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GÜVENLİK_________________________________

Lütfen cihazı kullanmadan önce 
bu kullanma kılavuzunu tam 
olarak okuyun! Hatalı kullanım-
dan kaynaklanan hasarları ön-
lemek için tüm güvenlik talimat-
larına uyun! 

 7 Kullanma kılavuzunu daha 
sonra başvurmak üzere sak-
layın. Cihaz başka birine 
verildiğinde, lütfen kullanım 
kılavuzunun da verildiğinden 
emin olun.

 7 Bu cihaz, sadece evde kulla-
nılmak üzere tasarlanmıştır.

 7 Cihazı banyoda, duşta ya da 
suyla dolu küvet üzerinde asla 
kullanmayın; ayrıca cihaz, 
ıslak ellerle de kullanılmama-
lıdır. 

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

 7 Cihazı banyo küveti, lavabo 
veya diğer kaplardaki suların 
yakınında kullanmayın. 

 7 Cihaz banyoda kullanılıyorsa, 
kullandıktan sonra fişi çekilme-
lidir çünkü cihaza yakın yerde 
su bulunması, cihaz kapalı 
olsa da tehlike yaratabilir.

 7 Halihazırda kullanılmıyorsa, 
30 mA’yı aşmayan nominal 
artık akımla çalışan bir ek 
koruma sağlamak amacıyla 
banyonuzdaki elektrik devre-
sine artık akımla çalışan bir 
koruma aygıtı (RCD) takılması 
önerilir. Öneri için elektrik tek-
nisyeninize danışın.

 7 Cihazı kullanırken asla yumu-
şak minder veya battaniye 
üzerine koymayın.

 7 Kullanım sırasında hava giriş 
ve çıkış açıklıklarının kapan-
madığından emin olun.

 7 Cihaz aşırı ısınma koruma sis-
temine sahiptir.

 7 Kullandıktan sonra cihazın fi-
şini çekin. Cihazın fişini kablo-
sundan çekerek çıkarmayın.

 7 Cihazda veya elektrik kab-
losunda gözle görülür hasar 
mevcutsa, cihazı asla kullan-
mayın.

 7 Elektrik kablosunu asla ciha-
zın etrafına sarmayın; aksi tak-
dirde kablo hasar görebilir. 
Elektrik kablosunu ve cihazı 
görsel hasar açısından düzenli 
olarak kontrol edin.
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GÜVENLİK_________________________________

 7 GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, 
geçerli güvenlik standartla-
rına uygundur; bu nedenle 
cihaz veya elektrik kablosu 
hasar görürse, herhangi bir 
tehlikeyi önlemek için servis 
merkezi tarafından onarılmalı 
veya değiştirilmelidir. Hatalı 
veya gerekli vasıflar olmadan 
yapılan onarım işlemleri, kul-
lanıcıya yönelik tehlike ve risk-
ler meydana getirebilir.

 7 Cihazı her zaman çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde mu-
hafaza edin.

 7 Bu cihaz, denetim sağlanması 
veya cihazın güvenli bir şe-
kilde kullanılması ve karşıla-
şılan tehlikelerin anlaşılması 
ile ilgili bilgi verilmesi duru-
munda, yaşları 8 ile üzerinde 
olan çocuklar ve fiziksel, işitsel 
veya akli yetenekleri azalmış 
veya tecrübe ve bilgi eksikliği 
olan kişiler tarafından kulla-
nılabilir. Çocuklar cihaz ile 
oynamamalıdır. Temizleme 
ve kullanıcı bakımı çocuklar 
tarafından gözetimsiz olarak 
yapılmamalıdır.

 7 Kesinlikle cihazı parçalarına 
ayırmayın. Yanlış kullanımın 
neden olduğu hasarlar için 
hiçbir garanti talebi kabul edil-
mez.

 7 Mükemmel bir sonuç elde 
etmek için sıcak bir hava akışı 
gereklidir. Metal kaplama fır-
çanın uzun veya yoğun kul-
lanımda çok ısınabileceğini 
unutmayın. Yaralanmaları ön-
lemek için, cihazın kullanım sü-
resini, kullanmakta olduğunuz 
aksesuara göre ayarlayın.
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Değerli müşterimiz,

HD 9280 Professional Line saç kurutma makine-
nizi satın aldığınız için sizi kutlarız. 

Grundig kalitesindeki ürününüzü yıllarca keyifle 
kullanabilmeniz için aşağıdaki kullanıcı notlarını 
dikkatle okuyun.

