KAPPERSGROOTHANDEL

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD GA.MA iQ PERFETTO FÖHN
De Ga.Ma iQ haardroger heeft een innovatief systeem dat voorkomt dat
het haar in contact komt met de motoronderdelen. Onderhoud de föhn
dan ook regelmatig voor de beste prestaties en om de levensduur te
verlengen.
Deze föhn is voorzien van een microfilter dat de doorgang van zelfs de
kleinste deeltjes vuil, stylingresten, haren en stof in de motor voorkomt.
Voor optimaal onderhoud wordt aanbevolen om het AUTOCLEANINGsysteem na elke werkdag in te schakelen. Daarnaast raden we aan om
het microfilter wekelijks handmatig met een borstel te reinigen. Verwijder
regelmatig stof en haar van het apparaat.
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The “Cool shot” button can be used independently.
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Iedere 3 dagen (AUTOCLEANING-systeem):
• Schakel de haardroger uit (maar laat de stekker in het stopcontact)
MEMORY
FUNCTION
• Houd
de föhn bij de handgreep vast, draai de achterklep
The hair dryer has a memorization function that allows preserving the temperature selected for
(filterhouder)
linksom en verwijder het achterfilter
previous
use.
This function allows establishing the temperature and the air flow speed ideal for your need and
• type,
Houd
de snelheidsknop
seconden
hair
guaranteeing
a practical and5efficient
use. ingedrukt
• De motor wordt nu, in zijn ‘achteruit’, ingeschakeld voor 15
AUTOCLEANING FUNCTION
seconden
omanhet
filter schoonfunction
te blazen
This hair
dryer features
AUTOCLEANING
to clean its inner components.
How
to
turn
on
AUTOCLEANING:
once
the
hair
dryer
is off, carefully
external filter in a
•
Plaats
het
fi
lter
terug
en
schakel
de
haardroger
inrotate
voorthe
gebruik
counterclockwise manner, and pull towards the outside. Then press the button to select the
speed located on the upper part of the device, and keep pressed for 5 seconds. (fig. 7)
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1x per week:
• Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de föhn is afgekoeld
• Houd de föhn bij de handgreep vast, draai de achterklep
(filterhouder) linksom en verwijder het achterfilter
• Reinig het filter met een doek of een watje met wat alcohol
• Reinig de buitenkant van de föhn met een vochtige doek of spons
• Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat je het gebruikt

Net als voor andere gebruiksvoorwerpen geldt ook voor
föhns dat een goed onderhouden apparaat veel langer
meegaat. Raadpleeg voor meer informatie over het
gebruik en onderhoud van de Ga.Ma iQ Perfetto föhn de
meegeleverde gebruiksaanwijzing of ga naar bit.ly/iq-fohn.
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