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Gebruiksaanwijzing 
en garantie
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NL - GEBRUIKSAANWIJZING EN GARANTIE

LET OP! Apparatuur uitsluitend voor professioneel gebruik.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Onze producten zijn conform de richtlijnen die op het EG-keurmerk betrek-
king hebben.

Het symbool van klasse II of Dubbele Isolatie geeft aan dat dit product zoda-
nig ontworpen is odat geen aardverbinding nodig is. Deze producten zijn zo-
danig gebouwd dat de gebruiker door een storing niet in contact kan komen 
met gevaarlijke spanningen, daar de ombouw van isolerend materiaal is.

Dit symbool geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van de nieuwe richt-
lijnen, ingevoerd ter bescherming van het milieu, en dat het aan het einde van zijn 
levensduur op passende wijze moet worden verwijderd. Vraag de plaatselijke over-
heid om informatie over de gebieden die bestemd zijn voor de afvalverwerking. 

Dit symbool, gewoonlijk vergezeld van een beschrijving, wijst de gebruiker erop 
dat er belangrijke handelingen en instructies zijn die moeten worden gelezen.

LET OP! HETE OPPERVLAKKEN.
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN

Dit apparaat niet gebruiken in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere 
recipiënten met water.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN INZAKE DE VEILIGHEID

Om beschadiging en gevaren te voorkomen, te wijten aan een niet-
conform gebruik, de gebruiksaanwijzing strikt in acht nemen en 
bewaren. Als het product later aan anderen wordt afgestaan moet 
ook de gebruiksaanwijzing overhandigd worden.

UITPAKKEN EN CONTROLE VAN HET PRODUCT
Trek het product uit zijn verpakking en controleer of het intact is en geen zichtbare 
tekenen van transportschade vertoont. 
Gebruik het apparaat in geval van twijfels niet maar neem contact op met het dichtst-
bijgelegen technisch servicecentrum (raadpleeg de rubriek ˝Technische servicecent-
ra (IT)˝ in deze gebruiksaanwijzing).

LET OP! GEVAAR VOOR KINDEREN. 
De verpakkingselementen (plastic zakjes, piepschuim, enz.) mo-
gen niet binnen het bereik van kinderen gelaten worden omdat ze 
mogelijk bronnen van gevaar vormen.

WAARSCHUWINGEN INZAKE DE ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Het gebruik van elektrische apparaten impliceert de inachtneming van enkele fun-
damentele regels.

Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen! Raak 
het apparaat nooit aan als het in een vloeistof is gevallen.

WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van 
badkuipen, wastafels of andere recipienten die water bevatten!

In het bijzonder:
• raak het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten aan;
• gebruik het apparaat niet op blote voeten;
• trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcon-

tact te trekken;
• stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, enz.);
• laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, moet het na het gebruik 

van de netvoeding afgesloten worden daar de nabijheid van water een gevaar 
kan vormen, ook al is het apparaat uitgeschakeld.

• Trek de stekker altijd het uit stopcontact zonder aan het snoer te trekken. 
• Houd het toestel nooit vast bij het snoer om het te verplaatsen. 

NLVertaling van de originele instructies
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• Houd het snoer en het toestel uit de buurt van warme oppervlakken.
• Het toestel niet bewaren en gebruiken met een geplooid of verdraaid snoer.
• Gebruik het product niet als het snoer of andere onderdelen beschadigd lijken. Als 

het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of de dienst voor technische 
ondersteuning vervangen worden. Ook kan het of door iemand met een gelijkaardige 
kwalificatie vervangen worden zodat ieder risico wordt voorkomen. 

• Een extra bescherming wordt verstrekt door een veiligheidsvoorziening tegen lekstro-
men in het elektrische circuit van het huis, met een nominale uitschakelstroom, niet 
groter dan 30mA. 

• Wij adviseren om contact op te nemen met een elektrotechnicus voor meer informatie. 
De veiligheid van deze apparaten is conform met de erkende regels van de techniek en 
de wet inzake veiligheid van elektrische apparatuur.

• Laat de stekker niet onnodig in het stopcontact maar trek hem uit als het apparaat niet 
wordt gebruikt.

• Plaats het product op vlakke en stabiele oppervlakken, uit de buurt van warmtebronnen.
• Geluid: Het (gewogen A) geluidsdrukniveau is lager dan 70 dB(A).

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN INZAKE HET 
GEBRUIK
GEBRUIK
De haardroger werd ontworpen voor het drogen en stylen van menselijk haar.

