
O-ZONE
Kullanım Kılavuzu





Yeni hava temizleyicinizi
çok beğenerek aldığınızı,
hemen çalıştırıp temiz 
havanın keyfini çıkarmak için 
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de evinizin havasını 
değiştirmeden önce, sizin için 
hazırladığımız kullanım kılavuzuna 
bir göz atmanızı rica ederiz. 
Ardından hava temizleyicinizi 
dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince 

açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli 

olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, 

bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde 

tutmanızı öneririz.
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İLK 
KULLANIMDAN
ÖNCE.
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Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde

hava temizleyicinizle tanışmış olacaksınız. Ardından hava temizleyicinizin parçalarını, 

ambalajlarından çıkarın.

Hava temizleyicinizin gövdesinin altında ve taban ünitesinin altında, kullanım için uygun olan 

voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun 

olup olmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicinizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz,

lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. 

Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Hava temizleyicinizi kutusundan çıkardıktan sonra düz bir zemin üzerinde çalıştırın. 

Devrilmemesi için eğimli ve yumuşak yüzeyler gibi dengesiz zeminlerde çalıştırmaktan kaçının.

Kullanım sırasında hava girişinin kapanmamasını sağlayın. Hava girişinin kapanmaması için

hava temizleyicinizi perde ve benzer nesnelerden uzağa konumlandırın.

Üfleme etkisinin azalmaması için, hava çıkışının etrafındaki 30 cm’lik alanda herhangi

bir nesnenin bulunmamasını sağlayın. Hava temizleyiciniz şimdi kullanıma hazırdır.
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H AVA  T E M İ Z L E Y İ C İ N İ Z İ 
G Ü V E N L E  KU L L A N M A K
S İ Z İ N  E L İ N İ Z D E .
Hava temizleyicinizi güvenle kullanarak yangın, elektrik çarpması ve olası kaza risklerinden 

korunmak için aşağıda açıkladığımız güvenlik şartlarına uygun hareket etmeye özen gösterin. 

Burada belirtilmeyen konularda, ilgili yerel ve ulusal elektrik yönetmeliklerini uygulayın.

+ Hava temizleyicinizi kullanırken çocuklar, yaşlılar ve engeli bulunan kişilerin,

güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulundurulmasını sağlayın.

Hava temizleyicinizle oynamalarına engel olmak için çocukları hava temizleyicinizden

uzak tutun. 

+ Hava temizleyicinizi, belirtilen akım ve gerilim değerlerine uygun, ayrı bir prize bağlayarak

çalıştırın, başka cihazlarla birlikte çoklu priz tertibatlarına bağlayarak çalıştırmaktan kaçının.

+ Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda hava temizleyicinizin çalışmaması hâlinde

hava temizleyicinizi kapatın ve onarım işlemleri için bizimle iletişime geçin. 

+ Fişini prizden çekerken hava temizleyicinizi hareket ettirmeyin.

+ Hava temizleyicinizin fişini prizden çekerken elektrik kablosunu değil fişin kendisini tutun.

+ Elektrik kablosu veya prizin hasar görmüş olması hâlinde hava temizleyicinizi çalıştırmayın.

Elektrik kablosu hasar görmüşse gerekli değişim veya onarım işlemi için bizimle temas kurun.

+ Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu germeyin, bükmeyin ve ısı kaynaklarından

uzak tutun.

+ Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu halı altından geçirmeyin ve üzerini halı ya da

benzeri nesnelerle örtmeyin. Çevrede bulunan kişilerin takılmasını önlemek için kabloyu 

kimsenin bulunmadığı noktalardan geçirin.
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+ Fişini prizden çekmeden önce hava temizleyicinizi kapatın. Uzun süre boyunca 

kullanılmayacaksa fişini prizden çekin.

+ Hava temizleyicinizin hava giriş ve çıkış noktalarına herhangi bir nesne koymayın.

