
VESTEL AÇELYA S SAÇ 
ŞEKİLLENDİRİCİ

KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Saç şekillendirici cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü 
satın almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından 
eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir 
şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
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JJ Güvenlik Uyarıları
Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları, temizliği ve bakımı ile 
ilgili önemli bilgiler içermekte-
dir.

•	 Kullanım kılavuzunu güvenli bir 
yerde saklayın, talimatlara uyun 
ve cihazınızı ödünç verdiğinizde 
bu kullanım kılavuzunu da ciha-
zınızla birlikte verin.

•	 Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
kullanılmak üzere ticari olmayan 
kullanımlar için insan saçını şe-
killendirmek amacıyla tasarlan-
mıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım 
içindir.

•	 Cihaz, profesyonel kullanım için 
uygun de ğildir.

•	 UYARI: Cihazınız kullanım 
amacının dışında kullanılması 
hasar veya tehlikeli durum ya-
ratabilir ve cihazın garantisinin 
iptaline sebep olur. Bu şartlarda 
oluşabilecek hasarlar kullanıcı 
tarafından karşılanır.

•	 Cihazı yalnızca tip levhası üze-
rindeki bilgilere göre bağlayın 

ve çalıştırın.
•	 Cihazı sadece AC akımına ve 

topraklı prize bağlayın.
•	 8 yaşın altındaki çocukların 

cihazı kullanması yasaktır. Bu 
cihazlar 8 yaş ve üstü çocuklar 
ve fiziksel, duyusal ya da zihin-
sel engeli olan ya da deneyimi 
ve bilgisi yetersiz olan kişiler 
tarafından sadece, sorumlu bir 
kişinin nezareti altında veya 
cihazın güvenli kullanımı konu-
sunda bilgilendirilmiş olmaları 
ve kullanımdan kaynaklanan 
tehlikeleri anlamış olmaları ha-
linde kullanılabilir.

•	 Çocukların cihazla oynaması 
yasaktır.

•	 Temizleme ve kullanıcı bakımı 
çocuklar tarafından gözetimsiz 
olarak yapılmamalıdır.

•	 UYARI: Ambalaj malzemeleri 
boğulmaya neden olabilir. Ço-
cukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutun.

•	 Fişi her kullanımdan sonra veya 
hatalı çalışma durumunda veya 
temizlik ve bakımını yapmadan  
önce prizden çekin. Cihazınızın 
soğumasını bekleyin.
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•	   Duş veya küvette kulla-
nılmaz.

•	 UYARI: Bu cihaz küvette, duş-
ta, dolu bir lavabonun üzerinde, 
içinde su bulunan diğer kapların 
yakınında veya ıslak elle kullan-
mayın.

•	 Cihazı suyun içine sokmayın 
veya akan suyun altında duru-
lamayın.

•	 Suyun içine düşmüş bir cihazı 
ellemeyin. Hemen fişini prizden 
çekin. Kesinlikle su ile temas 
etmeyin. 

•	 Cihaz banyoyu veya duşu kulla-
nan şahsın erişme sınırı dışında 
bulunmalı.

•	 Cihaz banyoda kullanıldığında, 
devresi kesik olsa bile suya ya-
kın olması tehlike oluşturduğu 
için kullanımdan sonra prizden 
çıkarılır.

•	 İlave koruma için, 30 mA’ i 
aşmayan beyan artık çalışma 
akımına sahip artık akım düze-
ninin (RCD) banyoyu besleyen 
elektrik devresinin içine yerleş-
tirilmesi tavsiye edilir.Tavsiye 
için uzman elektrik tesisatçınıza 
danışın.

•	 Kullanmadan önce, cihazınızın 

fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin.

•	 Cihaz yalnızca elektrik kablo-
sunda ve cihazın gövdesinde 
hiçbir hasar görünmediği tak-
dirde kullanılmalıdır.

•	 Bağlantı kablosu zarar görmüş-
se, herhangi bir tehlikenin ön-
lenmesi için, sadece üreticinin 
önerdiği yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir. Lütfen yetkili 
servis veya müşteri iletişim 
merkezi ile irtibata geçin.

•	 Cihazınızı asla aşağıdaki du-
rumlarda kullanmayın:

 - Cihaz veya elektrik kablosu 
hasarlı ise,

 - Cihaz düşürülürse, gözle gö-
rülür hasar belirtisi varsa veya 
düzgün çalışmazsa,

 - Cihaz, elektrikli parçalar görü-
lecek şekilde hasar görmüşse.

