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ALİZE MINI KULLANMA KILAVUZU
Saç Kurutma Makinenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. 

Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür 
ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız 
her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı 
elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI
• Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
• Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
• Saç Kurutma Makinesi; içi su dolu küvette, duşun altında veya diğer su içeren haznelerin 

içinde kullanılmamalıdır. Saç kurutma makinesi kapalıyken bile tehlikeli olabilir. 
• Eğer cihazınız suyun içine düşerse, fişi prizden hemen çekiniz. Elinizi ASLA suyun içine 

sokmayınız. Cihazınızı tekrar kullanmadan önce yetkili ARNICA Servisine kontrol ettiriniz.
• Cihazınızı ıslak elle kullanmayınız. Eğer saçınızı kurularken cihazı yere bırakıyorsanız, önlem 

için mutlaka kapatınız. 
• Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım 

sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve 
kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.

• Hava çıkış ızgarası kullanım esnasında doğal olarak ısınacaktır.
• Saçınızı bigudiliyken kurularken, klips veya saç tokasının cihazın içindeki hareketli parçalara 

temas etmemesi için 10mm. (bir parmak boyu) kadar uzak tutunuz.
• Hava giriş ve çıkış ızgaraları asla engellenmemelidir. Eğer, hava akımı kullanım esnasında 

yanlışlıkla engellenmişse, cihazın içinde bulunan emniyet ısı kesici cihazı otomatik olarak 
kapatacaktır. Saç kurutma makinesi soğuduktan birkaç dakika sonra otomatik olarak tekrar 
çalışmaya başlayacaktır.

• Eğer ızgaralar tıkanırsa, temizlenmelidir (bir fırça vb. ile). Aksi takdirde hava akımı 
engellenmiş olur ve emniyet ısı kesici devreye girer.

• Saçınızı hava giriş deliklerinden uzak tutunuz. 
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• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak 
taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarınız.
• Cihazınızı asla temizlemek amacıyla su vb. sıvılar içine sokmayınız. Cihazınızı nemli bir bez 

ile temizleyiniz. 
• Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.

 * Kullandıktan sonra,
 * Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
 * Temizleme işleminden önce,

• Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle 
çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

• Tamir ve yedek parça için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız. 

II. CİHAZIN TANITIMI
A. Dar fön başlığı
B. Ön gövde
C. Açma-kapama ve hız ayar tuşu
D. Hava giriş bölmesi
E. Arka gövde
F. Asma halkası

III. TEKNİK ÖZELLİKLER
 Markası : ARNICA
 Modeli : Alize Mini
 Gerilimi : 220-240V
 Frekansı : 50-60Hz.
 Gücü  : 1200W max.

IV. KULLANIM
Cihaz fişini prize takınız.
Cihazınızı istediğiniz hız ayarında seçerek çalıştırınız.

Hız ayarları aşağıdaki gibidir
0-Kapalı
1-Düşük hız
2-Yüksek hız
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Dar fön başlığı cihazın ön gövdesine kolayca takılıp çıkartılabilir.
Dar fön başlığını dik konumda takarak çevirin,çıkartmak için de dik konuma getirerek çek
alabilirsiniz.
Dar fön başlığı sıcak havayı toplayarak saçların bir bölümüne direkt olarak yönlendirilmesi fırça
ve tarak ile şekillendirilmesini zayıf ve cılız saçların havanlandırılarak dolgun görünmesinisağlar.