Hava giriş ve çıkış ağızlarında toz, iplik parçaları, saç telleri ve hava akışını bozabilecek başka 

nesneler bulunmamasını sağlayın.

+ Hava temizleyicinizi kuru ve düz bir zemin üzerinde, ısı kaynaklarından, aşındırıcı 

özellikte hava ve nemden uzakta çalıştırın. Yeterli hava akışının temin edilebilmesi için hava 

temizleyicinizin etrafında en az 150 mm’lik boşluk bulunmasını sağlayın. 

+ Hava temizleyicinizi açık havada ve ıslak zemin üzerinde kullanmayın.

+ Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu veya fişini, su ya da başka sıvılara daldırmayın. 

Uzman kişiler tarafından test edilip onaylanmadığı sürece, hava temizleyicinizi uzatma 

kablosuyla çalıştırmanızı önermiyoruz.

+ Hava temizleyicinizin yanında benzer işlevdeki farklı ürünleri çalıştırmayın. 

+ Hava temizleyicinizin üzerinde herhangi bir temizlik maddesi ya da yağ kullanmayın. 

Temizlik, taşıma, servis işlemleri öncesinde fişini prizden çekin.



H AVA  T E M İ Z L E Y İ C İ N İ Z 
H A N G İ  PA R Ç A L A R DA N 
O LU Ş U YO R ?
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Hava çıkışı

Hava kanalı

Hava arıtıcı filtre
 üst kapağı 

      Hava girişi

Açma/kapatma
düğmesi

Ekran

Taban



Açma/kapatma düğmesine 2 saniye 

süreyle basılı tuttuğunuzda, iki kez 

uyarı sesi duyulacak ve düğmeyi 

serbest bıraktığınızda fan çalışmayı 

durduracak.

HAVA MİKTARININ AYARLANMASI

Hava temizleyiciniz çalışır 

durumdayken, düğmeye basarak 

hava miktarını 1 ile 9 kademeleri 

arasında ayarlayabilirsiniz.

DÖNÜŞ

Hava temizleyiciniz çalışır 

durumdayken, dokunmatik 

düğmeye 1 saniye süreyle basılı 

tuttuğunuzda bir kez uyarı sesi 

duyulacak ve fan dönüş hareketine 

başlayacak. Dokunmatik düğmeye 

tekrar 1 saniye süreyle basılı 

tuttuğunuzda ise yine bir kez 

uyarı sesi duyulacak ve fan dönüş 

hareketini durduracak.

HAVA ÇIKIŞININ AYARLANMASI

Hava çıkış ağzını, fan durduktan 

sonra ayarlayın. (Resim 1)

Bir elinizle gövdeyi tutarken, hava 

çıkışını her iki yönde 15 ° yatırarak 

ayarlayabilirsiniz.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN

AÇILIP KAPATILMASI

Hava temizleyicinizin fişini prize 

takın. LED ekran yanacak ve hava 

temizleyiciniz hazırda bekleme 

moduna geçecek.

Gövde üzerindeki açma/kapatma 

düğmesine bastığınızda, bir 

kez uyarı sesi duyulacak ve fan 

çalışmaya başlayacak.
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H AVA  T E M İ Z L E Y İ C İ N İ Z İ 
N AS I L 
KU L L A N AC A KS I N I Z ?
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Filtreyi gövdedeki yuvasına 

yerleştirin ve saat yönünde çevirerek 

sabitleyin. (Resim 5)

OTOMATİK FİLTRE DEĞİŞİMİ 

UYARISI

Hava temizleyiciniz, işlem belleğine 

sahiptir. 6 aylık çalışma sonrasında, 

ekranda çalışma süresi gösterge 

lambası yanacak, 5 kez uyarı sesi 

duyulacak ve 5 saniye sonra da 

ekranda dişli simgesi görünecek. 

Filtre değişimi sonrasında, uzaktan 

kumanda üzerindeki açma/

kapatma düğmesine 5 saniye 

süreyle basılı tutarak alarmı silebilir 

ve sayacın baştan işlemesini 

sağlayabilirsiniz.
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FİLTRE DEĞİŞİMİ

Hava temizleyicinizde bir temizlik 

filtresi bulunuyor. Kullanmadan 

önce, hava temizleme işlemi için 

filtreyi aşağıda açıkladığımız

şekilde takın.

Hava temizleme filtresinin takılması 

ve değiştirilmesi:

Filtre üst kapağını saat yönünün 

tersi yönde çevirerek filtreyi serbest 

bırakın ve sökün. (Resim 2)

Eski filtreyi üst kapaktan ayırın.

(Resim 3)

Kıskaçtan yararlanarak, yeni filtreyi 

kapağa takın. (Resim 4)

02

03

04

05
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UZAKTAN KUMANDA

“AÇMA/KAPATMA” düğmesine basarak hava 
temizleyicinizi çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerindeki “Güçlü Rüzgâr Modu”na 
bastığınızda, ekranda H simgesi görünür ve üfleme gücü 
artar. Düğmeye tekrar basarak hava temizleyicinizi güçlü 
rüzgâr modundan çıkarabilirsiniz.
(" +- " Exit düğmesine basarak da mevcut çalışma 
modundan çıkabilirsiniz.)

Uzaktan kumanda üzerindeki “uyku modu” düğmesine 
bastığınızda, ekranda L simgesi görünecek ve 
üfleme hızı düşecektir. Düğmeye tekrar basarak hava 
temizleyicinizi uyku modundan çıkarabilirsiniz. 
(" +- " Exit düğmesine basarak da mevcut çalışma 
modundan çıkabilirsiniz.)

Uzaktan kumanda üzerinde “Dönüş” düğmesine basarak 
dönüş işlevi başlatabilirsiniz. Fan, sola ve sağa 80° 
dönerek çalışabilir.

Düğmeye tekrar bastığınızda dönüş işlevi devre dışı 
kalır. Uzaktan kumanda üzerinde “+” düğmesine 
basarak hava akışını artırabilir ve “- “düğmesiyle hava 
akışını azaltabilirsiniz. Hava temizleyiciniz, 9 farklı hız 
kademesinde çalışabilir.

Uzaktan kumanda üzerindeki zamanlayıcı düğmesine 
basarak uykuya geçme süresini 1 ile 8 saat arasında 
ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı devreye sokulduğunda, 
diğer işlevler normal şekilde kullanılabilir. Hava 
temizleyiciniz kapatıldığında, zamanlayıcı ayarı da iptal 
edilir.

''UV” düğmesine basarak Ultraviyole fonksiyonunu 
çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.

''İyonik” düğmesine basarak iyonik fonksiyonunu 
çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.
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UZAKTAN KUMANDA AYARLARI

Pilin değiştirilmesi: Pilleri şekillerde 

gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz. 

Pil kutup yönünün doğru 

yerleştirilmesine dikkat edin. (Resim 6)

Pil

- Pili şarj etmeye çalışmayın.

- Pil, oyuncak değildir. Çocukların 

erişemeyeceği şekilde muhafaza 

edin.

- Yanlışlıkla yutulması durumunda 

bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Bağlantının en iyi şekilde sağlanması 

için, uzaktan kumandayı ekran 

üzerindeki sinyal alıcıya doğru 

tutun. (Resim 7)
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Olası Sorunlar

- Hava temizleyiciniz, başka 

cihazlara ait uzaktan kumandalardan 

etkilenebilir.

- Hava temizleyicinizin uzaktan 

kumandası, başka cihazları 

da etkileyebilir. Bu durum, 

uzaktan kumanda frekanslarının 

çakışmasından kaynaklanmakta. 

Arıza veya teknik sorun kapsamında 

sayılmamakta. Hatalı kullanımın 

önüne geçmek için, uzaktan 

kumandayı diğer elektronik 

cihazlara yöneltmeyin.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ

NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

Bakım işlemleri öncesinde hava 

temizleyicinizin fişini prizden çekin.

Gövde

Gövde yüzeylerini yumuşak ve 

kuru bir bezle nazikçe silin. Hava 

temizleyicinizin yüzeyi kirliyse, 

yumuşak bir deterjan ve yumuşak 

bir bezle hafifçe ovalayın. Ardından 

kuru ve yumuşak bir bezle silerek 

temizleyebilirsiniz.

Hava girişi ve çıkışı

Yumuşak bir fırça veya elektrikli 

süpürgeyle hava giriş ve çıkış 

ağızlarındaki tozu alın.
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Hava giriş ve çıkış ağızlarında 

çok fazla toz birikmesi hâlinde 

hava temizleyiciniz gerektiği gibi 

çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda yüzeylerini 

yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe 

silin. Kumandanın uzun süre 

kullanılmayacak olması durumunda 

pili sökün.

Elektrik fişi

Hava temizleyicinizin elektrik fişini 

yumuşak ve kuru bir bezle silin.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ

NASIL MUHAFAZA

EDECEKSİNİZ?

-  Temizlik işlemi sonrasında, hava 

temizleyicinizi bir plastik torba 

içerisinde muhafaza edebilirsiniz.

- Isıtma veya soğutma işlemi yapan 

elektrikli aygıtlardan ve titreşimden 

uzak tutun.

- Hava temizleyicinizi doğrudan 

güneş ışığına veya nemli ortamlara 

maruz bırakmayın.

- Hava temizleyicinizi, çocukların 

erişemeyeceği şekilde muhafaza 

edin. 
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Adım 1: Mobil aygıtınıza 

“HOMEND SMART 

UYGULAMASINI” indiriniz. 

Aplikasyonu App Store 

veya Google Play üzerinden 

indirebilirsiniz. 

Adım 2: Aplikasyona kaydolunuz 

ve e-posta yoluyla size bildirilmiş 

olan doğrulama kodunu giriniz.

Adım 3: Uygulama hesabımız 

için parola oluşturunuz. 

Hava Temizleyicinize Homend
Smart Aplikasyonu İle Bağlanın



0 3K U L L A N I M  K I L A V U Z U 1 1

Adım 4: Cihazınızı açtıktan 

sonra açma kapama tuşuna 7 

saniye basılı tutarak Wi-Fi'nı 

etkinleştiriniz ardından cihaz ekle 

butonuna tıklayınız.

Adım 5: Mobil aygıtınızın 

bluetooth ve konum işlevlerini 

aktif hale getiriniz. Hava 

temizleyiciniz, kurulum işlemini 

gerçekleştirmek ve mobil 

aygıtınıza bağlanmak için, 

mümkün olduğunda bluetooth 

bağlantısını kullanacaktır.Cihazını 

küçük ev aletleri  sekmesinden 

seçiniz. 
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Adım 6: Eklemeye git 

seçeneğine tıklayınız.

Adım 7: Telefonunuzun bağlı 

olduğu Wİ-Fİ adını kontrol ediniz 

ve ileri seçeneğine tıklayınız.

Adım 10: Cihazınız eklenmiştir.

Tamamlandı seçeneğine tıklayınız.

Adım 8: Cihazınız  eklenmeye 

başladı lütfen bekleyiniz

Adım 9: İleri seçeneğine 

tıklayınız.
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Model no

Voltaj seviyesi

Güç seviyesi

O-ZONE 9004H

220-240 V,  50 Hz

30W

İthalatçı / Üretici firma teknik 

özelliklerde haber vermeden 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine 

uygun olarak geri dönüşümü olan 

parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmamalıdır. Lütfen, bu  hava 

temizleyicinizin geri dönüşümünü 

sağlamak için Homend Müşteri 

Hizmetleri’ne başvurun.

homend.com.tr

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis Listesi
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Size şimdi anlatacaklarımıza 
kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi 

biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 

0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. 

Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı 

hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



homend.com.tr


