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s	APPARAATBESCHRIJVINGs	VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

• Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, of onwetende en onervaren mensen, ook kinde-
ren, mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder toe-
zicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid of die goede instructies geeft over hoe dit apparaat 
moet worden gebruikt. Bovendien moeten ze precies hebben 
begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe 
het op een veilige manier kan worden gebruikt. 

• Reparaties aan dit apparaat, inclusief het vervangen van de 
stroomkabel, mogen uitsluitend door erkende servicepunten 
(bijv. SOLIS-klantendienst) worden uitgevoerd. Onvakkundig 
gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor gebruikers.

• Trek na gebruik van het apparaat in een badkamer altijd de 
stekker uit het stopcontact aangezien water ook bij een uitge-
schakeld apparaat een gevaar vormt.

• Wij raden het gebruik aan van een aardlekschakelaar (FI-vei-
ligheidsschakelaar) voor extra bescherming bij het gebruik van 
elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsscha-
kelaar te gebruiken met een nominale reststroom van maxi-
maal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op met uw 
elektricien.

• Let op! Gebruik dit apparaat nooit in de buurt 
van badkuipen, douches, wastafels of andere 
waterbekkens.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
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A Afneembaar haarfilter 
(altijd schoon houden)

B Koude-luchtknop

C Tuimelschakelaar warmteniveaus

D Tuimelschakelaar motorvermogen 
en AAN/UIT

E Ophangring

F Stylingmondstuk

G Stroomkabel met detangler

Opmerking: Zwitserse versie zonder detangler.

Houd het haarfilter altijd 
schoon van stof en haar 
om de levensduur van uw 
haardroger te verlengen.
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NL NLA Afneembaar haarfilter

• Om aangezogen haren en stofdeeltjes te verwijderen kan bij losgekoppeld appa-
raat het haarfilter met een lichte draaibeweging naar links worden verwijderd. 
Reinig het haarfilter met een borstel. Plaats na het reinigen het haarfilter terug 
en vergrendel het met een draaibeweging naar rechts. Zet alleen een droog 
haarfilter op de haardroger! Het apparaat mag alleen met geplaatst 
haarfilter worden gebruikt! Regelmatige reiniging draagt in grote mate bij 
tot een lange levensduur van de haardroger.

B Koude-luchtknop

• Dankzij de koude-luchtknop kunt u uw haar volume en elasticiteit geven en uw 
kapsel versterken. Het wordt aanbevolen om de koude-luchtknop te gebruiken 
na het drogen/borstelen van uw haar.

C Tuimelschakelaar warmteniveaus

• Met de bovenste tuimelschakelaar kunt u kiezen uit 3 warmteniveaus: koud, 
warm en maximale warmte. Zie hiervoor de beschrijving bij "Apparaat inscha-
kelen, warmteniveaus en motorvermogen instellen" (volgende pagina).

D Tuimelschakelaar motorvermogen en AAN/UIT

• Met de bovenste tuimelschakelaar kunt u kiezen uit langzaam en snel motorver-
mogen of het apparaat uitschakelen. Zie hiervoor de beschrijving bij "Apparaat 
inschakelen, warmteniveaus en motorvermogen instellen" (volgende pagina).

E Ophangring

• Dankzij de praktische ophangring kan de haardroger ruimtebesparend en veilig 
worden bewaard.

F Stylingmondstuk

• Met dit mondstuk kunt u de hete of koude luchtstroom precies richten op 
individuele haarstrengen of uw haar snel drogen. Het stylingmondstuk kan ook 
worden gebruikt bij het borstelen.

G Stroomkabel met detangler

• Dankzij de detangler wordt het verdraaien en verwikkelen van de stroomkabel 
tijdens het gebruik van de haardroger voorkomen.

s	INGEBRUIKNAME
• Lees alle veiligheidsaanwijzingen en informatie zorgvuldig door en 

bewaar de gebruiksaanwijzing goed voor later gebruik. 

