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LED ışıklı Saç Kurutma Makinesi 

KULLANMA KILAVUZU 
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2 20—240 V - 50/60 Hz 2 200 W 
 



! Kılavuzu dikkatlice saklayın ve dikkatlice okuyun; cihazın güvenliği 
ve kullanılması konusunda önemlidir. 

GENEL UYARILAR 

 

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal 

veya metal kapasitesi düşük olan kişiler tarafından veya deneyimleri olmayan ve 

güvenliklerinin onları izleyecek ve talimat verecek sorumlu bir kişi tarafından 

denetlenip denetlenmediğini bilenler tarafından kullanılabilir. Cihazın güvenli bir 

şekilde kullanılma talimatlarını ve olası tehlikeleri anlamış olmalarından emin olun. 

 

Bu cihaz sadece evde kullanım içindir, profesyonel değildir ve sadece özel olarak 

tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. 

 

Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir. 

 

Üretici, uygunsuz, yanlış veya mantıksız kullanımdan kaynaklanan herhangi bir 

zarardan sorumlu tutulamaz. Kurulum, üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır. 

 

Yanlış montaj, üreticinin hiçbir şekilde yükümlü tutulamayacağı kişilere, hayvanlara 

ve mülklere zarar verebilir. Elektrikli cihazların güvenliği, yalnızca elektrik güvenliği 

ile ilgili yürürlükteki standartlara uygun topraklama ile donatılmış bir elektrik 

sistemine bağlandığında garanti edilir. 

 

Ambalaj (plastik torbalar, çiviler, geniş polistiren, vb.) Potansiyel bir tehlike 

kaynağını temsil ettiğinden çocukların erişemeyeceği veya erişilemeyen insanların 

erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır.  

 

Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri için yetkili teknik servise 

başvurun. 

 

Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın. Kullanımları vazgeçilmez 

ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına ve cihaz ile elektrik şebekesi için 

gerekli uyumluluğa sahip olduğundan emin olun.  

 

Cihazı ilk kez kullanırken etiketi veya koruyucu tabakayı çıkardığınızdan emin olun. 

 

Herhangi bir elektrikli cihazın kullanılması, özellikle temel kurallara uymanız 

gerektiği anlamına gelir: 

DİKKAT: Cihazı asla suya daldırmayın; asla suyun yakınında, banyoda, lavaboda 

veya sıvı içeren başka bir kabın yakınında kullanmayın. Cihaz yanlışlıkla suya 

düşerse, ASLA dışarı çıkarmaya çalışmayın, derhal fişi elektrik prizinden çıkarın. 

Ardından gerekli kontroller için yetkili bir teknik servis merkezine götürün. 

 

- Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın. 

- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın. 

- Fişi prizden çıkarmak için cihazı veya kabloyu çekmeyin. 

 

 

 

 
 



 

- Kullanım sırasında cihazı yanıcı veya patlayıcı nesnelerden veya 

maddelerden uzak tutun. 

- Cihazı atmosferik etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayın. 

- Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan 

önce fişi elektrik prizinden çıkarın. 

- Daha fazla güvenlik için, banyoya güç sağlayan elektrik devresine, 30 mA'nın 

üzerinde olmayan diferansiyel, nominal çalışma akımı ile bir diferansiyel akım 

cihazı takmanız önerilir. 

- Aşırı ısınmayı önlemek için güç kaynağı kablosunun tüm uzunluğu boyunca 

açılması gerekir. 

- Güç kablosu ısı kaynaklarının veya keskin yüzeylerin yakınında olmamalıdır. 

- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, kalifiye personel tarafından yapılması 

gereken kabloyu değiştirin. 

- Bir arıza durumunda, cihazı kapatın ve servis ile temasa geçin. 

- Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan herhangi bir onarım veya bakım 

garantinin geçersiz kılınmasına neden olur. 

- Cihazı temizlemek için sadece aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez kullanın. 

- Cihaz artık kullanılamıyorsa ve atmak istediğinizde, çevreyi kirletmemek için 

kabloları çıkarın ve yetkili bir kuruluşa teslim edin. 

- Cihazı periyodik olarak kontrol edin ve parçalarının iyi çalışıp çalışmadığını 

kontrol edin; şüpheniz varsa yetkili bir destek merkezine başvurun. 

