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Veiligheid
Houd rekening met de volgende informatie bij gebruik van het apparaat:

7	Het apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

7		Gebruik het apparaat nooit in bad, onder de douche of boven een wasbak 
gevuld met water; bedien het ook niet met natte handen.

7		Dompel het apparaat niet onder in water of laat het niet in contact komen 
met water, zelfs niet tijdens het reinigen ervan.

7		Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, wasbak of ander 
waterreservoir.

7		Trek na gebruik van het apparaat in de badkamer altijd de stekker uit het 
stopcontact, omdat water bij het apparaat gevaar kan opleveren, zelfs als 
het uit staat.

7	 Indien nog niet aanwezig, is het raadzaam om ter beveiliging een rest--
stroomapparaat (RCD) te gebruiken voor extra bescherming met een 
nominale reststroom van lager dan 30 mA in het elektrische circuit van uw 
badkamer. Vraag uw loodgieter om advies.

7	 Plaats het apparaat tijdens gebruik nooit op zachte kussens of dekens.

7			Zorg ervoor dat de openingen voor de luchtinlaat en -uitlaat niet zijn bedekt 
tijdens gebruik.

7		Het apparaat is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen oververhitting.

7	 Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik. Verwijder de stekker niet 
door aan het snoer te trekken.

7		Gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd of het apparaat 
zelf zichtbaar is beschadigd.

7	 Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, een service--
centrum of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden gerepareerd 
om gevaar te voorkomen.
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7	Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

7		  Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder 
en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke ver-
mogens of gebrek aan ervaring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder 
toezicht of ze instructie ontvangen over het gebruik van het apparaat op 
een veilige manier en inzicht hebben in de betrokken risico’s. Kinderen 
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de 
gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

7		Open het apparaat nooit onder geen enkele omstandigheid. Bij schade ver-
oorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gedaan op de 
garantie.

Specialekenmerken
U kunt uw apparaat waar ook ter wereld gebruiken.  
U kunt de netspanning aanpassen tussen 115-120 V~ en 230-240 V~.

Letop
7	  Controleer, voordat u het voor de eerste keer in gebruik neemt, of de informa--

tie op de netspanningknop overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

  Het apparaat kan oververhit raken als de netspanningknop op de foute stand 
staat. 

Instellingen
U kunt de volgende opties op het apparaat instellen:

Blaasniveau,temperatuurniveau B

– 0: Uit
– I: Gematigde luchtstroom, temperatuur circa 70 °C
– II: Sterke luchtstroom, temperatuur circa 80 °C

Netspanningknop C

– 115 (115-120 V~)
– 230 (230-240 V~)



31NEDERLANDS

HAARDROGERHD2509________________________

Bediening
1 Droog uw haar na het wassen goed met een handdoek.

2 Klap het zachte handvat uit D .

3 Verander indien nodig de netspanninginstelling met de draaiknop C , bijvoor-
beeld met gebruik van een munt.

4 Steek de stekker A  in het stopcontact.

5 Doe het apparaat aan met de knop B  en selecteer het blaas-/temperatuurni-
veau dat u wenst (I of II).

6 Bevestig indien gewenst de blaasmond E .

7 Zet het apparaat na gebruik uit met de B  knop en trek de netsnoerstekker A  
uit het stopcontact.

Opmerking
7		Wind het netsnoer nooit rond het apparaat, omdat dit schade kan veroorza-

ken. 
Controleer het apparaat en het snoer regelmatig op zichtbare schade.

Reinigingenonderhoud
Trek de stekker uit alvorens het apparaat te reinigen. 

Dompel het apparaat niet onder in water. 

Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen van de behuizing. Vergeet 
niet om af en toe het rooster van de luchtinlaat F  te reinigen met een zachte 
borstel om haar en stof te verwijderen.
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Hetmilieu
Dit product is gemaakt van hoogwaardige onderdelen en materialen die kun-
nen worden hergebruikt en gerecycled.

Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het 
niet meer werkt. Breng het naar een inzamelpunt voor het recyclen 
van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid 
door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op 
de verpakking. 

Win bij de plaatselijke autoriteiten informatie in over het dichtstbijzijnde verza-
melpunt.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recyclen.

Technischegegevens
Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/CE, 
2006/95/CE en 2009/125/CE.

Stroomtoevoer
115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Stroom
1400-1500 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.
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