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GENEL ÖZELLİKLER ; 

 230 V 50 HZ ile çalışır. 

 Güç tüketimi – Tam çalışma – Show modu  

             Model;    Ayflame 700 - 150 w  -  36 w 

Ayflame 1000 - 230 w  -  40 w 

Ayflame 1500 - 300 w  -  55 w 

    NOT: İlk açılışta (20 saniye ısınırken) güç tüketimi farklılık gösterebilir. 

 İr uzaktan kumanda (1x cr2032)  

 Dokunmatik cam tasarım 

 Yapay odun veya serpme taşlı model 

 Odun yanması ses efekti 

 Ortamı nemlendirme özelliği 

 Renk değiştirme özelliği ( 10 renk )  

 Yapay odun içerisinde, yapay köz efekti (taşlı modelde bulunmaz) 

 Ayarlanabilir yapay alev yüksekliği 

 

 ÇALIŞMA PRENSİBİ; 

Üründe iki farklı çalışma şekli bulunmaktadır. 

 Tam çalışma 

 Show modu       3 
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Tam çalışma; 

 

Ürünün sularının dolu olduğundan emin olunuz. 

Cihazı uzaktan kumandadan açınız (açılma melodisi duyulur) ve 

otuz saniye ısınmasını bekleyiniz. Bu bekleme esnasında uzaktan 

kumandadaki (açma kapama dışında) fonksiyonlar çalışmayacaktır. 

Otuz saniye sonrasında iki defa bip sesi duyulur ve cihaz çalışır. Yapay 

alev yüksekliğini kumandadan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 

Yapay alev rengini kumandadan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yapay 

alev sesini açıp kapatabilirsiniz. Üründe su yok ise üç defa bip sesi 

duyulur ve cihaz show moduna geçer ve kapanmaz. Ürünü kullanırken 

suyu biter ise yine üç defa bip sesi duyulur ve ardında show moduna 

geçer. Bu iki işlemde de camda kırmızı ışık yanıp sönmeye devam eder. 

Cihazı kapattığınızda bu durum yerini direk yanan kırmızı ışık yani 

bekleme moduna geçer ve kapanır (kapanma melodisi duyulur). 

 

Show modu; 

 

Cihazı kumandadan açın (açılma melodisi duyulur). Ve ardında 

tekrar açma düğmesine basın bir defa bip sesi duyulur. Ve cihaz show 

moduna geçer. Show modunda cihaz çalışmaz sadece odunların 

içerisinde bulunan ledler hareketli bir şekilde kırmızı renkte köz görseli 

olarak yanar. Ana gövde ile birbirileri arasında bağlantı soketi sayesinde 

çalışır. Bu soket düzgün bağlanmadığında odun içerisindeki led ler 

çalışmaz. Lütfen  bu soketi nazik bir şekilde yerleştirmeye çalışınız.  

NOT: bu mod taşlı modelde kullanılamaz. 
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𝕒𝕪𝕗𝕝𝕒𝕞𝕖 

 
KURULUM: 

 Satın aldığınız Ayflame ürünlerinin kutu içerisinde kullanım 

kılavuzu, bir adet CR2032 pil ile çalışan uzaktan kumandası 

(dahil), yapay odunu veya sizin tercihine bağlı olarak yapay odun 

yerine taşlı versiyonu ve cihaz ana gövdesi bulunmaktadır. 

 Cihaz ana gövde içerisinde tercih ettiğiniz modele bağlı olarak 

Ayflame 700 modeli için bir adet, 1000 modeli için iki adet, 

1500 modeli için üç adet su bidonu bulunmaktadır. 

 Bu su bidonların içerisinde kesinlikle çeşme suyu kullanmayınız. 

Bu su bidonlarına kireçten arınmış, arıtılmış su veya kapalı 

ambalaj suyu kullanmanız tavsiye edilir. Bu talimat bu ürünlerin 

çalışma ömrünün uzun olmasına sebep olacaktır. 

 Su bidonları içerisine bir litre suya bir damla koku esansı 

eklenebilir. Bu durum nemlendirme işlemi ile birlikte ortama 

koku yaymasına sebep olacaktır. Bu orandan daha fazla koku 

esansı eklemek cihaza zarar verebilir. Önemli uyarı  bu işlem  

astım, bronşit veya kronik akciğer hastaları için uygun değildir. 

 Montaj yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar; 

 
a- Ürünün montajı bitmiş şeklinin tamamen terazide olması çok 

önemlidir. 

b- Yapılmış olan kaplamanın, giydirmenin veya dekoratif yapının açılan 

deliklerinde yukarıdan aşağıya ters bir hava akımının olmaması çok 

önemlidir. 

c- Ürünün hava alması çok önemlidir cihazda üretilen sis, ürün için 

yapılan hava menfezinden ya da hava alma deliklerinden yeterli 

seviyede hava gelmiyor ise ürün kendi ürettiği siste boğulabilir ve 

yoğunlaşma elektronik aksama ulaşabilir. Bu durum cihazın garanti 

koşullarını desteklemez hale gelmesine sebep olacaktır. 

