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Dear Customer,
We wish you to enjoy your product and thank you for choosing Fakir Hausgeräte
which leads the way of innovative technologies.
We hope you to get the best out of Fakir AirBee Car Air Purifier, produced with high
quality and technology. Therefore, we kindly ask you to read this User Manual carefully
before using the product for the first time and keep it safe for future reference.
About Using Instructions
These using instructions are intended for the smooth and safe use of the appliance. For your
safety and that of others, please read the user manual carefully before using the appliance
for the first time.
Meanings of the Symbols
Below symbols will be used throughout the user manual.
WARNING!
This symbol identifies hazards that could result in injury or death.

CAUTION!
This symbol identifies hazards that may lead to damage or malfunction to your product.

NOTE!
It emphasizes important and useful information in the user manual.

Liability
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. does not assume any responsibility for any damage
arising from the non-compliance with the instructions in this user manual, the repair of the
appliance by anyone other than Fakir Authorised Service and the use of it for any purpose
other than its intended use .
CE Declaration of Conformity
This appliance complies with the European Directive 2014/30/EU on Electromagnetic
Compatibility and Low Voltage Directive 2014/35/EU. The appliance bears the CE marking
on the appliance type label.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. reserves the right to change the design and equipment.
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Intended Use
Product model is designed for in-car and household use. It is not suitable for business or
commercial use. In case of any failure arising from the unintended use, services provided by
our authorised services shall be out of warrant coverage.

Unauthorised Use
In cases of unauthorised use specified below, the appliance may be
damaged or cause injuries;
• This appliance should not be used by the people who are not mentally
stable or who do not have enough information on how to use such
appliances. Please do not allow these people to use the appliance.
• The appliance is not a toy. Therefore please do not allow children use
the appliance and be more careful when using the appliance near the
children.
• Keep such materials as plastic bags and cardboards used for packaging
away from children. Otherwise they may harm themselves by swallowing
them. Especially playing with packaging bags may cause danger of
suffocation-swallowing.
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WARNING!
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• Children should not play with this appliance.
• Cleaning and maintenance of the appliance shall not be carried out by
children without supervision.
• Keep the packing materials away from the children. Choking risk!
• Children younger than 3 years shall be kept away from the appliance if
they are not supervised constantly.
• This appliance may be used by persons (including children) with limited
physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/
or knowledge, only under the supervision of a person responsible for
their safety, or in accordance with the instructions of that person.
• Children shall be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
• This appliance shall not be used for play.
• Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the
appliance on and off only if they are under supervision or are informed
of the safe use of the appliance and if they understand the hazards
that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite
for the appliance to be in normal usage position or that it is installed
properly.
• Children older than 3 years and younger than 8 years should not plug
the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance and perform
any cleaning or maintenance operations.
• The appliance shall not be used without supervision.
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Safety is Important
• For your safety and that of others, please read the user manual carefully
before using the appliance for the first time. Keep this manual in a safe
place for future use.
• When using an electrical appliance, the following precautions should
always be taken. In order to prevent fire, electric shock and personal
injuries;
• Before using the appliance, make sure your mains voltage agrees with
the appliance voltage.
• The appliance is not a toy. Therefore please do not allow children to use
the appliance and be more careful when using the appliance near your
children.
• Before first use, check the appliance for damages and defects. If there
is any malfunction or damage to the appliance, do not use the appliance
and get in contact with Fakir Authorized Service.
Safety Warnings
• Please read the user manual carefully before using the appliance for the
first time.
• Before plugging the appliance to the lighter socket or the USB port of the
vehicle ensure that the voltage matches the rated value specified in the
type label.
• In an event where the appliance or the cord is damaged, do not use the
appliance and contact a Fakir authorized service.
• Before cleaning the appliance remove its cord from the lighter socket or
the USB port.
• When the appliance is not in use, while assembling or disassembling the
appliance parts, remove the appliance plug from the lighter socket or the
USB port.
• Use the appliance only with its authentic accessories.
• As you unplug the appliance from the vehicle lighter socket or the USB
port, do not pull its cord.
• Do not try to place a metal or any other item inside the appliance.
• Do not cover the appliance as it is operational, otherwise it may cause
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the appliance to suffer significant damage or start fire!
• Before operating the appliance ensure the power cord is clean and
plugged.
• If there is an unpleasant odour or an abnormal noise emanating from the
appliance, immediately unplug it from the vehicle lighter socket or the
USB port.
• Do not fold the power cord or place heavy items on it.
• Do not wash the appliance with water. It may cause short circuiting and
damage the appliance.
• If the appliance will not be operated for extended periods of time or the
user will keep it away, turn it off unplug it from the vehicle lighter socket
or the USB port.
• If the appliance is dropped or fallen into water, damaged or kept outdoors
for a prolonged time, never use it. Get it checked by taking it to the nearest
Fakir Authorized Service.
• Damage will get damaged from rain and dirt, exercise caution.
• Do not attempt to open any parts of the appliance or to replace the
cord. All the repair work on the appliance must be performed by Fakir
Authorized Service.
• Use the appliance only with the supplied cord.
• Do not spray pesticides or flammable aerosols on the appliance. It may
damage the appliance.
CAUTION!
Please carefully read the safety rules and operation instructions in the user manual. Keep
this user manual for future use.
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WARNING!
• If the vehicle engine is idling for a long time, unplug the appliance. Otherwise this may
damage the appliance.
• Do not operate the appliance when you open the window. This decreases its performance
and shortens the service life.
• Do not expose the appliance to rain and prevent water or other liquids from entering the
appliance.

