

Cihaz program modunda
ve ßu anda çalıßmamak için
programlanmıß.

• Bu normal kullanma
durumudur, 14. sayfadaki
proglamlama talimatlarına
bakınız.

Motor hız göstergelerinden
hiç biri yanmıyor, cihaz
çalıßmıyor.

Cihaz programlama
modunda.

• Bu normal kullanma
durumudur, 14. sayfadaki
proglamlama talimatlarına
bakınız.
• Yüksek hızı seçmek için,
Aßaπı Ok Düπmesine bir
kez basın.

Motor hız göstergelerinden
Cihaz program modunda
bir tanesi yanıp sönüyor, cihaz ve ßu anda göstergedeki
çalıßıyor.
hızda çalıßmak için
programlanmıß.

• Bu normal kullanma
durumudur, 14. sayfadaki
proglamlama talimatlarına
bakınız.

Motor hız göstergelerinden
Cihaz programlama
bir tanesi yanıp sönüyor, cihaz modunda.
çalıßmıyor.

• Bu normal kullanma
durumudur, 14. sayfadaki
proglamlama talimatlarına
bakınız.
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Health-Mor, Defender® oda hava temizleyicisinin satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre
boyunca malzeme ve ißçilik olarak kusursuz olduπunu garanti eder. Defender® oda hava
temizleyicisinin asli alıcısı, yıllık Medi-Filter® Kartuß alarak izleyen bir yıl süresince bu
garantiyi uzatabilir. Defender® garantisini bir ilave yıl daha uzatmak için, satın alan kißi
Medi-Filter® Kartußu içinde bulunan garanti uzatım kartını doldurmalı ve geri getirmelidir.
Bu garanti aßaπıdakileri kapsamaz: (1) Defender®’in ticari, profesyonel, kurumlarda, kiralama
gibi ev dıßı amaçlarla kullanımı; (2) yalnıß kullanma veya ihmal etmekten kaynaklanan
zararları; (3) Etikette gösterilen voltaj ve akımın dıßında kullanımı; (4) Health-Mor veya yetkili
bayilerinin dıßındaki kißiler veya gruplardan kaynaklanan zararlar; (5) ulaßtırma masrafları,
gönderme, alma, bakım için telefon ücretleri; (6) filtreler.
Health-Mor bu garanti altında herhangi bir hatayı veya hatalı parçayı tamir edecek veya
deπißtirecektir. Bunun gerçekleßmesi için takip eden ßartlar gerekmektedir: Defender®’in
kendisi veya hatalı parçanın iadesi, ulaßtırma ücretinin ödenmesi, satın alındıπı tarihi ispatlayan
belgenin saπlanması. Bu durumda hatalı cihaz veya parça satın alınan yetkili bayiye veya,
13325 Darice Parkway, Unit A, Strongsville, Ohio 44149 ABD adresindeki Health-Mor
Íirketinin Kalite Kontrol Departmanına (Quality Assurance Department) veya Health-Mor
dan verilmiß yazılı izinle saptanan garanti bakımını yapacak herhangi bir kißiye verilebilir.
Garanti bakımını yapabilecek kißiler hakkındaki bilgiler, Health-Mor’un yukarıda verilen
adresteki Tüketici Ωlißkileri Departmanına (Consumer Relations Department) yazarak veya
1-440-846-7800 numarasını arayarak saπlanılabilir. Söz konusu Defender® veya parçada
muhayeneden sonra malzeme veya ißçilik açısından hata olduπu tespit edilirse, Health-Mor un
seçeneπi üzerine tamir edilecek veya yenilenecek, gönderme ve posta ücreti ödenmek üzere geri
yollanacaktır. Hatalı parçaya bakım garanti müddeti içinde Defender®’in alındıπı yetkili bayi
veya Health-Mor deπil de, yetkisiz bir kißi tarafından yapılırsa veya Health-Mor dan yazılı yetki
alınmamıßsa, bu durumda herhangi bir ödeme yapılmaz.
Bu garanti aßaπıdaki ßartlar yerine getirilmediπi müddetçe yükümsüz ve geçersizdir: (1)
Defender® Health-Mor veya yetkili distribütörden satın alınmalıdır; (2) Defender®’in imalat
seri numarası silinmemiß, deπißtirilmemiß olmalıdır; (3) Defender® her zaman kullanım
kılavuzundaki talimatlar doπrultusunda kullanılmıß olup, ihmal edilmemiß ve kötüye
kullanılmamıß olmalıdır; (4) Defender®’in içinde sadece hakiki FilterQueen® Filtreleri ve
parçalar kullanılmalıdır.
Bu garanti altında herhangi bir hatanın düzeltilmesi veya parçanın deπißtirimi durumunda bu
ißçilik ve parçalar bir yıl müddetince veya orijinal garanti müddetince hangisi daha uzun ise
garanti edilir.
Defender®’a bundan baßka tatbik edilebilecek bir garanti yoktur.
Health-Mor ilave sorumluluk üstlenmez veya kendisinden baßka herhangi birininin ilave
surumluluk üstlenmesine yetki vermez. Bu garantide herhangi bir bölümün sınırlanıp geçersiz
olması diπer bölümlerin geçerliliπini etkilememelidir.

19

TÜRKÇE

GARANTΩ

WEEE Take-Back
& Recycling
AEEC
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The EU Directive on Waste Electrical and Electronic
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label new vacuum and air cleaners to notify customers
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tovebe
recycled
geri dönüştürülmesi gerektiği konusunda bilgi vermek için etiketlemek
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life, and
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kullanılabilir ömürlerinin
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➌ Cihazların
geri dönüşümlerini
yeniden
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WEEE Directive
takes ve
effect
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August 13,finanse
2005,etmek.
and
manufacturers
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meet
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for
recycling
by
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December,
2006.
geri dönüşümle ilgili hedefleri, en geç Şubat 2014 itibariyle karşılamaları
gerekmektedir.

WEEE
Compliance
Statement
AEEC
Uyum
Beyanı
Yetkili distribütörümüz vasıtasıyla, Health-Mor olarak, ilgili AB ülkesinin
münferit
geriour
dönüştürme
kuralları
uyarınca, ürün
ömrünün sonunda,
elektrikli
Through
authorized
distributor,
Health-Mor
will take
süpürgeleri
ve hava cleaners
temizleyicilerini
back vacuum
and geri
air alacağız.
cleaners for recycling
according to the individual EU country recycling
requirements at end of product life.
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