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SAÇ MAŞASI KULLANMA KILAVUZU

Saç Maşanızı 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
A. Emniyet Kuralları
B. Cihazın Tanıtımı
C. Teknik Özellikler
D. Kullanım
E. Temizlik ve Bakım

A. EMNİYET KURALLARI
• Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş 

olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya 
zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. 

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından 

yapılmamalıdır.
• Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
• Cihazınızı; içi su dolu küvette, duşun altında veya diğer su içeren haznelerin içinde kullanmayınız. Bu durum 

cihazınız 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. 
• 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.
• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden 

çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
• Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse 

kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir arızada Arnica Yetkili Servisine 
götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarınız.
• Cihazınızı asla temizlemek amacıyla su vb. sıvılar içine sokmayınız. Cihazınızı nemli bir bez ile temizleyiniz. 
• Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fişi prizde takılıyken ahşap, plastik, tekstil vb. sıcağa dayanıklı olmayan 

yüzeylerin üzerine bırakmayınız. Cihazınızın standını açarak stand üzerine yerleştiriniz ve maşanın yüzey ile 
temasını engelleyiniz.

• Cihazınızın maşasını ve mandalını temiz tutunuz. Toz, kir, şekillendirici sprey, jöle, jel v.b maddeler kullanmayınız.
• Cihazınızı kablosu sarılıyken çalıştırmayınız.
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• Cihazı alkol, benzin veya tinerle temizlemeyiniz.
• Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.

1. Kullandıktan sonra,
2. Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
3. Temizleme işleminden önce.

• Cihazınızı, lavabo veya küvete düşebilecek yerlerde muhafaza etmeyiniz.
• Cihazı, aşırı güneş ışığından, sıcak yüzeylerden ve aşırı neme maruz kalacak ortamlardan sakınınız.
• 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. 
 UYARI: Cihazınızın maşa ve mandalı çok ısındığından el, göz, kulak ve yüzünüzden uzak tutunuz, boyun bölgenize 

temas ettirmeyiniz. Sadece tutma sapından ve ısı geçirmeyen bölgelerden tutunuz.

B. CİHAZIN TANITIMI (şekil 1)
1. Saç Mandalı
2. Seramik Kaplamalı Maşa
3. Saç Mandalı Düğmesi
4. Açma/Kapama Düğmesi
5. Conta
6. Asma Halkası
7. 360 ° Dönebilen Fişli Kablo

C. TEKNİK ÖZELLİKLER
 Markası : ARNICA
 Modeli : Rita / Rosa
 Gerilimi : 220-240V
 Frekansı : 50-60 Hz.
 Gücü : 30W
 Kullanım Ömrü : 7 yıl
 Sıcaklık  : 100-2200C

D. KULLANIM
• Cihazınız sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde saçınızı şekillendirebilirsiniz.
• Cihazınızı temiz, kuru ve taranmış saçlarda kullanınız.
• Cihazınızı düzgün ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirme standı üzerine koyunuz. Fişini prize takınız.
• Cihazın voltajı ile evinizde ki voltajın birbirine uyduğundan emin olunuz.Ana gövde üzerinde yer alan açma/

kapama düğmesine basarak ON konumuna getiriniz,cihazınızı çalıştırınız. 
• Maşanın sıcaklığı 100oC-220oC arası sıcaklığa ayarlanabilmektedir. Cihazınız ayarladığınız sıcaklığa kısa bir 

sürede ulaşacaktır.
• Cihazınızı düşük sıcaklıkta kullanmaya başlamanız önerilir. Sıcaklığı artırmak, sıcaklığı düşürmekten daha 

kısa zamanda gerçekleşmektedir.
• Cihazınızın fişi prize takılıyken kesinlikle yalnız bırakmayınız.
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Bu cihaz Avrupa Birliği   ve             

Kalite Onay Belgelerine u y g u n  o l a r a k 

deforme olmuş saçlarda kullanmayınız. Saç tipinize göre uygun olan sıcaklık derecesini seçiniz. Aksi 
• Saçınızı tarayarak veya fırçalayarak karışıklıkları açınız ve tutamlara ayırını
• Saç maşanızın mandalını açınız ve ayırdığınız saç tutamını maşa ve mandalın arasına yerleştiriniz.
• Mandalı kapatarak maşayı tutamın ucuna doğru kaydırınız.
• Isı geçirmeyen ucu tutarak, cilde ulaşana kadar saçınızı maşanın etrafında sarınız. Saça sardığınız şekilde 

maşayı; ince saçlarda 5-8 saniye, kalın telli saçlarda 10-15 saniye tutunuz.
• Saç maşası mandalını bastırarak, saç maşası plakasını açınız ve cihazınızı saç tutamından ayırınız
• Saçı taramadan, fırçalamadan veya dokunmadan önce saçın soğumasını bekleyiniz. Aksi halde saçınızın şekli 

deforme olacaktır.
• Arzu ettiğiniz görünümü elde edinceye kadar işlemi tekrarlayınız.
• Cihazınızla işiniz bittiğinde açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı kapatınız ve fişini prizden çekiniz. 

