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Fold out the handle / Tutma yerini kıvırın

If necessary change the mains voltage setting 
(115 = 115 – 120 V˜, 230 = 230 – 240 V˜).
Gerekirse şebeke gerilimini değiştirin 
(115 = 115 – 120 V˜, 230 = 230 – 240 V˜). 
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Connect / Takın

Align the concentrator nozzle / Yoğunlaştırıcı nozu-
lunu hizalayın

Setting temperature
I = approx. 70 °C / II = approx. 80 °C

Pull out the power cord / Elektrik kablosunu çekin

Cleaning device / Cihazın temizlenmesi

Dry the hair / Saç kurutma

Switch off / Kapatın

Dry the hair / Saç kurutma
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3 SAFETY	 EN

Please note the following informa-
tion when using the appliance:
 █ The appliance is designed for 
domestic use only.

 █  Never use the appliance in 
the bathtub, shower or over a 
washbasin filled with water; nor 
should it be operated with wet 
hands.

 █  Do not immerse the appliance in 
water or let it come into contact 
with water, even during clean-
ing.

!

Dual	Voltage	Function
Warning:	

 7 Before each and every use, please make 
sure that the voltage selector is under the 
correct voltage position according to dif-
ferent countries’ voltage usage situation.  
For instance, the voltage selector should be poin-
ted to 230V mark when the product is used in EU 
countries.

 7 If want to adjust the voltage, the voltage selector 
should be twisted clockwise from 230V to 115V, or 
anti-clockwise from 115V to 230V.

Çift	Voltaj	Fonksiyonu
Uyarı:	

 7 Her kullanımdan önce, farklı ülkelerin voltaj 
kullanımına göre, voltaj düğmesinin doğru voltaj 
konumunda olduğundan emin olun. Örneğin ürün 
AB ülkelerinde kullanılıyorken voltaj düğmesi 230V 

işaretinde olmalıdır.
 7 Voltajı ayarlamak isterseniz voltaj düğmesini saat 
yönünde 230V’den 115V’ye ya da saat yönünün 
tersine 115V’den 230V’ye çevirebilirsiniz.

Sıcaklığın ayarlanması
I = approx. 70 °C / II = approx. 80 °C
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 █  Do not use the appliance near 
water in bathtubs, wash basins 
or others.

 █  If the appliance is used in the 
bathroom, always pull out the 
mains plug after use, as water 
near the appliance can still 
constitute a danger, even if it is 
switched off.

 █  If not already present, for addi-
tional protection it is recommend 
to install a residual-current-op-
erated protective device (RCD) 
with a rated residual operating 
current not exceeding 30 mA 
in the electrical circuit of your 
bathroom. Ask your plumber for 
advice.

 █  Never place the appliance on 
soft cushions or blankets during 
operation.

 █   Ensure that the air induction and 
output openings are not covered 
during operation.

 █  The appliance is equipped with 
an overheating protection sys-
tem.

 █  Pull out the mains plug after use. 
Do not pull out the plug by pull-
ing on the cable.

 █  Do not use the appliance if the 
mains cable is damaged or the 
appliance itself is visibly dam-
aged.

 █  If the power cord is damaged, it 
must be replaced by the manu-

 █  Cihazı temizleme sırasında bile 
suya sokmayın ve suyla temas 
etmesine izin vermeyin.

 █  Cihazı banyo küveti, la vabo 
veya diğer kaplardaki suların 
yakınında kullanmayın.

 █  Cihaz banyoda kullanılıyorsa, 
her zaman için kullandıktan 
sonra fişi çekilmelidir. Cihaza 
yakın yerde su bulunması, cihaz 
kapalı olsa da tehlike yaratabilir.

 █  Cihazın ilave güvenlik açısından, 
halihazırda yoksa banyonuz-
daki elektrik devresine 30 mA’yı 
geçmeyen artık akımla çalışan 
bir akım koruyucu aygıt (RCD) 
monte edilerek korunması tav-
siye edilir. Tesisatçınıza danışın.

GÜVENLİK	 TR

Cihazı kullanırken lütfen aşağı-
daki bilgilere dikkat edin:
 █ Bu cihaz yalnızca evde kullanım 
için tasarlanmıştır.

 █  Cihazı banyoda, duşta ya da 
suyla dolu küvet üzerinde asla 
kullanmayın; ayrıca cihaz, ıslak 
ellerle de kullanılmamalıdır.

facturer, its service centre or a 
similarly qualified person to pre-
vent danger arising.

 █ Keep the appliance away from 
children.

 █  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 ex-
perience and knowledge if they 
have been given supervision or 
instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and un-
derstand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made 
by children without supervision.

