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Saç Kurutma 
Makinesi
Kullanma Kılavuzu



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,

 Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden
 geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını
istiyoruz.

 Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce
dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

 Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde
kullanmanıza yardımcı olur.

 • Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

 • Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu
 kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 • Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de
okuyun.

 Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli
 olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda
 açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Güvenlik Uyarıları    

- Saç kurutma makinesini sadece 
alternatif akımlı bir prize takınız 
ve elektrik sisteminizdeki voltajın 
aletin tip etiketinde belirtilen voltaj 
ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Saç kurutma makinenizi küvette, 
duşun altında ya da lavabonun 
veya su içeren diğer kapların ya-
nında kullanmayınız. Su veya diğer 
sıvıların içine daldırmayınız.
- Saç spreyleri, sprey jöleleri, 
tutuşabilir madde içerir. Ürün 
çalışırken saçınıza sprey püskürt-
meyiniz.
- Aleti asla su veya diğer sıvıların 
içine düşebileceği bir yere koy-
mayınız.
- Suya düşen bir elektrikli aleti 
almaya çalışmayınız; hemen fişini 
prizden çekiniz.
- Aleti elinizden bırakırken mutlaka 
kapatınız.
- Kullanımda değilken aletin fişini 
çekiniz, ama bunu asla kablodan 
tutarak yapmayınız.
- Hava giriş ve çıkış ızgaralarının 
temiz olup olmadığını düzenli ola-
rak kontrol etmeyi unutmayınız.
- Saç kurutma makinanızla işiniz 
bitince önce aletinizin soğumasını 
bekleyiniz ve saç kurutma makine-
sini saklarken elektrik kablosunu 
kesinlikle aletin etrafına sarmayınız.
- Eğer düzgün çalışmıyorsa, 
düşmüşse veya elektrik kablosu 
hasar görmüşse kurutma maki-
nesini kullanmayınız. Saç kurutma 
makinanızı kendiniz tamir etmeye 

çalışmayınız; yetkili bir Servis 
Merkezine başvurunuz.
- Bu saç kurutma makinesi 
elektrikli aletlerle ilgili güvenlik 
yönetmeliklerine uygundur.
- Bu saç kurutma makinesinde, 
aşırı ısınma durumunda devreye 
giren güvenlik amaçlı emniyet 
termiği bulunmaktadır. Ürünü-
nüzün arka hava alma ızgarası 
herhangi bir sebeple kapatılması 
veya önden hava çıkışının engelle-
mesi durumunda aşırı ısınmadan 
dolayı ürününüz otomatik olarak 
duracaktır. Arka hava alma ızga-
rası açıldıktan ve kısa bir soğuma 
süresi geçtikten sonra ürününüz 
tekrar çalışacaktır. 
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) 
veya zihinsel engelliler, çocuklar 
ve deneyim, bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından, güvenliklerinden 
sorumlu bir kişinin gözetimi olmak-
sızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar ürün kullanılırken 
gözetim altında bulundurulmalı ve 
çocukların ürün ile oynamadıkların-
dan emin olunmalıdır.
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Cihazın Teknik Özellikleri

1- Hava toplayıcı başlık
2- Gövde
3- Hava alma ızgarası
4- Açma kapama hız düğmesi
5- Sıcaklık kontrol düğmesi 
6- Tutma sapı
7- Hızlı soğutma düğmesi
8- Askı 
9- Difüzör
10- Filtre
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Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di€er basılı dökümanlarda beyan 
edilen de€erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen de€erlerdir. Bu de€erler, 
ürünün kullanım ve ortam flartlarına göre de€iflebilir.

Gerilim : 220-240V ~ 50-60 Hz
Güç : 1800 W
‹zolasyon s›n›f› : II
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Cihazın Kullanılması

Çalıştırılması
Saç Kurutma Makineniz Üzerinde 
HIZ, ISI, SOĞUTMA, kontrolünü 
sağlayan 3 anahtar bulunmaktadır.

Açma - Kapama / Hız anahtarı

0= Kapalı

1= Düşük hız

2= Yüksek hız

- Daha yoğun ve gür saçlar için 
yüksek hız (2) kullanınız.
- Daha ince saçlar ve şekil verme 
sırasında düşük (1) hızı kullanınız.
- Saç Kurutma Makinenizi kapat-
mak için anahtar düğmesini en alt 
(0) konumuna getiriniz. 

Sıcaklık Kontrol Anahtarı
1= Soğuk

2= Ilık

3= Sıcak

- Hızlı kurutmak için sıcaklık ayarını 
(3) seçiniz.
- Şekillendirmek için (2) ılık konu-
munu seçiniz.
- Şekillendirme sonucu saçı dü-
zeltmek için anahtar düğmesini, 
soğuk (1) konumuna getiriniz.

