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Verkorte handleiding Föhn
nr. 230-643

Styling-mondstuk

Luchtinlaat met afneembaar haarfilter

Koudeluchtschakelaar
Temperatuur selectie:

zachte luchtstroom
sterke luchtstroom

Aan/Uit schakelaar en ventilatorstand:
Uit
zachte luchtstroom
sterke luchtstroom

Ophangoog
Netkabel/netstekker
(230 V)
Droog houden!

Snelstart
1
2
3
4
5
6

Aan-/Uitschakelaar op pos. «0» (=uit)
Indien gewenst: Styling-mondstuk aanbrengen
Netstekker in stopcontact steken (230 V)
Met de aan-/uitschakelaar inschakelen en ventilatorstand kiezen
(pos. «I» of «II»)
Temperatuur kiezen (pos. «I» of «II»)
Na het beëindigen de aan-/uitschakelaar op «0» schuiven, netstekker uittrekken en apparaat geheel laten afkoelen

openen
Haarfilter reinigen
De twee beschermzeven openen (elk naar links draaien)
Haren verwijderen
Beschermzeven plaatsen en tot de aanslag naar rechts draaien
Kabel
- Na gebruik niet om de föhn wikkelen:
Kortsluitgevaar!

Bedieningshandleiding Föhn
Geachte klant
Lees de bedieningshandleiding aandachtig door voordat u uw apparaat op de voeding aansluit om mogelijke schade door oneigenlijk gebruik te voorkomen.
Inbedrijfname en bediening
De föhn niet in het bad, douche of in de buurt van wastafels of zwembaden gevuld
met water gebruiken. Gevaar van kortsluiting en elektrische schok!
De föhn is klaar voor gebruik door de stekker in het stopcontact te steken.
Wat u moet weten
Alvorens de föhn te gebruiken het haar goed afdrogen.
• Zorg ervoor dat kinderen niet de kans krijgen om met het apparaat te spelen.
Bewaar het apparaat op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen
• Personen, inclusief kinderen die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of mentale
vermogens of hun onervarenheid onwetendheid het apparaat niet veilig kunnen
gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijk persoon gebruiken
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Aan-/Uit- en Ventilatorschakelaar
De schakelaar heeft de volgende functies:
• Stand «0»: Uit
• Stand «I»: zachte luchtstroom
• Stand «II»: sterke luchtstroom
Op stand «I» (=zachte luchtstroom) is het haar beter in vorm te brengen en gaat
niet door elkaar.
Voor het droge van lang haar, of als het drogen vooral snel moet plaatsvinden,
raden wij stand «II» aan (=sterke luchtstroom).
Temperatuur keuzeschakelaar
De temperatuur kan in 2 standen ingesteld worden:
• Stand «I»: warm
• Stand «II»; heet
Koudeluchtschakelaar ❄
Blazen met koude lucht (schakelaar ❄ indrukken) is ideaal voor het versterken van
het kapsel en geeft het haar volheid. Selecteer de koudeluchtfunctie na het drogen
van het haar. Het gestileerde kapsel krijgt meer stabiliteit als elke streng of haarlok
gedurende ca. 15 tot 20 seconden wordt “afgekoeld”.
Bij het loslaten van de schakelaar ❄ schakelt de koudeluchtfunctie weer uit.
Accessoires
Styling-mondstuk
Met de styling-mondstuk kan de hete- of koiudeluchtstroom exact op enkele haarstrengen gericht worden.
Het is daarom geschikt voor het nauwkeurig drogen van het haar of als hulpmiddel
bij het borstelen.
Veiligheidsinrichting
Oververhittingsbeveiliging
De föhn heeft een ingebouwde veiligheidsthermostaat die het apparaat bij oververhitting automatisch uitschakeld. Na een afkoel periode van enkele minuten schakelt
het apparaat weer automatisch aan.
Om een onbeheerd opnieuw inschakelen te voorkomen, altijd de stekker uit het
stopcontact trekken en de aan-/uitschakelaar op «0» (=uit) zetten.
Aanwijzing:
Zorg ervoor dat de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen niet afgedekt zijn.
De oververhittingsbeveiliging kan ook in ruimtes met hoge temperatuur aanspreken
(bijv. badkamer). Dit is geen defect.
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Storingen
De föhn heeft een oververhittingsbeveiliging die het apparaat uitschakeld. Let op
de bijbehorende informatie onder “Veiligheidsinrichting”.
Bij storingen, defect apparaat of mogelijk defect na een val, direct de stekker uit
het stopcontact trekken. Laat het apparaat door de klantenservice controleren en in
ieder geval repareren.
Reparaties aan de föhn mogen alleen door de klantenservice uitgevoerd worden.
Bij niet vakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker
ontstaan.
Bij niet vakkundige reparaties wordt geen verantwoordelijkheid voor eventuele
schade genomen. In dit geval vervalt ook de garantie.
Onderhoud
Afgezien van een incidentele functiecontrole heeft de föhn geen onderhoud nodig.
Reiniging
Voor reinigingswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen stekker uit het
stopcontact trekken.
De behuizing is geverfd. Om de verf te beschermen, de behuizing en de luchtinlaaten luchtuitlaatopeningen alleen met een zachte, droge doek of met een stofkwastje
reinigen.
Aanwijzing:
• De föhn nooit in water of ander vloeistoffen dompelen, of daarmee in aanraking
laten komen (gevaar voor elektrische schok)
•	Het binnendringen van welk voorwerp dan ook en het openen van de behuizing
is ten strengste verboden (gevaar voor elektrische schok)
Haarfilter reinigen
Over de luchtinlaat van het apparaat is een afneembaar haarfilter geplaatst. Deze
houdt haren en stofdeeltjes tegen die door de ventilator aangezogen worden. Reinig
het filter als volgt:
• Apparaat uitschakelen en stekker uit stopcontact trekken
• Filter verwijderen (linksom draaien)
• Onder stromend water het haarfilter reinigen
• Filter geheel laten drogen en terugplaatsen (rechtsom tot de aanslag draaien)
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Bewaring
Het apparaat uitschakelen wanneer het niet in gebruik is, stekker uit het stopcontact trekken en laten afkoelen. Bewaar het apparaat op een droge plaats en niet
toegankelijk voor kinderen.
Aanwijzing:
•	Het netsnoer nooit om de föhn wikkelen, omdat dit tot kabelbreuken leidt
(gevaar voor elektrische schok)
•	Indien het apparaat een langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze tegen stof,
pluizen of vuil beschermd worden