•	 Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, hemen 
cihazınızın elektrik fişini priz-
den çekin ve yetkili servisle 
irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz 
ya da cihazın hasarlı parçaları 
ciddi yaralanmalara ve yangına 
neden olabilir. Cihazın içinde 
kullanıcının müdahale edebile-
ceği parçalar bulunmamaktadır. 
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Herhangi bir arıza meydana 
gelirse, cihazı kendiniz tamir 
etmeye kalkışmayın. Aksi halde 
cihaz garanti kapsamı dışında 
kalacaktır.

•	 Cihazın sıcak parçalarıyla, deri-
nizin ve gözlerinizin temasından 
kaçının.

•	 Isıtma elemanlarını diğer nesne-
leri kurutmak için kullanmayın.

•	 Cihazınız açıkken maşadan tut-
mayın sadece tutma sapından 
taşıyın.

•	 Şekillendirici maşa yanıklara 
neden olabilir. Cihazın sıcak 
parçalarıyla, derinizin ve gözle-
rinizin temasından kaçının.

•	 Şekillendirici maşayı asla her-
hangi bir cisim ile kaplamayın.

•	 Üründen etkilenecek bazı tıbbi 
rahatsızlıkları olan kişiler bu ci-
hazı kullanmamalıdır.(örneğin, 
epilepsi gibi )

•	 Cihazınız sıcakken taşımayın.
•	 Elektrik kablosunu tehlikeye 

sebep olmayacak şekilde uzatın. 
Kabloyu, keskin kenarlar üze-
rinden çekmeyin, sıkıştırmayın. 
Kabloyu sıcak ve ıslak alanlar-
dan uzak tutun. Kablo cihazın 
sıcak parçalarıyla temas etme-

meli ve maşaya dolanmamalıdır.
•	 Cihazınızı veya bağlantı kablo-

sunu, ocak veya benzeri sıcak 
yüzeylere veya açık alevlerin 
yakınına koymayın.

•	 Cihazınızı prizden çıkarırken 
fişten tutun ve kablosundan 
tutarak taşımayın.

•	 Fişi ıslak ellerinizle prize takma-
yın veya çıkarmayın.

•	 Hasar göreceği için kabloyu 
cihazın etrafına dolamayın.

•	 Aşırı ısınma ve yangın tehlikesini 
önlemek için asla cihazın üstüne 
veya altına havlu veya benzeri 
cisimler yerleştirmeyin. Asla 
cihazın havalandırma çıkışlarını 
engellemeyin veya cihazı yatak, 
yastık, battaniye, kanepe gibi 
hava çıkışlarının engellene-
bileceği yumuşak bir yüzeye 
yerleştirmeyin.

•	 Hava çıkışlarında tüy, saç vs. ol-
madığından emin olun. Yangını 
önlemek için kağıt veya diğer 
çabuk tutuşan maddelerin ısın-
mış plakalara temas etmesine 
izin vermeyin.

•	 Bu cihazı yanıcı sıvıların veya 
gazların yakınında kullanmayın; 
örneğin, aerosol kutuları, şekil-
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lendirici köpükleri vs.
•	 Kullanmadan önce saçınızda 

saç spreyi, şekillendirici köpük 
vb gibi yanıcı maddeler kul-
lanmayın, çünkü söz konusu 
madde maşayla temas edince 
yanmaya neden olabilir.

•	 Sürekli kullanımınız dışında her 
zaman cihazınızı kapalı olarak 
bulundurun.

•	 Kullanımınızdan sonra veya 
belirli bir süre için cihazınızı bı-
rakacaksanız cihazınızı prizden 
çekin ve soğumasını bekleyin.

•	 Bu cihaz için uzatma kablosu 
kullanmayın.

•	 Fiş takılı iken cihazı ahşap, 
kağıt,cilalı veya benzeri bir yü-
zeye yerleştirmeyin. Düz ve ısıya 
dayanıklı bir yüzeye metal stantı 
üzerine yerleştirin.

•	 Cihazınızı direk güneş ışığından 
ve nemli havadan koruyun.

•	 Asla uyurken cihazınızı kullan-
mayın ve deliklerin içine her-
hangi bir cisim düşürmeyin ya 
da sokmayın.

•	 Cihazı kaldırmadan önce soğu-
masını bekleyin.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Temizlik ve bakımdan  önce 

veya kullanım sırasında arıza 
olursa, daima cihazınızın elektrik 
fişini prizden çekin ve cihazınızın 
soğumasını bekleyin.

•	 Islak ellerinizle cihazınızın bağ-
lantı kablosunu fişten çekmeyin 
ve elektrik fişini prizden çekme-
yin.

•	 Asla cihazınızı suya batırmayın.
•	 Cihazınızın parçaları çok sıcak 

olabilir ve cihaz kapatılmış olsa 
bile yanıklara neden olabilir. Bu 
nedenle, cihazınızı temizleme-
den önce mutlaka cihazınızın 
tamamen soğumasını bekleyin.