Unpacking
Before first use, unpack the appliance and its accessories,
and check for damages and defects. If there is any
malfunction or damage to the equipment, do not use the
appliance and contact Fakir Authorised Service.
-Repairs shall be undertaken only by Fakir Authorised Service. Repairs
which are performed improperly, or by unauthorised personnel may
pose harm to the user.
-Do not make a hole or a tear on the on/off switch.

WARNING!
Never use a defective appliance.
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Introducing the Appliance
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1-On/Off Button
2-Air Inlet
3-Air Outlet
4-Air Outlet
5-H.E.P.A Filter
6-UV Lighting
7-Tio2 Filter
8-Ioniser
9-In-car Charging Adapter
10-USB Cable
Technical Information
Voltage 		
: DC 5V
Power		
: 3W
Ion Output
: 3x106 / cm3
Active Oxygen Output : ≤0.05 ppm
UV Spectrum
: 254 nm+-5,UVC
Dust Collection Rate: 98%(4 saat)
Air Volume
: 1.2-2.2m3/saat
Area of Use
: 2-3 m2
CADR Value
: 1-2m3/h
Dimensions of the Appliance : 171*120*48 mm
Weight 		
: 290 g
Service Life
: 10 years
10

7

9

EN

Operating the Device

1. Secure the device to the control
panel using a double-sided tape.
Make sure the air outlet is facing the
passengers.

2. Insert your socket into the vehicle
lighter socket.

3. Turn on the appliance.

4. It automatically releases rich
negative ions while operating.

5. You can use your appliances outside the car easily by removing the lighter input device and
following the above steps wherever there is a USB connection available.
• Each time you touch the button, the indicator will change in the following cases;
*Blue indicator light: The appliance starts cleaning the air and releasing negative ions.
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*Red indicator light: The appliance stops running.

NOTE!
The appliance will automatically shut down after eight hours of continuous operation.

Cleaning and Maintenance of the Appliance
• Only a mild detergent is allowed for cleaning the exterior surface of the appliance.
• The H.E.P.A filter cannot be cleaned, therefore the recommended replacement period is
6 months regardless of the frequency of use.

NOTE!
• Make sure that you have placed the H.E.P.A filter correctly. Do not install reversely. Install
the H.E.P.A filter with the white part of the filter facing the air inlet section.