ONJUIST GEBRUIK:
Gebruik het apparaat alleen voor het aangeduide doel, gebruik het niet 
voor pruiken, dierlijk haar of andere materialen. De fabrikant kan niet 
aansprakelijk gesteld worden bij oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Wikkel het snoer niet rond het apparaat om schade en elk daaruit 
voortvloeiend risico te vermijden.

Raadpleeg voor de technische kenmerken de buitenkant van de verpakking en de 
aanwijzingen op het gegevensplaatje, aangebracht op het product.
• Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde op het plaatje met technische 

gegevens van het apparaat.
• Buiten het bereik van kinderen houden. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken noch 

ermee spelen.
• Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door mensen 

met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of mensen zonder ervaring 
of kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan, geïnstrueerd worden over het veilig 
gebruik van het apparaat en hun wordt uitgelegd welke gevaren ermee zijn verbonden.

• De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder dat 
toezicht aanwezig is. 

• Om een optimale en volledig veilige werking te garanderen, moet het toestel door een er-
kend servicecentrum gecontroleerd worden als het apparaat valt of ertegen gestoten wordt.

• Laat geen zakdoekjes en dergelijke in de nabijheid van het apparaat liggen.
• Het netsnoer mag nooit in contact met het apparaat komen.
• Na gebruik moet u de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact halen.
• Steek nooit voorwerpen in de openingen van het toestel.
• Het toestel mag nooit gebruikt worden in omgevingen waarin een hoge concentratie van 

aerosol(spray) of zuurstof aanwezig is.
• De haardroger is voorzien van een systeem tegen oververhitting. Bij oververhitting, wordt 

de verwarming onderbroken en wordt enkel koude lucht afgegeven. Na afkoeling gaat 
automatisch de verwarming weer aan.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Naargelang het model de volgende afbeeldingen raadplegen [1] of [2].
Haardroger met afzonderlijke toetsen voor de luchtstroom [A] en de temperatuur [B].
A – ON-OFF schakelaar en regeling van de luchtstroom
B – Toets voor temperatuurafstelling
C – Toets voor koude lucht jet
D – Frontaal rooster
E – Verwijderbare filter
F – Kabelgeleider
G – oedingskabel
H – Stylingmondstuk
I – Air diffuser (indien voorzien)
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GEBRUIK
Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te worden in commerciële 
omgevingen.

De stekker met het stopcontact aansluiten.
De haardroger heeft 3 temperatuurniveaus en 2 snelheden voor de luchtstroom, die 
via de afzonderlijke schakelaars kunnen gekozen worden. Als het toestel een toets 
heeft voor de koude lucht [C], kan hij gebruikt worden om het kapsel te fixeren.

Schakel het toestel via de schakelaar On/Off [A] in en kies de gewenste snelheid:
0  0 = UIT

  I = gemiddelde luchtstroom
  II = sterke luchtstroom

Activeer de toets voor de temperatuurafstelling [B] en kies het gewenste niveau:
 I = lage temperatuur
  II = gemiddelde temperatuur
  III = hoge temperatuur

Na het gebruik via de On/Off schakelaar [A] het toestel uitschakelen.
Het snoer [G] van het stopcontact loskoppelen zonder aan de kabel op het apparaat 
te trekken.  
Het toestel op een stabiel oppervlak plaatsen en  de kabel niet rond het ap-
paraat draaien.

Toets koude lucht (Cold Shot) [C]
Als het toestel van deze toets is voorzien, kan hij gebruikt worden om het kapsel te 
fixeren.
Als men de toets voor de koude lucht ingedrukt houdt, gaat hij onmiddellijk over op 
koude lucht om het kapsel te fixeren.
Om terug warme lucht te krijgen, is het voldoende de toets los te laten.

Gebruik van het stylingmondstuk [H]
Dankzij het stylingmondstuk wordt de lucht rechtstreeks op de borstel gericht voor 
het stijlen van het kapsel.
Het stylingmondstuk aanbrengen en het in de richting van het lichaam van de 
haardroger drukken (Afb. 3a). 
Het stylingmondstuk kan verwijderd worden door het in de richting van de pijl b te 
trekken (Afb. 3b).

Wacht tot het mondstuk is afgekoeld alvorens het te verwijderen.

Gebruik van de lucht diffuser [I]
Als het toestel is voorzien van een diffuser, kan hij gebruikt worden om volume te 
verkrijgen in het kapsel.  
De diffuser aanbrengen en hem in de richting van het lichaam van de haardroger 
drukken (Afb. 4a).
De diffuser kan verwijderd worden door hem in de richting van de pijl b te trekken (Afb. 4b).