•	 Cihazınızı tozdan, kirden ve 
tüylerden koruyun.

•	 “Temizlik ve Bakım” bölümünde 
anlatıldığı gibi cihazınızı temiz-
leyip, bakımını gerçekleştirin.

•	 Cihazınızı temizlerken sert veya 
aşındırıcı temizlik maddeleri 
kullanmayın.

•	 Cihazınızı hafif nemli bir bezle 
temizleyebilir ve yumuşak kuru 
bir bezle kurulayabilirsiniz.
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•	 Maşa kirlenirse, temizlemeye 
yardımcı olması için birkaç dam-
la sıvı bulaşık deterjanı kullanın. 
Maşadan tüm sıvı deterjan 
artıklarını temizlediğinizden 
emin olun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Taşıma ve nakliye sırasında 

cihazınız, aksamlarına zarar gel-
memesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır.

•	 Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

•	 Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

•	 Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan 
arızalar ve hasarlar garanti kap-
samına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik 
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, 
bu kullanım kılavuzundaki talimat-
lara uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen de-

ğişiklikler yapılması ve üretici firma 
tarafından onaylanmamış yedek 
parçaların kullanılması nedeniyle 
oluşabilecek hasar ve yaralanmalar 
için herhangi bir sorumluluk kabul 
etmez.

Teknik Özellikler

Model
VESTEL  
AÇELYA S 
SAÇ ŞEKİL-
LENDİRİCİ

ÇALIŞMA 
GERİLİMİ (V), 
FREKANS (Hz)

220-240VAC 
50Hz

GÜÇ( W ) 41 W
•	 Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 

haber verilmeden değiştirilebilir.
•	 AEEE yönetmeliği'ne uygundur.

Bu ürün 2004/108/AT (Elekt-
romanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) ve 2006/95/AT (Alçak 
Gerilim (LVD) yönetmeliği) 
sayılı Avrupa CE Direktiflerine 
uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikl i  ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygundur.
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JJ Genel Görünüm
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında 
bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz mo-
deline göre farklı olabilir.
Resimler temsilidir.

19

8

7
6

5

4 3 2

1. Açma/Kapama Düğmesi
2. Dönebilen Elektrik Kablosu
3. Tutma Sapı
4. Isı Ayarlama Düğmesi(+/-)
5. LCD Ekran
6. Metal Stant
7. Maşa (19 mm)
8. Klips
9. Maşa Açıcı Kol

JJ Kullanımı
•	 Cihazı sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir 

yüzeye yerleştirin. Cihazı halı, kilim veya 
yatak gibi yumuşak veya düz olmayan 
yüzeylere koymayın ve kesinlikle üzerini 
örtmeyin.

•	 Cihazı uygun bir prize takın ve LCD 
ekranda OFF yazısı görülecektir. Açma/
Kapama Düğmesine basarak  açın, mavi 
ekran açılacaktır. İlk açıldığında ekranda 
180 sayısı  görülecektir ve varsayılan 
sıcaklıktır.

•	 Cihaz ısıtılırken bir çizgiden üç çizgiye 

doğru bir hareket olur.
•	 Cihaz soğutulurken üç çizgiden bir çiz-

giye doğru bir hareket olur.
•	 Ayarlı sıcaklığa ulaşılana kadar mavi ışık 

yanıp söner.
•	 Saç tipinize göre Isı Ayarlama Düğ-

mesi(+/-) düğmeleri yardımıyla sıcaklık 
ayarını yapın. 130-210°C arasında ısı 
ayarı yapabilirsiniz. İstediğiniz sıcaklığa 
ulaşıldığında ayarlanan sıcaklığı gösteren 
sayının altındaki çizgiler ve mavi ekran 
ışığı sabit kalacaktır. 

•	 Kullanıma ara verdiğinizde veya kullan-
madığınızda metal stantı ileri doğru itin 
ve cihazı metal stant üzerine koyarak ısıya 
dayanıklı yüzeye yerleştirin.

•	 UYARI: Cihaz 60 dakika kullanılma-
dığında otomatik olarak kendini kapatır.

Saç Tipine Göre Sıcaklık 
Ayar Tablosu

Sıcaklık Saç Tipi
130-170°C İnce telli, kırılgan

170-190°C Normal

190-210°C Güçlü, çabuk düzleşen 
ve kalın telli saçlar

Sıcaklık Ayarının 
Kilitlenmesi
•	 Isı Ayarlama Düğmesini(+/-) kilitlemek 

için “-“ düğmesine 2 saniye boyunca 
basılı tutun. LCD ekranda, sıcaklığın 
yanın da kilit sembolü görülecektir.