                        5 



𝕒𝕪𝕗𝕝𝕒𝕞𝕖 

 
 

d- Yapılmış olan kaplamanın, giydirmenin veya dekoratif yapının 

içerisine yerleştirilen Ayflame ürünlerinin aşağıdan yukarıya doğru 

hava alabilmeleri için alt veya yan kısımlarına yeterli hava alma 

kanalları bırakılması çok önemlidir. 

e- Boşluk bırakılması gereken hava girişleri; 

 
 

 

Eğer kaplama yere kadar ise ön kısmına hava menfezi 

takılması tavsiye edilir. Ancak kaplama yerden havada 

duruyor ise alt kısmı tamamen açık olabilir ya da yeterli 

şekilde hava delikleri bırakılmalıdır. 
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f- Bütün bu işlemler bittikten sonra cihaz bir daha hareket 

ettirilmeyecek ise su bidonları doldurulup çalışmaya hazır hale 

getirilebilirsiniz. 

g- Çalıştırma işleminden sonra takıldığı alana veya montaj bölgesine 

tamir ve tadilat yapılmaması gerekmektedir. Fakat montaj edilen 

bölgeye tekrar bir düzeltme veya tamirat yapılması gerekiyor ise 

cihazın suyunun boşaltma işlemini yapıp sonra montaj bölgesine 

müdahale ediniz. 

  Ayflame ürünlerinin montaj bilgileri aşağıdaki gibidir; 
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UZAKTAN KUMANDA: 
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Ürün Sularının Doldurulması; 

 

 Öncelikle ürün üzerinde bulunan yapay odunu sol ve sağ 

tarafından tutunuz. Ancak kesinlikle tepelerdeki ufak odunlardan 

tutmayınız. Öncelikle sağ tarafı kaldırın sonrasında sol taraftan da 

destekleyerek kaldırın. Bidonu veya bidonları uygun su ile doldurup 

tekrar önce sol tarafı kasaya oturtturun sonrasında soketin olduğu sağ 

tarafı nazikçe oturtturun. Taşlı model için aynı talimatlar geçerlidir. 

 

 

 
 

 
 

10 



𝕒𝕪𝕗𝕝𝕒𝕞𝕖 

 
 
Kullanma Talimatları ve Garanti Şartları; 

1. Lütfen ürün özelliklerini ve Garanti şartlarını dikkatlice okuyunuz 

2. Cihazın yapay alev çıkışını ve hava giriş kısımları örtmeyiniz, 

kapatmayınız. 

3. Cihazı yumuşak, sağlam olmayan ve sallanan yüzeylerden uzak 

tutunuz. 

4. Uzun süreli kullanmayacağınız zamanlarda enerjisini kesiniz. Cihazı 

kapatırken düğmesinden veya ir uzaktan kumandadan kapatınız sonra 

enerjisini kesiniz. 

5. Cihaz rutubetli ve hava akımının bulunduğu yerlerde çalışmaya uygun 

değildir. (açık hava, balkon, teras, hareketli bir yapı vb.) 

6. Ürün eğer bir kaplamanın içerisine gizlenecek ise ters hava akımının 

olmadığına ve cihazın kaplama içerisinde yeterli hava girişlerinin açılmış 

olduğundan emin olunuz. 

7. Cihazı kullanırken enerji kablosunun ezilmediğinden emin olunuz, 

enerji kablosu üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde kullanım sağlayınız. 

8. Cihazın içine, ısı dağılımı yapan bölgelere hava giriş kanallarına 

dışarıdan bir cisim vb. sokulmadığından emin olunuz. 

9. Cihazı modifiye etmek, değiştirmek cihazın sağlıklı çalışmasına engel 

olacaktır. Lütfen ürünü özelliklerine uygun kullanın.  Aksi bir yöntem ve 

değişiklik cihazın garanti koşullarını desteklemez hale getirebilir. 

10. Cihazınızın topraklama hattı olan bir prize veya hatta bağlı 

olduğundan emin olunuz. 

11. Temizleme ve bakım yapmak için güç bağlantısını kesiniz 

sonrasında ılık su ve temiz bez kullanınız. Farklı temizlik maddeleri ve 

kimyasallar kullanmayınız. 

11 



𝕒𝕪𝕗𝕝𝕒𝕞𝕖 

 
 

12. Cihazın yer değişimi veya taşınması için önce içerisinde bulunan su 

haznesinin boşaltılması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için bir adet 

şırınga kullanmanız tavsiye edilir. Tamamen içerisindeki suyu 

boşalttıktan sonra taşıma işlemi yapılabilir.  