APPARAAT INSCHAKELEN, WARMTENIVEAUS EN  
MOTORVERMOGEN INSTELLEN

• Met beide tuimelschakelaars kunnen de warmte en het motorvermogen worden 
ingesteld:

C Bovenste tuimelschakelaar: warmteniveaus

D Onderste tuimelschakelaar: motorvermogen en AAN/UIT

REINIGING EN ONDERHOUD

• Haal voor reiniging de stekker altijd uit het stopcontact. Houd het apparaat uit 
de buurt van water. Bescherm de haardroger tegen vuil en pluizen. Verwijder 
regelmatig het haarfilter, maak het schoon met een zachte borstel en plaats het 
terug. Reinig het apparaat zelf uitsluitend met een licht vochtige doek en droog 
het daarna met een zachte doek.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

• Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat en het verwarmingsele-
ment wordt bij oververhitting automatisch uitgeschakeld. De motor blijft door-
lopen om het verwarmingselement te koelen. Na een korte pauze schakelt het 
verwarmingselement automatisch weer in. Zorg er echter voor dat de openingen 
van de luchtinlaat en -uitlaat volledig stof- en pluisvrij zijn en reinig indien nodig 
het apparaat met een droge doek.

Koud Verwarming warm Verwarming heet

Apparaat  
uitgeschakeld

Motor langzaam Motor snel
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s	VERWIJDERING

 
EU 2012/19/EU

Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn 
EU 2012/19/EU.

Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden 
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij 
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt 
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische 
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid 
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor 
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking 
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen 
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en 
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

SOLIS HELPLINE
Deze artikelen kenmerken zich door hun duurzaamheid en betrouwbaarheid. 
Mocht er desondanks een storing optreden, neem dan gewoon even contact op 
met ons. Vaak is een storing met een nuttige tip in een handomdraai gemak-
kelijk te verhelpen zonder dat u het apparaat voor reparatie moet terugsturen. 
Wij staan u graag bij met raad en daad. De contactadressen vindt u achteraan in 
deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

NL
s	Solis-klantendienst  
Helpline
Voor retourzendingen en repa-
ratiezendingen van goederen 
moet u vooraf contact met ons 
opnemen. Wij geven u graag 
het juiste adres door. Of kijk 
gewoon op www.solis.com.

  
Schweiz  / Suisse 
Svizzera 

 Solis Produzione SA
 Centro Solis
 Via Penate 4
 CH – 6850 Mendrisio

 Adresse für Warenretouren  

 abweichend – siehe:

 Adresse différente pour les  

 retours de produit – voir:

 Indirizzo differente per resi  

 di merce - vedi:  

 www.solis.com

 091 – 802 90 10

 support.ch@solis.com

 www.solis.ch

  
Deutschland

 Solis Deutschland GmbH
 Marienstrasse 10
 D – 78054 Villingen- 
 Schwenningen

 Adresse für Warenretouren  

 abweichend – siehe: 

 www.solis.com

 0800 – 724 07 02

 info.de@solis.com

 www.solis.de

  
Österreich

 Solis Austria
 Bruderhofstrasse 10
 A – 6800 Feldkirch

 Adresse für Warenretouren  

 abweichend – siehe:

 www.solis.com

 0800 – 22 03 92

 info.at@solis.com

 www.solis.at

  
Nederland

 Solis Benelux BV
 Stadskade 318
 NL – 7311 XX  
 Apeldoorn

 Afwijkend adres voor  

 productretouren – zie: 

 www.solis.com

 085 – 4010 722

 info.nl@solis.com

 www.solisonline.nl

  
België / Belgique  
Belgien / Luxembourg

 Solis Benelux BV
 Stadskade 318
 NL – 7311 XX  
 Apeldoorn

 Address for return shipment of  

 goods differs – please refer to:  

 Afwijkend adres voor  

 productretouren – zie:

 Adresse différente pour les  

 retours de produit – voir: 

 www.solis.com

 +32 – (0)2 – 808 35 82

 info.be@solis.com

 www.solis.be

 
International

 Solis Produzione SA
 Centro Solis
 Via Penate 4
 CH – 6850 Mendrisio 
 Switzerland

 Address for return shipment of  

 goods differs – please refer to 

 www.solis.com

 +41 – 91 – 802 90 10 

 support.ch@solis.com

 www.solis.com