NOTE!
Before calling the Customer Service, check if you can fix the problem/error by yourself. For
this purpose, please see the "TROUBLESHOOTING" section. If you cannot resolve the
problem/error, please call the Customer Service. Before calling please make ready the
model name and product serial number. You can find this information on the TYPE LABEL
of your product. Hotline: (+90 212) 444 0 241
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Troubleshooting
Your appliance is processed via Quality Control against any malfunction.
Fault

Appliance Does
Not Operate

Cleaned air does
not come out of
its outlet easily

Possible Cause

Solution

There may be a
connection problem.
Appliance may not be
turned on.
The H.E.P.A filter may not
be inserted properly.

The H.E.P.A filter may be
clogged.

Make sure that the appliance is plugged
to the outlet correctly.		
Press the On/Off button.		
Insert the H.E.P.A filter properly.
Appliance may be faulty if it does not
operate after you have performed all the
inspections specified above.
Unplug the appliance from the vehicle
lighter socket or the USB port and take it
to the Fakir Authorised Service.
Replace the H.E.P.A filter.			
				
If this does not work, unplug the
appliance and take it to the Fakir
Authorised Service.
You may be using the appliance in an
environment with poor air quality.
Reinforce air circulation by opening the
windows.
Make sure the filters is clean.

Odours are not
removed properly

Environmental factors

The appliance
makes unusual
noises

You may have forget
Remove the plastic packaging before
to remove the plastic
switching on the appliance again.
packaging of the new filter.

(such as swishes
or crackles) while
operating

Air inlet or outlet may be
blocked by an external
object.
Appliance may be faulty.

Remove the object blocking the air inlet
or outlet.
Turn the appliance off. Take the appliance
to the Fakir Authorised Service.

A smell of burnt
rubber occurs

Appliance may be faulty.

Turn off and unplug the appliance. Take
the appliance to the Fakir Authorised
Service.
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Recycling
If the service life of the appliance expires, cut the power cord and make it unusable.
According to the applicable laws in your country, throw the appliance into the waste bins
identified specially for such appliances.

Electrical waste should not be disposed of with regular waste.
Throw the appliance into waste bins designated for electrical waste.
The packaging elements of the appliance are made of recyclable materials. Throw
them into suitable recycling bins.
The appliance complies with WEEE Regulation.

Shipping
Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent
damage to the appliance.
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Değerli Müşterimiz,
Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diler, inovatif teknolojilere imza atan Fakir
Hausgeräte’yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş Fakir AirBee Araba Hava Temizleyici’den en
iyi verimi almanızı arzu ediyoruz. Bu yüzden ürünü kullanmadan önce bu Kullanım
Kılavuzu’nu dikkatlice okumanızı ve ileride gerekli olabileceğinden saklamanızı rica
ederiz.
Kullanım Talimatları Hakkında
Bu kullanma talimatı cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.
Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma
kılavuzunu okuyunuz.
Sembollerin Anlamı
Bu kullanım kılavuzunun içerisinde aşağıdaki sembolleri göreceksiniz.
UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü
hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi ile kendi alanı
dışında kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumluluk kabul
etmez.
CE Uygunluk Deklarasyonu
Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim
Direktifleri’ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı
tutar.
16
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Kullanım Alanı
Ürün modeli araba içi ve ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve ticari kullanıma uygun
değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz
garanti kapsamı dışında hizmet verecektir