Sorumlu_yaklaşım!
GRUNDIG hem çalışanlar hem de 
tedarikçiler için adil ücretlendirme 
sunan sözleşmeyle kabul edilmiş 
sosyal çalışma koşulları sağlamayı 
hedef alır. Hammaddelerin etkin 
kullanımı ve her yıl birkaç ton plas-

tik atık miktarını düzenli olarak azaltmak da önce-
likli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, tüm 
aksesuarlarımız en az 5 yıl boyunca kullanılabilir.

Yaşamaya değer bir gelecek için. 
İyi bir amaç için. Grundig.

Kontroller_ve_parçalar_
Sayfa 3'teki şekle bakın. 

A  İnce yoğunlaştırıcı uç

B  Çıkarılabilir hava giriş ızgarası

C  Soğuk darbe

D  Sıcaklık seviyesi düğmesi

E  Fan seviyesi

F  İyon bağlantısı

G  Elektrik kablosu

H  Yumuşak parmaklıklı hacim dağıtıcı

Ayarlar
Cihaz aşağıdaki ayarlara sahiptir:

İyon_bağlantısı_ F

–İyon: iyon kaynağını açar ve kapatır. 

Fan_seviyesi_ E

–_0_:_kapalı

–_1_: hassas hava akışı

–_2_:_güçlü hava akışı

Sıcaklık_seviyesi_ D

–_I_ :_soğuk hava

–_II_ : hassas kurutma ve şekillendirme için orta 
sıcaklık

–_III_ : hızlı kurutma için yüksek sıcaklık

Soğuk_darbe_ C

– 	: sıcak hava akışını keserek soğuk hava verir

GENEL_BAKIŞ______________________________
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KULLANIM________________________________

Kullanım
1__Yıkadıktan sonra saçlarınızı havluyla iyice ku-

rulayın.

2__Gerekirse, ince yoğunlaştırıcı ucu A  veya yu-
muşak parmaklıklı hacim dağıtıcıyı H  takın.
–  Dağıtıcı, saç tutamında daha fazla hacim ve 

ayrıca maksimum konumlandırma sağlar.

3__Elektrik kablosunun fişini G  prize takın.

Not
 7 Cihazın tutamağındaki değer plakasında ve-
rilen şebeke voltajının yerel şebeke voltajıyla 
eşleştiğinden emin olun.

4__Düğmeyi E  kullanarak cihazı açın ve fan sevi-
yesini ayarlayın.

5__Sıcaklık seviyesini düğme D  ile ayarlayın.

6__Kurutma sırasında, Soğuk Darbe düğmesini C  
basılı tutarak sıcak hava akışını kesebilirsiniz.

Not
 7 Soğuk Darbe düğmesi sıcak hava akışını kese-
rek soğuk hava verir. Bu, saç şeklinin daha iyi 
sabitlenmesini ve daha kalıcı olmasını sağlar.

7__Gerekirse, kurutma sırasında F  düğmesine 
basarak iyon beslemesini açın.
–  İyon beslemesi açılırsa, F  düğmesindeki 

gösterge mavi renkte yanar.

8__Kullandıktan sonra, cihazı E  düğmesiyle ka-
patın ve elektrik kablosunun fişini G  prizden 
çekin.

Dikkat
 7 Elektrik kablosunu asla cihazın etrafına sarma-
yın; aksi takdirde kablo hasar görebilir. Elektrik 
kablosunu ve cihazı görsel hasar açısından dü-
zenli olarak kontrol edin.
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Temizleme_ve_bakım
1__Cihazı kapatıp elektrik kablosunun fişini G  duvar 

prizinden çekin.

2__Temizlemeden önce cihazın tamamen soğuma-
sını bekleyin. Cihaz çok fazla ısınabilir.

3__Saç ve tozları gidermek için hava giriş ızgarasını 
B  bir fırça yardımıyla düzenli aralıklarla temizle-
meyi unutmayın.

4__Cihazın gövdesini yalnızca yumuşak ve nemli bir 
bezle temizleyin.

Dikkat
 7 Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya veya 
bir başka sıvıya sokmayın. Herhangi bir temiz-
leme maddesi kullanmayın.

 7 Cihazı her zaman ısıya dirençli, güvenli ve düz 
bir zemin üzerine bırakarak soğumasını bekleyin.

Not
 7 Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce 
yumuşak bir bezle veya kağıt havluyla tüm par-
çalarını kurulayın.

Saklama
 7 Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, 
lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.

 7 Fişinin çekili olduğundan, tamamen soğuduğun-
dan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.

 7 Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
 7 Cihazı serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.
 7 Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde mu-
hafaza edildiğinden emin olun.

Taşıma_ve_Nakliye
 7 Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal amba-
lajı ile birliktetaşıyın.

 7 Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı 
koruyacaktır.