•	 Kullanım sırasında sıcaklık değiştiri lemez.
•	 Sıcaklık kilidini kaldırmak için '-' tuşuna 2 

saniye boyunca basılı tutun.  Kilit sem-
bolü kaybolacaktır.

•	 Sıcaklık kilidini açtıktan sonra, yeni bir 
sıcaklık düzeyi seçilebilir veya Açma/
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Kapama düğmesiyle cihaz kapatılabilir.

Saç Maşası
•	 İlk olarak saçınızı yaklaşık 3 cm' lik bir tu-

tamını tarak veya fırça yardımıyla ayırın. 
Ayırdığınız tutamın ve ucunun düzgün 
durmasına dikkat edin.

•	 Sıcak maşa ile, derinize değmeden 
maşayı derinize doğru mümkün olduğu 
kadar kıvırın.

  DİKKAT:Sıcak Yüzey
•	 Maşa çok sıcak olduğundan do kunmayın.
•	 Maşa açıcı kola  bastırın bir tutam saçı 

klipse yerleştirip saç tutamının ucunu 
sabitlemek için maşa açıcı kolu bırakın.  
Saçlarınızın düzgün durmasını sağlarken 
bir elinizle de saçınızın ucunu tutun.

•	 Saç tutamını maşanın etrafına başı nıza 
doğru dolayın. 5 ila 10 saniye sonra, 
klipsi  açın ve maşayı  saçınızdan çekin. 
Bir tutamı dışa doğru sardıysanız diğer 
tutamları da dışa doğru sarmanızı tavsiye 
ederiz. Bu şekilde saçlarınız aynı yönde 
şekil kazanacaktır.

•	 Kullandıktan sonra, Açma/Kapama düğ-
mesine yaklaşık 2 saniye basılı tuta rak 
cihazı kapatın. LCD ekran ışığı söner ve 
OFF yazısı görülür.

•	 Elektrik fişini çekin.

JJ Temizlik ve Bakım
•	 Cihazı kapatın, fişini çekin ve tamamen 

soğumasını bekleyin.
•	 Yumuşak nemli bir bez (sadece su ile ıs-

latılmış) kullanarak gövdeyi ve cihazı silin.
•	 Cihazı su veya başka bir sıvının içine 

daldırmayın.
•	 Yeniden kullanmadan önce yumuşak bir 

havluya birimi tamamen kurutun.
•	 Sert aşındırıcılar veya temizleyiciler 

kullanmayın.
•	 NOT: Cihazı daima düz, ısıya dayanıklı 

bir yüzeyde kurumaya bırakın.

Saklanması
•	 Maşanın tamamen soğuduğundan ve 

kuru olduğundan emin olun.
•	 Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
•	 Çocukların erişiminden uzak, serin ve 

kuru bir yerde saklayın
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JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar 
doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabi-

lirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına 
devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi 
ile irtibata geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun Sebebi Çözüm

Cihaz çalışmıyor.

Cihazın fişi prize tam olarak 
takılmamış. Sıkıca prize takın.

Prizde elektrik yok. Sigorta veya şalteri kontrol edin.
Cihaz kapalı durumdadır. 
LCD ekranda OFF(KAPALI) 
yazıyor olabilir.

Açma/Kapama Düğmesine basın.

Isı ayarı yapılamıyor.
LCD ekranda, sıcaklığın ya-
nında kilit sembolünün çıkıp 
çıkmadığını kontrol edin.

LCD ekranda, sıcaklığın yanında kilit 
sembolü var ise  ısı azaltma“-“ düğ-
mesine 2 saniye boyunca basılı tutun. 
Kilit sembolü kaybolacaktır ve artık ısı 
ayarı yapılabilir.



9

 Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürünün üzerinde veya bilgi 
etiketinde yer alan bu işaret, 
bu cihazın kullanım ömrünün 
sonunda diğer evsel atıklarla 
birlikte atılmaması gerektiği-
ni belirtmektedir. Kontrol 
edilmeyen atık imhasının 

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını 
önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık 
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının 
sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek 
için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme 
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevre-
sel olarak güvenli geri dönüştürme için ne-
reye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi 
almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve 
yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri 
dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırıl-
mamalıdır.

Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın 
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık 
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be-
delinden indirim isteme,seçimlik haklarından 
birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından 
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya 
karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya 
ayıp oranında bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki 
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Çin

Üretici / İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres :  Levent 199 Büyükdere Cad.

No:199 34394 Şişli/ İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 44 44 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/destek

Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını 
evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, 
yerel yönetimin be lirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
Kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatın.
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Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi 
için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

Üretici / İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/
İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: 44 44 123
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr


