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Saç Şekillendirme 
Aleti
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    

Cihazı kullanmadan önce kullanım 
kılavuzunu dikkatlice okuyun ve 
ileride başvurmak üzere saklayın.
• Cihazı prize takmadan önce 
cihazın üstünde belirtilen voltajın 
yerel voltaja uygun olup olmadığını 
kontrol edin.
• Elektrik kablosunun durumunu 
düzenli olarak kontrol edin. Fiş, 
kablo veya cihazın kendisi hasar 
görmüşse cihazı kullanmayın.
• Elektrik kablosu hasar gördüğün-
de, yetkili servisi tarafından kablo 
değiştirilmelidir.
• Cihazı sudan uzak tutun. Banyo, 
dolu lavabo, ıslak alanlar vb. yanında 
ya da üzerinde kullanmayın. Cihazı 
banyoda kullandığınızda, kullan-
dıktan sonra fişi çekin. Cihaz kapalı 
olsa bile suya yakın olma durumu 
risk teşkil eder.
• Cihazı çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın.
• Cihazınız, fiziksel (görsel, iflitsel) 
veya zihinsel engelliler, çocuklar ve 
deneyim, bilgi eksikli€i olan kifliler 
taraf›ndan, güvenliklerinden sorumlu 
bir kiflinin gözetimi olmaks›z›n, 
kullan›lmamal›d›r.
Çocuklar cihazı kullan›rken gözetim 
alt›nda bulundurulmal› ve çocuklar›n 
cihaz ile oynamad›klar›ndan emin 
olunmal›d›r.
• Düzleştirici plaklar, hızla yüksek 
bir sıcaklığa ulaşırlar. Cihazın sıcak 
yüzlerinin cildinizle temas etmesin-
den kaçının.
• Isıtıcı plakaları saçınızın üzerinde 
bir seferde birkaç dakikadan fazla 

bırakmayın; aksi takdirde saçınız 
zarar görebilir.
• Cihazı ısıya karşı duyarlı olmayan 
yüzeylerden uzak tutun ve sıcakken 
asla bir şeylerle (havlu veya bez vb.) 
örtmeyin.
• Güvenlik sebebiyle, saç flekillen-
dirici bir saat kullanıldıktan sonra 
otomatik olarak kapanır.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini 
prizden mutlaka çekin.
• Elektrik kablosunu cihazın çevresi-
ne sarmayın.
• Cihazı saklamadan önce soğuma-
sını bekleyin.
• Cihazı tozlu olmayan temiz bir 
yerde saklayın. Isıtıcı plakaları kirden 
ve saç köpüğü, sprey, jöle gibi saç 
şekillendirme ürünlerinden uzak 
tutun. Toz, kir ve saç şekillendirme 
ürünleri düzleştirme plakalarına zarar 
verebilir.
• Kontrol veya onarım için her 
zaman yetkilendirilmiş bir servis 
merkezine götürün. Yetkili olmayan 
biri tarafından tamir edilmesi kullanıcı 
için ciddi risklere yol açabilir.
• Cihazı boyalı saçlar üzerinde kul-
lanırsanız, düzleştirici plakalar leke-
lenebilir. Böyle bir durumda kullanım 
sonrası ısıtıcı plakaları bekletmeden 
temizleyiniz.
• Maksimum sıcaklığa cihaz ısındık-
tan hemen sonra ulaşılır. Kullanım 
sırasında gerçek sıcaklık daha 
düşük olabilir.
• Cihazı yanıcı maddelerden uzak 
tutun.
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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.

Ürününüzün Teknik Özellikleri

1- g Açma kapama düğmesi
2- Sıcaklık (-) azalma düğmesi
3- Sıcaklık (+) artırma düğmesi
4- LCD Ekran
5- Dalga aparatı geçiş düğmesi
6- Düzleştirme aparatı geçiş düğmesi
7- Düz ve dalga aparatı açma kolu
8- Dalga aparatı maşası
9- Düzleştirme plakaları
10- Tutamak uçları
11- Şebeke kablosu

Voltaj : 120-240 V       
Frekans : 50/60Hz.
Güç :  46 W
İzolasyon sınıfı : II
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Ürünün Kullanılması

Özellikler
Ürününüz; tek ısıtma ünitesi ile 
saçlarınızı düzleştirme ve dalgalı 
şekillendirme yapabilme özelliğine 
sahiptir.

Ürününüzü havluyla tüm suyu 
alınmış kuru veya hafif nemli saçta 
kullanabilirsiniz.

Ürün yapılan ayara göre 1100C ile 
1900C (± 10) arasındaki sıcaklıklar-
da çalışır. Ürün çalıştıkdan yaklaşık 
60 saniye sonra 1000C ulaşır. 

Ürün düzleştirme konumunda ise ; 
yapılan ayara göre çalıştırılmadan 
3 dakika sonra en yüksek sıcaklık 
olan 1900C’e ulaşır.

Ürün dalga konumunda ise; 
yapılan ayara göre çalıştırılmadan 
3 dakika sonra en yüksek sıcaklık 
olan 1500C’e ulaşır.

Ürün otomatik gerilim değiştirme 
özelliği sayesinde 120 V ile 240 V 
arasında çalışabilmektedir.

Ürün çalışır durumda unutuldu-
ğunda güvenlik için 60 dakika 
sonra otomatik olarak kapanır.

Ürünü Açma ve Kapatma
Tip etiketinde belirtilen voltajın evi-
nize gelen elektrik voltajına uygun 
olup olmadığını kontrol edin.

1) Ürünü düz bir zemin üzerine 
yerleştirin.

2) Elektrik kablosunun fişini prize 
takın

3) Ürünü açmak için; açma / 
kapama düğmesine basarak (g) 
LCD ekranın çalışır hale gelmesini 
sağlayın.

4) Kullanacağınız şekillendirme iş-
lemine göre Düz veya Dalga geçiş 
düğmelerinden birini seçiniz.

5) Ayar kademesini sıcaklık artırma 
(+), sıcaklık eksiltme (-) düğme-
leri ile seçtiğiniz şekillendirme 
özelliğine göre 1’den 30’a kadar 
tanımlanmış uygun kademelerden 
birine getiriniz.

6) Ürün ısınmaya başladığında 
LCD ekranda fasılalı yanıp-sönen 
çizgiler olacaktır. Isınma bittiğinde 
“bip” uyarı sesi ile ürününüz kulla-
nıma hazırdır.

7) Saçınızı düzleştirme (veya 
dalgalandırma) işleminizi tamamla-
dıktan sonra açma/kapama düğ-
mesini (g) kullanarak kapatınız.

8) LCD ekranın kapanması ile 
şebeke kablosunun fişini prizden 
çekiniz.
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Kullanım
Ürününüzü her iki konumda 
(dalgalı ve düzleştirme) aşağıdaki 

tabloda belirtilen 30 farklı ayar 
kademesinde çalıştırabilirsiniz.

Ayar Kademesi Saç Tipi Düzleştirme 
Konumu

Dalga Konumu

1-10 İnce telli, hassas 
saçlar

1160C±100C’den 
1420C±100C’e 
kadar

1050C±100C’den 
1250C±100C’e 
kadar

11-20 Normal telli, kolay 
şekillendirilebilen 
saçlar

1440C±100C’den 
1620C±100C’e 
kadar

1260C±100C’den 
1410C±100C’e 
kadar

21-30 Kalın telli, zor 
şekillendirilebilen 
saçlar

1640C±100C’den 
1990C±100C’e 
kadar

1450C±100C’den 
1900C±100C’e 
kadar

Saç Düzleştirme

1) Ürünü açık iken düzleştirme 
aparatı geçiş düğmesine basa-
rak saç düzleştirme konumunu 
seçiniz. Saçınızın tipine göre ayar 
kademeleri ile cihazınızın kullanım 
sıcaklığını belirleyiniz.

2) Saçlar›n›z› kuru ,hafif ›slak ve 
iyice kurulanm›fl bir durumda iken 
düzlefltirebilirsiniz.

3) Önce ense bölgenizde, bir tarak 
veya f›rça ile saç›n›zdan yaklafl›k 
5 cm geniflli€inde bir flerit ay›r›n›z.

4) Saç fleridini, saç›n bafllad›€› 
çizgiden yaklafl›k 9 cm uzakl›kta, 
›s›tma plakalar› aras›na yerlefltiriniz 

ve plakalar› kapat›n›z.

5) Is›tma plakalar›n›, dikkatli ve 
yumuflak bir hareketle bafl›n›zdan 
saç fleridinin uç k›sm›na do€ru 
çekiniz.

6) Plakalar› düz olarak hareket etti-
riniz. Gerekirse tutamak uçlarından 
saç düzleştirme sırasında destek 
alabilirsiniz.

7) Ürün kulland›ktan sonra  (g) 
dü€mesi ile kapat›p flebeke kablo-
sunun fiflini çekiniz.
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Dalgalı Şekillendirme

1) Ürünü açık iken dalga apa-
ratı geçiş düğmesine basarak 
dalgalı şekillendirme konumunu 
seçiniz. Saçınızın tipine göre ayar 
kademeleri ile cihazınızın kullanım 
sıcaklığını belirleyiniz.

2) Bir tutam saç şeridini dalga 
aparatı maşası ile dalga aparatı 

kolu arasına sıkıştırınız.

3) Saçınızı, başınıza doğru olan 
yönde, şekillendirme başlığı etrafı-
na dolayınız.

4) 5-10 saniye sonra dalga aparatı 
kolunu açınız ve şekillendirme baş-
lığını saçınızdan çekiniz.

Uyarı
1) Sık saçlarda, bu işlemi ayrı 
ayrı saç bölgelerinde birkaç defa 
tekrarlamanız gerekebilir.

2) Ürün çalışırken ve iyice soğu-
madan düzleştirme plakalarına 
dokunmayınız.

Ürününüzü temizlemeye başla-
madan önce daima şebeke fişini 
prizden çekiniz ve kapatıldığından 
emin olunuz.

Ürünü kesinlikle suya veya herhan-
gi diğer bir sıvıya daldırmayınız.

Ürününüzün gövdesini temizlemek 
için yumuşak ve kuru bir bez kulla-
nınız. Her kullanımdan sonra ısıtıcı 
plakalarının yüzeyini hafif nemli bir 
bezle temizleyiniz.

Ürününüzü güvenli bir zeminde 
bırakınız ve kaldırmadan önce 
tamamen soğumasını bekleyiniz.

Elektrik kablosunu cihazın çevresi-
ne kesinlikle sarmayınız.

Ürününüzü uzun bir süre kullan-
mayacaksanız, lütfen emniyetli bir 
yerde muhafaza ediniz. 

Bakım ve Temizlik4



7

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.)



Menşei: P.R.C

BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Şekillendirme Aleti’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 Intertek Deutschland GmbH Nikolaus-Otto-Strasse 13, 
70771 Leinfelden- Echterdingen, GERMANY. tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik 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 80
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BEKO Saç Şekilendirme Aleti’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 
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 
en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması 
durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 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 yapılabi-
lir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla 
tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı 
arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden 
birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın 
tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 
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 Ko-
runması 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 1177
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 78842 no’lu ve 10.02.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  

Garanti Belgesi

Saç Şekillendirme Aleti