Yetkisiz Kullanım
Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir
ya da yaralanmaya yol açabilir;
• Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları
kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun
değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı
kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında
kullanırken daha dikkatli olunuz.
• Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan
uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle
kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları
boğulma-yutma riski oluşturabilir.
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UYARI!
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine
gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler
kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve
bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocuklar bu cihazla oyun oynamamalıdır.
• Cihaz temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Ambalaj folyolarını, çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi!
• 3 yaşından küçük çocuklar, şayet sürekli gözetim altında değillerse,
cihazdan uzak tutulmalıdırlar.
• Bu cihaz, (çocuklar dahil) sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel
yetilere veya tecrübeye ve/veya bilgiye sahip kişilerce, sadece
onların güvenliğinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya cihazın
nasıl kullanılacağı hususunda bu kişinin talimatları doğrultusunda
kullanılabilir.
• Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla
gözetim altında tutulmalıdırlar.
• Cihazlar, oyun amacıyla kullanılmamalıdırlar.
• 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı sadece
gözetim altındalarsa veya cihazın güvenli kullanımı hakkında
bilgilendirilmişlerse ve cihaz sebebiyle oluşabilecek tehlikeleri
anlamışlarsa, cihazı açıp kapatabilirler. Bu hususta cihazın normal
kullanım konumunda bulunuyor olması veya kurulmuş olması ön
koşul teşkil eder.
• 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihaz fişini elektrik
prizine takmamalı, cihazı ayarlamamalı, cihazın temizlik ve bakımı
ile ilgili bir işlem uygulamamalıdır.
• Cihaz denetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.
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Güvenlik Önemlidir
• Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan
önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar
için güvenli bir yerde saklayınız.
• Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman
alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları
engellemek için;
• Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın voltajının
uyumlu olduğundan emin olunuz.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların cihazı
kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocuklarınızın yanında
kullanırken daha dikkatli olunuz.
• İlk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz.
Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise cihazı kullanmayınız
ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
Güvenlik Uyarıları
• Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatli
bir şekilde okuyunuz.
• Cihazın soketini çakmak girişine ya da USB girişine takmadan önce
cihazınızın tip etiketinde gösterilen voltaj değeri ile aynı olduğunu
kontrol ediniz.
• Cihazın kendisine veya kablosuna zarar gelmesi durumunda, cihazı
kullanmayıp derhal yetkili Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz
• Cihazı temizlemeden önce mutlaka kablosunu çakmak ya da USB
girişinden çıkarınız.
• Cihaz kullanımda değilken, cihazın parçalarını monte ederken ya
da sökerken mutlaka cihaz soketini çakmak girişinden ya da USB
girişinden çıkarınız.
• Cihazınızı kendi aksesuarlarından başka bir şeyle kullanmayınız.
• Cihazın soketini çakmak girişinden ya USB bağlantısından çıkartırken
asla kablosundan çekmeyiniz.
• Cihazın içine metal veya herhangi bir obje yerleştirmeye çalışmayınız.
• Cihaz çalışırken üzerini kapatmayınız, cihazın ciddi şekilde hasar
19
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görmesine hatta bir yangın çıkmasına neden olabilir!
• Cihazı çalıştırmadan önce güç kablosunun temiz olduğundan ve
soketin tamamen takılı olduğundan emin olunuz.
• Üründe hoş olmayan bir koku veya anormal ses çıkması durumunda
derhal soketi çakmak girişinden ya da USB bağlantı girişinden
çıkarınız.
• Güç kablosunu katlamayınız veya üzerine ağır nesneler koymayınız.
• Cihazı su ile yıkamayınız. Kısa devreye ve ürünün hasar görmesine
neden olabilir.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacak veya kullanıcı uzak durmayı
planlıyorsa, cihazı kapatınız ve soketini çakmak girişinden ya da
USB bağlantı girişinden çıkartınız.
• Cihaz yere veya suya düştüyse, hasar görmüşse ya da dışarıda
uzun süre bekletildiyse kesinlikle kullanmayınız. En yakın Fakir Yetkili
Servisi’ne kontrol ettiriniz.
• Cihaz yağmurdan ve kirlenmekten zarar görür, dikkat ediniz.
• Cihazın herhangi bir parçasını açmaya ya da kablosunu değiştirmeye
çalışmayınız. Cihaz üzerindeki tüm tamir işlemleri Fakir Yetkili Servisi
tarafından yapılmalıdır.
• Cihazı yalnızca birlikte verilen kablo ile kullanınız.
• Ürüne pestisitler ve yanıcı spreyler püskürtmeyiniz. Ürünün hasar
görmesine neden olabilir
DİKKAT!
Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice
okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.
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UYARI!
• Araç motoru uzun süre rölantide kalırsa cihazın fişini çekiniz, aksi takdirde cihaza zarar
verebilir.
• Pencereyi açtığınızda cihazı çalıştırmayınız, performansı zayıflatır ve kullanım ömrünü
kısaltır.
• Cihazı yağmura maruz bırakmayınız ve cihazın içine su veya diğer sıvıların girmesini
engelleyiniz.