 7 Cihazın veya ambalajının üzerineağır cisimler 
koymayın. Cihaz zarar görebilir.

 7 Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmaya-
bilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Çevre_ile_ilgili_not
Bu ürün yeniden kullanılabilen ve geri dönüşüme 
uygun, yüksek kaliteli parçalardan ve malzeme-
lerden yapılmıştır.

Bu nedenle, ürünü kullanım öm-
rünün sonunda normal ev atıkla-
rıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve 
elektronik donanımların geri dö-
nüşümüne yönelik bir toplama 
noktasına götürün. Bu husus ürü-
nün üzerinde, kullanım kılavu-
zunda ve ambalaj üzerinde bulu-

nan yandaki simge ile gösterilir.
En yakın toplama noktasının yerini öğrenmek için 
lütfen yerel makamlara danışın.
Kullanılmış ürünlerin geri dönüşümünü sağlaya-
rak çevrenin korunmasına yardımcı olun.

Teknik_veriler
Bu ürün, 2004/108/EC,  
2006/95/EC, 2009/125/EC ve 
2011/65/EU Avrupa direktiflerine 
uygundur.

Güç_kaynağı: 230 - 240 V~, 50 Hz
Güç:_ 2000-2200 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı sak-
lıdır.

BİLGİLER_ _________________________________



Değerli_Müşterimiz,
Grundig Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 
24 saat hizmet vermektedir. 
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı ara-
yarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hiz-
meti talep edebilirsiniz. 
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler 
iletişim hizmeti aldığınız operatör firma ta-
rafından sizin için tanımlanan tarifeye göre 
ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.grundig.
com.tr adresindeki “Tüketici Hizmetleri” 
bölümünde bulunan formu doldurarak 
veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks 
çekerek de ulaşabilirsiniz. 
Yazılı başvurular için adresimiz:
Grundig Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş.  
Ankara Asfaltı Yanı, 
34950 Tuzla/İSTANBUL

Grundig_Çağrı_
Merkezi

444_0_888

(Sabit telefonlardan 
veya cep 

telefonlarından alan 
kodu çevirmeden)

Diğer_Numara:
0216_585_8_888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1.  Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesi-

ni Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. 
2.  Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına 

göre kullanınız.
3.  Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz oldu-

ğunda yukarıdaki telefon numaraların-
dan Çağrı Merkezimize başvurunuz. 

4.  Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen 
kimlik kartı”nı sorunuz. 

5.  İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden 
“Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. ala-
cağınız “Hizmet Fişi” , ilerde ürününüz-
de meydana gelebilecek herhangi bir 
sorunda size yarar sağlayacaktır. 

6.  Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri_Memnuniyeti_Politikası
Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz 
markamızın müșteri istek ve önerileri-
nin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın 
her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta,  
www.grundig.com.tr, faks, mektup, 
sosyal medya, bayi) rahatlıkla ileti-
lebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, 
șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havu-
zunda toplandığı, bu kayıtların yasal 
düzenlemelere uygun, objektif, adil 
ve gizlilik içinde ele alındığı, değer-
lendirildiği ve süreçlerin sürekli kont-
rol edilerek iyileștirildiği, mükemmel 
müșteri deneyimini yașatmayı ana 
ilke olarak kabul etmiș müșteri odaklı 
bir yaklașımı benimsemekteyiz.
Yaklașımımıza paralel olarak tüm sü-
reçler yönetim sistemi ile entegre edi-
lerek, birbirini kontrol eden bir yapı 
geliștirilmiș olup, yönetim hedefleri de 
bu sistem üzerinden beslenmektedir.

TÜKETİCİ_HİZMETLERİ_ __________________________________________





Garanti_Konusunda
Dikkat_Edilmesi_Gereken_Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları 
uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2)  Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve 

arızalar,
3)  Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı 

meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5)  Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynakla-

nan hasar ve arızalar,
6)  Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya 

mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi duru-
munda mala verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi 
ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Sun Luen Electrical Mfg. Co., Ltd, XinLian Road, TangXia Town, Dong-
guan City, Guangdong Province, P.R.China, Tel: 852-23288971 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.



GARANTİ_BELGESİ
1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yet-

kili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle 
müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; mal-
zeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre 
kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

 a-Sözleşmeden dönme,     c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
 b-Satış bedelinden indirim isteme,  ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini  
 isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, de-

ğiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafın-

dan bir raporla  belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici 
ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın 
yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili 
servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde gide-
rilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içeri-
sinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine 
veya Tüketici mahkemesine başvurulabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Grundig
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  34445, 

Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi: Saç Kurutma 

Makinesi
Modeli:  HD 9280

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL
web adresi: www.grundig.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D–90471 Nürnberg

www.grundig.com
7201 1908 6000   15/29