Cihazınızı düzgün ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerinde yerleştirme standı üzerine bırakarak soğumasını 
sağlayınız.

DİKKAT: 
• Yanma tehlikesine sebep vermemek için cihazınızı kullanırken cildinize fazla yaklaştırmayınız. Cihazınızı cildinize 

temas ettirmekten kaçınınız.
• Saçınıza zarar vermemek için, saçınızı uçlara doladıktan sonra en fazla 10 saniye bekletiniz. 
• Cihazınızı kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve tarak ile tarayarak arzu ettiğiniz şekli veriniz.

E. TEMİZLİK ve BAKIM
• Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce cihazınızın kapalı olmasına, fişinin prizden çekili olmasına ve 

plakaların tamamen soğumuş olmasına dikkat ediniz.
• Cihazınızı KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Maşa ve mandalı yumuşak ve nemli bir bezle, 

ana gövdeyi ise kuru bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz.
• Cihazınızın ana gövdesine, maşa ve mandalına zarar verecek temizleyiciler kullanmaktan kaçınınız. Bu tip 

temizleyicilerin kullanılması sonucu maşanızda meydana gelebilecek çizilmeler ve bozulmalar garanti kapsamı 
dışında işlem görür.

NOT:
• Cihazınızı saklamadan önce cihazınızın iyice soğuduğundan emin olunuz. Soğuma işlemi sırasında cihazınızı 

yerleştirme standı üzerinde bırakınız.
• Cihazınızı muhafaza ederken,

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 SAFEGUARDS
READ CAREFULLY ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS DEVICE BEFORE USING AS THEY PROVIDE 
IMPORTANT ADVICE ABOUT INSTALLATION, USE AND SAFETY.
• The parts of packing (plastic bag, cardboard box etc.) must be kept out the reach of children, as they are 

possible sources of danger. 
• Before installation, check the right voltage: your voltage must correspond to the voltage printed on the 

handle of the appliance. 
• Pay special attention to the external parts of iron plates: they are very hot and can cause burning. 
• In case the appliance is fallen, damages could occur: before using it again, have it check by authorized 

service personnel. 
• Avoid dangerous overheat, don’t leave the appliance on when you don’t use it. 
• The cord must not be replaced by unauthorized service personnel. 
• Please pay special attention to these safety rules. 
• DO NOT PUT THE APPLIANCE INTO WATER
• Do not use cord extensions in bathroom
• Do not pull the cord of the appliance itself to unplug it
• Do not leave the appliance exposed to sun, rain etc. 
• Do not let children use the appliance without watching them

DESCRIPTIONS
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
 Brand : ARNICA
 Model : Rita / Rosa
 Voltage : 220-240V
 Frequency : 50-60 Hz.
 Power : 30W
 Temperature  : 100-2200C

USAGE 

   Heating up:
• Before plug in the plug please make sure the voltage is in accordance with this product. After plug in the 

plug, press the start/stop button, the product will begin to work 
Styling: 
• Before curling, the washed hair should be completely dry and combed thoroughly. Divide your hair in 
strands with a comb. 
• The appliance should only be for the styling of natural hair. 
• Keep the appliance closed for a few seconds. 
• Slowly move the curler away from the root of hair to its top. 
• Do exactly the same with next strands of hairs. 
• Never touch the hot surface. 
• Avoid burning, do not use the hair curler too closed to the skin of the scalp. You should also avoid touching 

the skin on the neck or face. 
• Keep the curler closed for 10 seconds at most so that you do not damage the hair. 
• Allow your hair to cool down and brush it into the desired style. 
• Please place the curler on a heat-resistant surface only when being heated up or hot. 

After use: 
• Turn the switch to the “OFF” position and unplug the appliance from the mains. 
• After use, simply press start/stop button again. The unit will turned off. Then unplug the plug. 
• And before keep it away please wait till the unit is completely cool down. 
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This device has been manufactured in accordance 
with European Union and             Quality 
Certificates.
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GARANTİ BELGESİ
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.

ÝMALATÇI / İTHALATÇI FÝRMA :
Ünvaný : SENUR ELEKTRÝK MOTORLARI SAN. VE TÝC. A.Þ.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Þehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.     
   No:7   34310 Avcýlar / ÝSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN

İmzasý - Kaþesi :

MALIN   
Cinsi :   
Markasý : ARNICA  
Modeli :   

  Menşei : Türkiye
 Teslim Tarihi ve Yeri 

 

SATICI FÝRMANIN
Ünvaný  :
Adresi   :
Telefon  :
Faks      :
Fatura Tarih ve No :

Garanti Süresi: 3 Yýl    Azami Tamir Süresi: 20 iþ günü                                                   

    

Üretim Kodu / Haftası / Seri No

Tarih / Ýmza / Kaþe

www.arnica.com.tr

                        
   

   
    

RITA / ROSA

Saç Maşası