 █  Never open the appliance under 
any circumstances. No warranty 
claims are accepted for dam-
age resulting from improper  
handling.

INFORMATION
Cleaning	and	care

1	 Pull the plug out before cleaning. 

2	 Never submerge the appliance in water. 

3	 	Use a soft, dry cloth to clean the housing. Clean the air 
inlet grille occasionally with a soft brush to remove hairs 
and dust.

Compliance	 with	 the	 WEEE	 Directive	 and	
Disposing	of	the	Waste	Product:	

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/
EU). This product bears a classification symbol for waste 
electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not 
be disposed with other household wastes at the 
end of its service life. Used device must be 
returned to offical collection point for recycling 
of electrical and electronic devices. To find 

these collection systems please contact to your local authori-
ties or retailer where the product was puchased. Each house-
hold performs important role in recovering and recycling of 
old appliance. Appropriate disposal of used appliance 
helps prevent potential negative consequences for the envi-
ronment and human health.

Compliance	with	RoHS	Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS 
Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.

Package	information

Packaging materials of the product are manu-
factured from recyclable materials in accord-
ance with our National Environment Regula-
tions. Do not dispose of the packaging materi-

als together with the domestic or other wastes. Take them to 
the packaging material collection points designated by the 
local authorities.

Technical	data

Power	supply:	115-120 V / 230-240 V~, 50 Hz

Power:	1400-1500 W

 █  Cihazı kullanı rken asla yumuşak 
minder veya battaniye üzerine 
koymayın.

 █   Kullanım sırasında hava giriş ve 
çıkış açıklıklarının kapanmadı-
ğından emin olun.

 █  Cihaz aşırı ısınma koruma siste-
mine sahiptir.

 █  Cihazı kullandıktan sonra elekt-
rik fişini prizden çekin. Fişi, kab-
lodan tutarak prizden çekmeyin.

 █  Elektrik kablosu hasarlıysa veya 
cihazın kendisinde gözle görülür 
bir hasar varsa cihazı kullanma-
yın.

 █  Tehlike oluşmasını önlemek için, 
hasarlı elektrik kablosu, üretici, 
üreticinin servis merkezi veya 

benzeri bir ehliyetli kişi tarafın-
dan değiştirilmelidir.

 █ Cihazı çocuklardan uzak tutun.
 █  Bu cihaz, denetim sağlanması 
veya cihazın güvenli bir şekilde 
kullanılması ve karşılaşılan tehli-
kelerin anlaşılması ile ilgili bilgi 
verilmesi durumunda, yaşları 8 ile 
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, 
işitsel veya akli yetenekleri azalmış 
veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir. Ço-
cuklar cihaz ile oynamamalıdır. 
Temizleme ve kullanıcı bakımı ço-
cuklar tarafından gözetimsiz ola-
rak yapılmamalıdır.

 █  Cihazı hiçbir koşul altında sök-
meyin. Usulüne uygun olmayan 
müdahale sonucu oluşan hasar-

larda, verilmiş olan üretici garan-
tisi geçersizdir.

BİLGİLER
Temizleme	ve	Bakım
1	 Temizlemeden önce fişi çıkarın. 

2	 Cihazı asla suya sokmayın. 

3	 	Gövdesini temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. 
Saç ve tozları gidermek için hava giriş ızgarasını bir fırça 
yardımıyla düzenli aralıklarla temizlemeyi unutmayın.

AEEE	 Yönetmeliğine	 Uyum	 ve	 Atık	 Ürünün	
Elden	Çıkarılması
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontro-
lü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri 
içermez. 

Bu sembol, bu ürünün kullanım ömrü sonunda 
diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekti-
ğini belirtir. Kullanılmış cihazlar, elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüşümü için belirle-
nen resmi toplama noktalarına teslim edilmeli-
dir. Bu toplama noktalarının yerlerini öğren-

mek için lütfen bölgenizdeki yetkili makamlarla veya ürünü 
satın aldığınız yerle iletişime geçin. 

Electrical	insulation	class:	II

Technical and design modifications reserved.

Eski cihazların geri kazanılmasında ve geri dönüştürülme-
sinde her ev önemli rol oynamaktadır. Kullanılmış ürünlerin 
uygun şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı üze-
rideki olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.

Ambalaj	bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği 
geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. 
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlik-
te atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj 
toplama noktalarına atın.

Teknik	Özellikler
Besleme	Gerilimi:	115-120 V / 230-240 V~, 50 Hz

Güç:	1400-1500 W
Elektriksel	izolasyon	sınıfı:	II

Teknik ve optik değişiklik yapma hakkı saklıdır!