- Cihazı hareket ettirmek için güç kaynağı kablosunu çekmeyin. 

- Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından 

yapılmamalıdır. 

- Kullanıcı, güç kaynağına bağlandığında cihazı denetimsiz bırakmamalıdır. 

- Cihazı düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa kullanmayın; şüpheniz 

varsa, yetkili teknik servis merkezi ile iletişim kurun. 

- Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması 

kesinlikle yasaktır; gerekirse satıcıya veya destek merkezine başvurun. 

- Cihaz harici zamanlayıcılarla veya diğer ayrı uzaktan kumanda cihazlarıyla 

çalıştırılmamalıdır. 

- Bağlantıyı kesme olarak kullanıldığı için güç kablosunun fişi her zaman kolay 

erişilebilir olmalıdır. 

 

- Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol  

şunu gösterir: Bu cihazı banyo veya lavabo yakınında kullanmayın. 

• Ürün cam parçalar içeriyorsa, garanti kapsamında değildir. 

 
DİKKAT ! 

Ürünün plastik parçaları garanti kapsamında değildir. 

DİKKAT ! 

Güç kablosunda yıpranma nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir; 

bu nedenle her türlü onarım sahibinin sorumluluğundadır. 

DİKKAT ! 

Cihazı yetkili bir teknik servise götürmeniz gerekiyorsa, cihazı tamamen 

temizlemeniz önerilir. 

DİKKAT ! 

Cihaz biraz kirliyse, kireç tortuları, toz birikintileri veya diğer, harici veya dahili olarak 

bile olsa: hijyen amaçlı olarak, yetkili teknik servis cihazı bakım veya tamir için 

almayı reddedecektir. 

 
 

 



A. Soğuk Hava Seçimi 

B. Sıcaklık Ayarı 

C. ON/OFF ve hız düğmesi 

D. Hava Girişi 

E. Duvara Asma Aparatı 

F. Concentrator 

G. Diffuser 

H. Hava Çıkışı 

M. Filtre 

N. LED aydınlatma 

P. Saklama Torbası 

Q. Açma Düğmesi 

 
KULLANIM TALİMATLARI 

• Fişi elektrik prizine bağlamadan önce 

ellerinizin tamamen kuru 

olduğundan emin olun.  

• (C) ile istenen hızı ayarlayın: 

konum 0 cihaz KAPALI, 

konum I normal hava akışı, 

konum 2 yüksek hava akışı 

• Seçici (B) ile sıcaklığı ayarlayın:  

konum I düşük 

konum II yüksek 

Cihazı çalıştırmak için, eliniz Q sensörü ile 

temas halinde kalacak şekilde tutun. 

• Kurutmaya devam edin 

• Saçlarınız kuruduğunda, elinizi sensör 

Q'dan çekerek cihazı kapatın. Seçiciyi (C) 

0 konumuna getirin ve fişi prizden çekin. 

 
         Cihazın 

Çalıştırılması 

Kolunuzun arkasındaki sensör Q 

üzerindeki elinizin basit teması cihazı 

otomatik olarak açar. 

Kapatmak için elinizi kaldırın. 

 

                  Beyaz ışıklı LED  

Cihaz, beyaz ışığın kafa derisi üzerinde iyi 

bilinen yararlı etkisini kullanır. Cihaz 

tüpünün içindeki LED, saç ampulünü aktive 

eden beyaz bir ışık demeti yayar, kurumayı 

iyileştirerek yumuşaklık ve saça parlaklık 

verir. 

Hava çıkışı, saç kurutma makinesinin 

başlamasıyla otomatik olarak 

etkinleştirilir. 

 
                    İyonizasyon  

Cihaz iyonik yüklerini değiştiren ve 

negatif iyonlara dönüşen bir atom akışı 

yayar. 

(Bir elektron kazanarak atom negatif bir 

iyon haline getirilir ve eğer atom bir 

elektronu kaybederse pozitif iyona 

dönüşür). 

Negatif iyon, doğru kullanılırsa, 

vücudumuz için yararlı bir elementtir; 

aslında negatif iyonlarla yüklü sıcak hava 

akışı daha doğal ve etkili bir hava 

kurutması sağlar. 

Bu, iyonize hava akışı, su boyutlarının 

damlalarını azalttığı, çok küçük 

parçacıklar haline geldiği ve saçlar 

tarafından daha iyi emildiği için olur. 