Kutuyu Açma
İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan
çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda
herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız
ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
-Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir
işlemleri kullanıcı için zarara sebep olabilir.
-Cihazınızın açma-kapama tuşunun bulunduğu kısma delik veya yarık
açmaya çalışmayınız.
UYARI!
Kesinlikle hatalı, kusurlu bir ürünü kullanmayınız.
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Cihaz Tanıtımı
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1-Açma/Kapama Düğmesi
2-Hava Girişi
3-Hava Çıkışı
4-Gösterge Işığı
5-H.E.P.A Filtre
6-UV Işık
7-Tio2 Filtre
8-İyonlaştırıcı
9-Araç İçi Şarj Adaptörü
10-USB Kablosu
Teknik Bilgiler
Voltaj 		
: DC 5V
Güç 		
: 3W
İyon Çıkışı
: 3x106 / cm3
Aktif Oksijen Çıkışı : ≤0.05ppm
UV Spectrum
: 254 nm+-5,UVC
Toz Toplama Oranı: 98%(4 saat)
Hava Hacmi
: 1.2-2.2m3/saat
Kullanım Alanı
: 2-3 m2
CADR Değeri
: 1-2m3/saat
Cihaz Boyutları : 171*120*48 mm
Ağırlık 		
: 290gr
Kullanım Ömrü : 10 yıl
22
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Cihazın Çalışması

1. Cihazı çift taraflı bantla kontrol
paneline sabit bir şekilde
yerleştiriniz. Hava çıkışının yolculara
baktığından emin olunuz.

2. Soketinizi çakmak girişine
yerleştiriniz.

3. Cihazı açınız.

4. Çalışma sırasında otomatik olarak
zengin negatif iyonu serbest bırakır.

5. Araba dışında USB bağlantı girişinin olduğu her yerde çakmak giriş aparatını çıkartarak ve
yukarıdaki adımları uygulayarak cihazınızı kolaylıkla kullanabilirsiniz.
• Düğmeye her dokunduğunuzda, gösterge aşağıdaki durumlarda değişecektir;
*Mavi gösterge ışığı: Cihaz havayı temizlemeye ve negatif iyonları serbest bırakmaya başlar.
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*Kırmızı gösterge ışığı : Cihazın çalışması durur.

NOT!
Cihaz sekiz saatlik sürekli çalışmadan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı
• Dış yüzeyi temizlemek için sadece hafif bir deterjana izin verilir.
• H.E.P.A Filtre temizlenemez bu yüzden önerilen değiştirme süresi kullanım sıklığından
bağımsız 6 aydır.

NOT!
• H.E.P.A filtreyi doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz. Ters takmayınız. H.E.P.A filtreyi
beyaz filtre kısmı hava giriş bölümüne bakacak şekilde takınız.

NOT!
Müşteri Hizmetleri’ni aramadan önce sorunu/hatayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi
kontrol ediniz. Bu amaçla lütfen "SORUN GİDERME" bölümüne bakınız. Sorunu/hatayı
çözemiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetleri’ni arayınız. Aramadan önce lütfen model adını
ve ürün seri numarasını yanınızda hazır tutunuz. Bu bilgileri ürününüzün TİP ETİKETİ
üzerinde bulabilirsiniz. Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241
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Sorun Giderme
Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir.
Hata

Muhtemel Sebebi

Çözüm
Cihazın düzgün takıldığını kontrol ediniz.
Açma/kapama düğmesine basınız.		