V. TEMİZLİK ve BAKIM
Cihazın dış yüzeyini kuru veya hafif nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.
Cihazı kesinlikle suya temas ettirmeyiniz, akan su altında temizlemeye çalışmayınız. 
Cihazın dar fön başlığı, difüzör başlığı veya çıkartılabilir filtre kapağını nemli bir bez 
yardımıyla veya musluk suyu altında temizleyebilirsiniz.
Ancak cihazın dar fön başlığını, difüzör başlığını veya çıkartılabilir filtre kapağını temizleme-
den önce mutlaka cihazdan sökünüz. 
Temizlenen aparatları cihazınıza yerleştirmeden önce tamamen kurumuş olduklarından emin  
olunuz. 
Cihazınızı kutusuna veya yerine yerleştirmeden önce, tamamen soğumuş olduğundan emin
olunuz. 
Cihazınız kolay erişim ve saklama açısından, asma halkasına sahiptir. 
Cihaz güç kablosunu kesinlikle cihaza sarılmış şekilde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde cihaz 
güç kablosu içindeki bağlantılar zayıflayıp, kopabilir.
Cihazınızın kablosu, arızalı ise kesinlikle kullanmayınız ve kendi başınıza tamir etmeye
çalışmayınız. 
Cihazınızın kablosu hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi için yetkili bir Arnica yetkili servisi
tarafından yerine yenisi ile değiştirilmelidir.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak 
yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik 
parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. 

Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici 
işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün 
garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına 
başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
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Garanti Belgenizi onaylatınız. 
• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın 

aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi). 
• Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

IMALATÇI ve İTHALATÇI FIRMA:
SENUR ELEKTRIK MOTORLARI SAN. VE TIC. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad.Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / ISTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat  Faks : (0212) 422 09 29
Menşei: Türkiye
    

Bu cihaz Avrupa Birliği   ve                  
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete 
satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always 
be followed, including the following:

• READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
• KEEP AWAY FROM WATER.
• DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is 
off.
• To reduce the risk of death by electric shock:

* Always “unplug it” immediately after using.
* DO NOT use while bathing.
* DO NOT place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
* DO NOT place in or drop into water or other liquid.
* If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. DO NOT reach into the water. 

• WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:
* An appliance should never be left unattended when plugged in.
* Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with 

certain disabilities.
* Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not 

recommended by the manufacturer.
* Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has 

been damaged or dropped into water.  
* Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT wrap the cord around the appliance.
* Never use while sleeping.
* Never drop or insert any object into any opening.
* DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being 

administered.
* Never block the air openings of the appliance or place it on a 50ft surface, such as a bed or couch, 

where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
* DO NOT direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
* Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
* DO NOT place appliance on any surface while it is operating.
* While using the appliance, keep your hair away from the air inlets. 
* DO NOT operate with a voltage converter. 
* DO NOT use an extension cord with this appliance.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS
This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF if the temperature exceeds comfort level due 
to partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance stops during use, turn off the 
switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During 
use, DO NOT block the air openings. When using this appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an
Electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.
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PRODUCT DESCRIPTION
A. Concentrator attachment
B. Main body
C. ON/OFF switch & speed setting button
D. Air intel grill
E. Back body
F. Hanging up loop

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand : ARNICA
Model : Alize Mini
Voltage : 220-240V
Frequency : 50-60Hz.
Power : 1200W max.

USAGE
Put the plug the wall socket. 
Switch the appliance on by selecting the desired setting.

The airflow can be adjusted like as below,
0-OFF 
1-Low speed
2-High speed

The concentrator attachment could be assembled and dissembled easily. Putthe concentrator attachment in 
vertical position and then turn it. For dissembling you couldn turn it and put it out in vertical position.

The concentrator attachment collects the hot air and transfers it directly to the air. It helps hair to be shaped 
easily and seems mora volume.

MAINTENANCE
Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of 
dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and 
wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use. WARNING: If any malfunc-
tion occurs. do not attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE
When not in use, “unplug it.”
Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around 
the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life 
and avoid jerking, bending sharply, twisting or straining cord, especially at plug connections. 
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Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti 

altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi 

bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici 
veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala 

ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim 
tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 

işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 

Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanİ : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. 
   No:7   34310 Avcİlar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzasi - Kaşesi 

MALIN   
Cinsi : Saç Kurutma Makinesi      
Markasİ : ARNICA  
Modeli : Alize Mini
Menşei : Türkiye                                                   

Teslim Tarihi ve Yeri  Tarih / İmza / Kaşe

    Üretim No / Haftası / Seri No

w w w . a r n i c a . c o m . t r