Soğuk Üfleme
Soğuk hava saça şekil vermenize 
yardımcı olur; bu yüzden daha 

uzun süreli, daha etkili sonuçlar 
için kurutma işlemini hızlı soğutma 
düğmesine basarak soğuk üfleme 
ile bitirin.

Hava toplayıcı başlık
Kurutma sırasında saçı şekillendir-
menize yardımcı olması için düz 
hava biçimlendirme ucunu saç 
kurutma makinesine takınız.
  
Difüzör
- Saçınızı doğal hali ile şekillen-
dirmek, permalı saçlarınızı dipten 
sağlıklı bir şekilde kurutmak için 
difüzörü takınız.
- Bu aksesuarı kullandıktan sonra, 
çıkarmadan önce soğumasını 
bekleyiniz veya bir havlu ile tutarak 
çıkarınız.
- Kurutma sonunda Saç Kurutma 
Makinenizi kapatınız. Anahtarı (0) 
konumuna alınız.
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Bakım ve Temizlik4

- Saç Kurutma makinenizi kullan-
madığınız zamanlarda ve temizle-
meden önce kapatınız, fişi prizden 
çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
- Saç Kurutma Makinenizi asla 
yıkamayınız. Dış yüzeyi, yumuşak, 
nemli bir bezle silerek temizleyiniz. 
Aşındırıcı madde ve malzemeler ile 
silmeyiniz.
- Belirli bir süre kullandıktan sonra 
hava alma ızgara ve filtresini temiz-
leyiniz.
- Hava alma ızgarası gövdeye özel 
bir sürgü sistemi ile tespit edilmiş-
tir. Hava alma ızgarası saat ibresi 
ters yönünde boş üçgen işaretine 
gelene kadar çeviriniz. Geçme 
tırnaklarının sürgüden kurtulduğu-
nu gözlemleyiniz. Geriye çekerek 
çıkarınız.
- Filtre ve ızgara üzerinde birikmiş 
olan tozu ve tortuları suda yıka-
yınız. Saçları temizleyiniz. Yerine 
takmadan önce iyice kurulayınız. 
Kurutmadan kesinlikle çalıştır-
mayınız. Filtreyi yerine geçiriniz. 

Hava alma ızgarasını takınız, saat 
ibresi yönünde dolu üçgene gelene 

kadar çevirerek kilitlendiğinden 
emin olunuz.

Cihazınızın Saklanması
Ürününüzün uygun muhafazası 
için sapın uç kısmında özel olarak 
yapılmış askı bulunmaktadır.(Sf 2 
de 8 nolu parça)

Açmak için 
saat yönünün 
tersi yönünde 
çevirmek 
gerekir

Hava alma 
ızgarasıFiltre
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Tüketici Hizmetleri5

De€erli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inan›yoruz. Bu 
nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsaml› yeni hizmetler sunmaya devam 
ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00  saatleri arasında hizmet 
vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni 
telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiği-
niz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden *)

Di€er Numara:

(0216) 585 8 404

* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep 
telefonu ile yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yap›lmaktad›r.

Ça€r› Merkezimize ayr›ca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-
münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya 
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yaz›l› başvurular için adresimiz:  Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfalt› Yan›, 34950 
Tuzla/‹STANBUL

Aşa€›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
1. Ürününüzü ald›€›n›zda Garanti Belgesini Yetkili Sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürününüzü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu€unda yukar›daki telefon numaralar›ndan 
Ça€r› Merkezimize başvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹şiniz bitti€inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹“ istemeyi unutmay›n›z. 
Alaca€›n›z Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda 
size yarar sa€layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 7 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça süresi.)



BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Kurutma Makinesi’nin normalin dışında kul-
lanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar 
da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında 
oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı 
voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-
lanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona 
erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketici-
nin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi 
üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif 
edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu Ligo Electric SA via Ponte Laveggio 9 6853 Ligornetto 
(Switzerland) tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: ARÇELİK A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce 
34445 İstanbul/Türkiye

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat 
etmesi gereken hususlar

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul       Tel.:(0-216) 585 85 85      Fax: (0-216) 585 85 80Menşei: P.R.C



www.beko.com

BEKO Saç Kurutma Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıl-
dığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş 
olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde 
yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edil-
meyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 
en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması 
durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü 
içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip 
başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması 
tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde 
yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa 
veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı 
sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması , 
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi 
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda 
bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Seri No :
Tip : BKK 2169
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarihi, No :
Sat›c› Firma Ünvan› :

Adres :

Tel-Faks :
Sat›c› Firma (Kaşe ve İmza) :

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 93806 no’lu ve 12.11.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  

Garanti Belgesi

Saç Kurutma Makinesi