Cihaz Çalışmıyor

Bağlantıda bir problem
olabilir.
Cihaz açılmamış olabilir.
H.E.P.A filtresi düzgün
takılmamış olabilir

Temizlenmiş
hava çıkışından
rahatça çıkmıyor

H.E.P.A Filtre tıkanmış
olabilir.

H.E.P.A filtreyi değiştiriniz.			
		
Bu işe yaramazsa, cihazı fişten çekiniz
ve Yetkili Fakir Servisi’ne götürünüz.

Kokular
düzgün şekilde
giderilmiyor

Çevresel faktörler

Cihazı, ortamın hava kalitesinin zayıf
olduğu bir odada ya da araç içinde
kullanıyor olabilirsiniz.
Pencereleri açarak hava dolaşımını
güçlendiriniz.
Filtrelerin temiz olduğundan emin olunuz

Cihaz çalışırken
olağandışı sesler

Yeni filtrenin plastik
ambalajını çıkarmayı
unutmuş olabilirsiniz.

Cihazı yeniden çalıştırmadan önce
plastik ambalajından çıkarınız.

H.E.P.A filtreyi düzgün takınız
Yukarıda belirtilen bütün kontrolleri
yaptıktan sonra cihaz hala çalışmıyor ise
bozulmuş olabilir.
Cihazı çakmak girişinden ya da USB
girişinden çıkartınız ve Yetkili Fakir
Servisi’ne götürünüz.

Hava giriş veya çıkışı
(hışırtı veya
harici bir nesne tarafından
çatırtı sesleri gibi)
engelleniyor olabilir.
çıkarıyor
Cihaz bozulmuş olabilir.

Hava giriş veya çıkışını engelleyen
nesneyi çıkarınız.
Cihazı kapatınız . Cihazı Yetkili Fakir
Servisi’ne götürünüz.

Cihaz çalışırken
yanık kokusu
geliyor

Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz. Cihazı
Yetkili Fakir Servisi’ne götürünüz.

Cihaz bozulmuş olabilir.
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Geri Dönüşüm
Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak
hale getiriniz.
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp
kutularına cihazı bırakınız.

Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir.
Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.
Cihaz AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Sevk
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette
taşınması gerekmektedir.
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Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece/İstanbul, TÜRKİYE
Tel .: +90 212 249 70 69
Faks .: +90 212 293 39 11
Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr’den ulaşabilirsiniz
Müşteri Hizmetleri : 444 0 241
www.fakir.com.tr

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2) Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti
belgeleri geçersizdir.
3) Kullanıcının malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve
arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı,
yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı
veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu
raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle
uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi
altındadır.
4) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar
ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili
servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5) Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,
Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
7) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir
süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren
başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak
uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü
içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip
başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından
istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.
9) İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
11) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak,
bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı
kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini
kullanabilir:
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
b) Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami
sürenin aşılması,
c) Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
14) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın
ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği
gibi hususlar dikkate alınır.
15) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16) Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
18) Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine
yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI

: Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

MERKEZ ADRESİ

: Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece / İstanbul, TÜRKİYE

TELEFONU

: 0 212 249 70 69

FAKSI

: 0 212 251 51 42

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ

:

ÜRÜNÜN
CİNSİ

: Hava Temizleyici

MARKASI

: Fakir

MODELİ

: Airbee

BANDROL VE SERİ NO

: xxxxxxxxx

TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ

: 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ

: 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

*same number as on rating label
*rating label ile aynı numara yazılacak

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

:

ADRESİ

:

TELEFONU

:

FAKSI

:

FATURA TARİH VE NO

:

TARİH - KAŞE - İMZA

:

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