13.  Taşıma esnasında cihazın kuru kalması için muhafaza ediniz. Sarsıntı 

ve titreşimden uzak tutunuz. 

14.  Eğer cihazın taşınmadan veya yer değişiminden önce suyu 

boşaltılmadan hareket ettirilir ise su, hazneden dışarıya taşıp elektronik 

aksama ulaşabilir. Bu durum cihazın garanti koşullarını desteklemez 

hale gelmesine sebep olacaktır. 

15. Rahat montaj için ürün yuvası üründen bir cm fazla olmalıdır. Ürün 

boyutlarına göre kenarlarda uygun boşluklar bırakın. Montaj ölçüleri ve 

ana gövde ölçüleri kullanım kılavuzunun kurulum bölümünde yer 

almaktadır. 

16.  Camlar ve mobilyalar üzerinde yoğunlaşmalar oluşursa cihazı 

kapatınız 

17. Asla cihazın gövdesini sökmeyiniz. 

18. Cihazı sıcak bir yüzeyde, ısı kaynağına yakın ve güneşi direkt olarak 

gören bir yere yakın kullanmayınız. 

19. Cihazın buhar dağılımını yapan bölümün altında sis üreteci 

bulunmaktadır. Bu elektronik parçanın en az iki ayda bir, bir adet fırça 

yardımı ile temizlenmesi gerekmektedir. 
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20. Eğer bu temizlik bakımı periyodik olarak yapılamaz ise cihazın 

performansı ilerleyen zamanlarda azalacak olup en sonunda sis 

üretemez hale gelecektir. Bu durum sis üreticinin arızalanmasına sebep 

olacağı gibi cihazın garanti koşullarını sağlayamaz hale geleceğini 

unutmayınız.   

21. Cihazın su bidonlarının doldurulması gerektiğinde üst sacı kaldırıp 

bidonlara ulaşabilirsiniz. Ancak tepedeki yapay odunlardan tutarak 

kaldırmayınız uygun sağlam bölgelerden tutarak kaldırınız sonra 

bidonlara ulaşınız. Taşlı model için ise sac havuzda bulunan taşların, 

cihaz içerisine düşmeyeceğinden emin olunuz. Uygun olmayan 

yerlerden tutularak kaldırılması yapay odunun kırılmasına sebep olacağı 

gibi bu durum son kullanıcının kontrolündedir. Üretici firma sorumluluk 

kabul etmeyecektir. 

22. Bu yapay odunlar tamamen el işçiliği olup diğer cihazlarda bulunan 

yapay odunlarla aralarında görsel bazı farklılıklar olabilir (yerleşim şekli, 

boyası görünüşü vb.). 

23. Odun sacı ile ana gövde arasındaki bağlantı için soket kullanılmıştır. 

Bu soket odun sacı ile cihaz arasındaki bağlantının kurulmasını 

sağlamaktadır. Farklı bir kablo ile bu soketi başka cihazlara bağlamaya 

çalışmayınız. Bu durum bağladığınız sisteme ya da kullandığınız cihaza 

zarar verebilir. 

24. Uzaktan kumanda ir teknolojisi ile çalışır ve menzili en fazla 2 

metredir. Cihaza doğru tutunuz ve önünde bir engel olmadığından 

emin olunuz. 
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25. Herhangi bir arıza durumunda imalatçı firma ile iletişime geçiniz. 

Ürünün tamir ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi için ambalajının ve 

köpüklerinin saklanması tavsiye edilir. Aksi bir durumda cihazın dış 

etkenlerden korunmaya uygun olmayan bir paketlemenin yapımında, 

kargoda oluşabilecek hasarlar üretici firmanın sorumluluğunda 

olmayacaktır. 

26.  Eğer ürüne gelen ana güç besleme voltajı çalışma voltajından (230V 

50HZ )daha az veya daha fazla geliyor ise cihaz doğru çalışmayacaktır. 

Kullanmaya başlamadan önce lütfen ölçüm yaptırınız. 

27. Eğer ürün tüm bu şartlar yerine getirildiği halde düzgün ya da hiç 

çalışmıyorsa bilgi ve tecrübeniz olsa bile tamir etmeye çalışmayınız. 

İmalatçı firma ile iletişime geçiniz. Aksi halde garanti koşullarını 

desteklemez hale gelebilir. 

28. Cihaz, 8 yaşını doldurmamış çocuklar, fiziksel, algısal ve zihinsel 

yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından 

kullanılmamalıdır. 

29. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım 

işlemleri, 8 yaş üzeri veya başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar 

tarafından yapılmamalıdır. 

30. Ürününüz, barkot sistemi ile kontrol edilmektedir. Satın alındığı 

tarihten itibaren iki (2) yıl İmalatçı Firma garantisi altındadır. 
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