ONDERHOUD
Bij een slechte werking of beschadiging van het apparaat of ook een 
deel ervan, moet het door de fabrikant of de dienst voor technische 
ondersteuning onderzocht worden. Ook kan het door iemand met een 
gelijkaardige kwalificatie onderzocht worden zodat ieder risico wordt 
voorkomen. De gebruiker mag het apparaat niet zelf demonteren.

De stekker uit het stopcontact trekken alvorens het toestel te reini-
gen.

ALGEMENE REINIGING
Minstens een keer per week het toestel grondig reinigen.
Om gevaar voor elektrische schokken te vermijden geen water gebruiken en het to-
estel niet onderdompelen.
Het toestel enkel reinigen met een zacht doel, eventueel enigszins bevochtigd. 
Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen!

REINIGING FILTER
Om optimale prestaties te behouden, de filter [E] regelmatig reinigen:
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De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennis-
geving onderdelen te wijzigen en/of te vervangen, indien hij dat opportuun acht, om een altijd 
betrouwbaar product te bieden met een lange levensduur en met geavanceerde technologie.

• dagelijks bij intensief en continu gebruik
• twee maal per week bij normaal gebruik
• maandelijks bij occasioneel gebruik.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. De filter naar links draaien (Afb. 5a) en verwijderen.
2. Het net van de filter verwijderen indien voorzien (Afb. 5b).
3. Het net en de filter met een zacht borsteltje reinigen (Afb. 5c).
4. Het net op de filter plaatsen en de filter aan het toestel bevestigen door hem 

naar rechts te draaien tot hij volledig vastzit (Afb. 5a).

Afb. 5a

Afb. 5b

Afb. 5c

Niet zonder gaas gebruiken, het haar kan in het product worden 
aangezogen.

VERWIJDERING
De verpakking van het product bestaat uit recycleerbaar materiaal. Ver-
deel de onderdelen naargelang het type materiaal en verwijder ze vol-
gens de geldende wetgeving inzake milieubescherming. 

Op het einde van zijn levensduur moet het afgedankte toestel  verwijderd wor-
den conform met de Europese norm 2012/19/EU (AEEA). Deze norm gaat over 
het recycleren van nuttige stoffen, ingehouden in het apparaat  en maakt het 
mogelijk het milieubederf te beperken. Wendt u voor verdere informatie tot de 
plaatselijke instantie voor afvalverwerking of tot de verkoper van het apparaat.

GARANTIE
De garantie is geldig met ingang van de datum van aankoop volgens de van kracht 
zijnde wettelijke voorwaarden en reparatiekosten zijn inbegrepen. 

De garantie duurt 1 of 2 jaar al naargelang het type eindgebruiker, volgens de voor-
schriften van de Europese richtlijn 1999/44/EG.

De garantie is uitsluitend geldig als de coupon met stempel en handtekening van de 
verkoper wordt voorgelegd en de datum van aankoop wordt bewezen. De datum op 
de kassabon/factuur is de geldige datum. 

De garantie dekt kwaliteitsdefecten van het apparaat: materiaal- of fabricagefouten. 
Gamma Più verbindt zich ertoe binnen de garantieperiode gratis onderdelen te repa-
reren of vervangen, die naar haar eigen deskundig oordeel niet efficiënt blijken ten 
gevolge van materiaal- of fabricagefouten. 

LET OP! De garantie vervalt als wordt vastgesteld dat de klant of niet erkend 
personeel rechtstreeks op het apparaat heeft ingegrepen.

DE GARANTIE DEKT GEEN:
• Schade veroorzaakt door niet conform gebruik, oneigenlijke behandelingen of 

transportbreuken.
• Schade veroorzaakt door de veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing.
• Schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat met een onjuiste 

netspanning.
• Apparaten waarop accessoires van andere producenten worden gemonteerd.
• Onderdelen die onderhevig zijn aan gewone slijtage.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Raadpleeg voor eventuele reparaties de rubriek ˝Technische servicecentra (IT)˝, aan-
geduid in deze handleiding zodat u contact kunt opnemen met het dichtstbijgele-
gen servicecentrum. Meld steeds het model van het product. 
Raadpleeg de website voor de lijst met servicecentra: 
www.gammapiu.it



Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
The date included on this receipt/invoice will be regarded.
La date reportée sur le ticket de caisse/facture fait foi.
Da fe la fecha indicada en el recibo de compra o factura.
Vale a data mencionada na nota/fatura.
Maßgebend ist das auf dem Kassenbon/
der Rechnung angegebene Datum.
По дата, указанная на квитанции / счета-фактуры.
За дата, вказана на квитанції / рахунку-фактури.
.ةروتاف / لاصيإ ىلع نيبملا خيراتلا نم

За валидна се приема датата върху касовия бон/фактурата
Dokaz će biti datum naveden na računu/fakturi
Rozhoduje datum uvedené na stvrzence/faktuře 
Gælder fra datoen på kvitteringen/regningen
De datum op de kassabon/factuur is de geldige datum 
Arvestatakse ostudokumendil olevat kuupäeva/arve
Oikea päivämäärä näkyy kuitissa/laskussa.
Αναφορά στην ημερομηνία της απόδειξης/τιμολογίου
A vásárlás időpontját a bizonylaton/számlán szereplő dátum igazolja

Derīgs ir datums uz preces čeka/faktūrrēķina
Pakanka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos datos
Evidenza għandha tiġi bid-data murija fuq l-irċevuta/fattura
Ważność ma data wskazana na paragonie/fakturze
Data valabilă este cea indicată pe bonul �scal/factură
Rozhodujúce je dátum uvedené na potvrdenke/faktúre
Velja datum, naveden na računu
Det datum som anges på kvittot/fakturan är beviset

Timbro del venditore
Печат на продавача
Zīmogs pārdevējam

Pečat dobavljača
Distributor stamp

Pardavėjo antspaudas

Timbre du vendeur
Razítko prodejce 
Timbru tan-negozjant 

Timbre del vendedor
Sælgerens stempel
Pieczątka sprzedawcy

Carimbo do vendedor
Stempel van de verkoper
Ștampila vânzătorului

Stempel des Händlers
Müüja tempel 
Pečiatka predajcu 

Штамп продавца
Myyjän leima
Žig prodajalca

Штамп продавця
Σφραγίδα πωλητή
Försäljarens stämpel

عئابلا اذه متخ
Az eladó pecsétje

N° serie Serial n° N° série N° serie N° série Fabrikationsnum. Серийный номер Серійний номер 
Сериен № Serijski broj Výrobní číslo Serienummer Serienr. Seerianumber Sarjanumero Σειριακός αρ. Sorozatszám
N°sērija Serijos Nr. Nru serje Nr seryjny Nr. de serie Výrobné číslo Št. serije Serienummer

لسلستم مقر

Data d’acquisto Date of purchase Date d’acquisition Fecha de compra Data da compra Kaufdatum Момента покупки Датою покупки
Дата на закупуване Datum kupnje Datum koupě Købsdato Aankoopdatum Ostukuupäev Ostopäivä Ημερομηνία αγοράς A vásárlás dátuma
Legādes datums Pirkimo data Data ta' xiri Data zakupu Data cumpărării Dátum nákupu Datum nakupa Inköpsdatum

ءارشلا خيرات

Modello Model Modèle Modelo Modelo Modell Модели Моделі ليدوملل
Модел Model Model Model Model Mudel Malli Μοντέλο Modell
Modelis Modelis Mudell Model Model Model Model Modell

Garanzia
Warranty
Garantie
Garantía
Garantia
Garantie
Гарантия
Гарантія
مان ض ال

Гаранция
Jamstvo
Záruka  
Garanti
Garantie
Garantii 
Takuu
Εγγύηση
Garancia

Garantija
Garantija
Garanzija
Gwarancja
Garanţie
Záruka 
Garancija
Garanti

Benaming Betekenis

HD Haardroger

Model

NA1415
NA1416
NA1418
NA1420MP
NA1715
NA1718
NA1722
NA1815
NA1818
NA1820
NA3015MP
NA3018
NA3020MP
NA3025
NA3116
NA3120MP
NA3125
NA3216
NA3220MP
NA3318
NA3320MP
NA3415
NA3420
NA3422
NA3520
NA3521
NA3523
NA3620
NA3622
NA3625
NA4021
NA4023
NA4119MP
NA4122
NA4223
NA4225

NA1415MP
NA1420
NA1421
NA1715MP
NA1720
NA1725
NA1815MP
NA1819
NA3012
NA3016
NA3020
NA3022
NA3115MP
NA3120
NA3122
NA3215MP
NA3220
NA3315MP
NA3320
NA3322
NA3418
NA3420MP
NA3425
NA3520MP
NA3522
NA3525
NA6321
NA3623
NA4012
NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010
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