Veiligheidsvoorschriften
•	Alvorens te beginnen de gebruiksaanwijzing volledig doorlezen
•	Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken
•	De stekker uit het stopcontact trekken:
•	voor elke keer dat de ruimte verlaten wordt
•	na gebruik
•	voor iedere verzorging en reiniging
•	als het apparaat in aanraking met water is gekomen, niet het apparaat grijpen,
eerst de stekker uit het stopcontact trekken!
•	Föhn altijd uitschakelen, wanneer deze opzij wordt gelegd
•	Plaats het apparaat tijdens gebruik nooit op zachte kussens of dekens (gevaar
voor oververhitting)
•	Föhn nooit in de buurt van brandbare materialen of open vuur gebruiken: minimale afstand van 50 cm aanhouden! Gordijnen mogen niet in het bereik van de
föhn komen. Luchtaanzuiging en luchtuitlaatopeningen van het apparaat nooit
afdekken (brandgevaar)
•	De föhn mag niet worden gebruikt om vuur aan te steken of te onderhouden
(bijv. in de open haard, enz.)
•	Apparaat niet onbeheerd laten, wanneer deze aan de stroom is aangesloten
•	Apparaat alleen op een droge, stabiele en vlak oppervlak leggen
•	Het netsnoer niet naar beneden laten hangen en nooit over hoeken en scherpe
randen trekken of inklemmen (gevaar voor elektrische schok)
•	Netsnoer niet over hete voorwerpen leggen of hangen en tegen olie beschermen
•	Stekker nooit met natte handen of aan het netsnoer uit de wandcontactdoos
trekken
•	Apparaat nooit aan het netsnoer dragen of trekken
•	Apparaat of snoer nooit in water of ander vloeistoffen dompelen (gevaar voor
letsel, brand of elektrische schok)
•	Snoer en stekker regelmatig op beschadigingen nakijken. Apparaat niet met
beschadigd netsnoer of stekker gebruiken. Defect snoer en stekker direct door
de klantenservice laten vervangen
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•	Alleen originele reserveonderdelen gebruiken
•	Apparaat mag alleen in particuliere huishoudens en in droge ruimtes gebruikt
worden
•	Bedieningshandleiding zorgvuldig bewaren en altijd aan de volgende gebruiker
doorgeven
•	Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, moet na gebruik de
stekker uit het stopcontact worden getrokken, omdat in de buurt van water een
gevaar ontstaat, ook als het apparaat uitgeschakeld is
•	Als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (ALS)
met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA aanbevolen in het
stroomcircuit van de badkamer. Vraag uw installateur om advies
Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten
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