 
Küçük boyutları nedeniyle, keratin 

yapısını yeniden yaratan saç ölçekleri 

tarafından emilirler, böylece saçların 

daha yumuşak ve taranması daha kolay 

hale gelir. 

Mikro damlaların kalan kısmı daha hızlı 

buharlaşır, böylece gerçek enerji tasarrufu 

ve saç için daha az stres ile kuruma süresi 

kısalır. 

Negatif iyonların akışı, statik elektriği ve 

tahriş edici semptomlarını (taranması çok 

zor olan saçlar), özellikle ince ve kıvırcık 

saçları şekillendirebilir. 

Negatif iyonlarla yüklü hava akışı, 

yüzeydeki zararlı maddeleri ortadan 

kaldırarak saça parlaklık ve yumuşaklık 

verir. 

Böylece saçlar nemlendirilir ve daha az 

gerilir ve parlak ve yumuşak bir dokunuş 

verir. 

 

                 Dar Kurutma Başlığı (F) 

Çıkarılabilir hava konsantratörü, hava 

akışını hassas bir alana yönlendirir. 

Özellikle fırça veya bigudi kullanırken  
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belirli bir alanı kurutmak ve 

şekillendirmek için önerilir. 

Bu aparatı monte etmek için, 

kurutucunun ucuna ortalamanız ve 

hafifçe bastırmanız gerekir. 

Çıkarmak için hafif bir çekiş uygulayın. 

 

 
Difüzör (G) 

Difüzör, sıcak hava konsantrasyonunun 
saçı yakmasını önler. 

Bu aparatı monte etmek için, 

kurutucunun ucuna ortalamanız ve 

hafifçe bastırmanız gerekir. 

Çıkarmak için hafif bir çekiş uygulayın. 

 
Soğuk Hava  (A) 

• Saçları sıcak hava ve bir fırçayla 

şekillendirin. Saç bölümlerini toplayın ve 

bukleleri ısıtın. 

• Kıvrılma şekillendirildiğinde, stile daha 

fazla vücut ve direnç sağlamak için 

soğuk fazı 15-20 saniye başlatın. 

 

 

GARANTİ 

Garanti süresi, cihazın satın alındığı 

tarihten itibaren başlar ve cihaz 

kullanılmasa bile belirtilen süreden sonra 

sona erer. Garanti, malzeme veya imalat 

hataları nedeniyle gerekli olan tüm 

değiştirme ve onarımları kapsar. Cihaz 

kurcalandığında veya yanlış kullanımdan 

dolayı garanti süresi geçersiz kılınır. 

Garanti süresince verilen değiştirme 

veya onarımlar, yetkili teknik servis 

merkezlerimize teslim edilen cihazlar için 

ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Müşteri 

sadece nakliye masraflarını ödemek 

zorundadır. Değiştirilen parçalar veya 

cihazlar markanın sorumluluğundadır. 

 

• Soğuk havayı etkinleştirmek için A 

düğmesine basın. Hava konsantratörü 

(F) kullanılırsa saç modeli daha uzun 

süre tutulur. 

• Soğuk hava (A) sıcaklığı büyük ölçüde 

azaltır ve bir sonraki aşamaya hazırlayan 

saçı hızla soğutur. 

 
GÜVENLİK 

• Hava girişinin (D) ve hava çıkışının (H) 

engellenmediğinden emin olun. 

 
TEMİZLİK 

Fiş prizden çıkarılmış durumdayken, Q 

sensörüne özellikle dikkat ederek cihazı 

yumuşak bir bezle temizleyin. 

Cihazı ASLA suya veya başka bir sıvı maddeye 
koymayın. 

Cihazın arkasındaki hava giriş filtresini M 
periyodik olarak temizleyin. 

 

 

 

 

             

 

Ürünün veya ambalajın üzerindeki 

sembol, ürünlerin atık olarak kabul 

edilmemesi gerektiğini, ancak elektrikli 

ve elektronik cihazların uygun bir 

toplama noktasına getirilmesi gerektiğini 

belirtir. Bu ürünü imha ederek, ürünün 

yetersiz şekilde atılmasından 

kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için 

olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda 

bulunursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü 

hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye 

ofisine, yerel atık imha servisine veya 

ürünü satın aldığınız mağazaya 

başvurun. 

 

 

 

 


