
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: CMJ01LX3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saçınızı kurutur ve nemi yeniler 
Saçınızı hızlı bir şekilde kurutmanın yanı sıra, kurutucu havadaki nemi yoğunlaştırır ve saça rüzgârla 
aktarılan negatif elektro-hidrolik iyonlara atomize eder. Bu, nemi yeniler, statik elektriği azaltır ve 
parlaklığı artırır. 
 
NTC Akıllı Sıcaklık Kontrolü 
Dâhili sıcaklık kontrolü, hava girişindeki ortam sıcaklığı değişimini algılar ve sıcaklığı buna göre 
otomatik olarak ayarlar. Bu, yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan kafa derisi rahatsızlığını ve saç hasarını 
azaltır. Kurutucu ayrıca aşırı ısınma koruması ve sigorta koruması da dâhil olmak üzere başka bir 
koruma katmanı ile donatılmıştır. Sıcaklık güvenli aralığı aşarsa, bu bileşenler otomatik olarak 
kapanma korumasını başlatır. 
 
Güçlü ama sessiz 
6 bıçak 20000 rpm hıza sahip ve dengeli ve hata ayıklanmış, daha sessiz ve daha keyifli bir deneyim 
getiriyor. 
 
Diğer fonksiyonlar 
Kurutucu ile saçınızı hem şekillendirmeniz hem de saçınızı daha hızlı kurutmak için kullanmanız için 
manyetik bir haşlanma önleyici nozul gelir. Bunun yanı sıra, kurutma makinesi pratik bir tasarıma 
sahiptir ve sadece 0,8 kg ağırlığındadır, bu da kullanımı ve gittiğiniz her yere getirmenizi kolaylaştırır. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ 

Ürün boyutu 160 × 77 × 215mm (nozul dâhil) 

Nominal Gerilim 220V ~ 

Orantılı frekans 50Hz 

Anma gücü 1800W 

Çıkış Hava Akış Hacmi 1.6m3 / dakika 

Hız Ayarları Yumuşak, güçlü 

Sıcaklık Ayarları Sıcak, Sıcak ve Soğuk Dolaşım, Soğuk 

Net ağırlık 547g (nozul dâhil) 

Saç Bakım Fonksiyonu Water Ion Saç Bakımı 

Güç Kablosu Uzunluğu 1,7 metre 

KURULUM ve KULLANIM 
1. Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun olarak 
atın.  
2. Cihazı ilk kez kullanmadan önce cihazı temizleyin  
3. Cihazın dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun. 
Çalıştırma 
1. Saçlarınızı yıkadıktan sonra havluyla iyice kurulayın.  
2. Sapı açın. 
3. Elektrik kablosunun fişini prize takın.  
4. Cihazı düğmesiyle çalıştırın ve fan/sıcaklık seviyesini seçin. 
5. Yoğunlaştırıcı başlığı gerektiği şekilde ayarlayın.  
6. Kullandıktan sonra cihazı düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin. 
 

 



TAŞIMA VE NAKLİYE 
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının 
çıkartıldığından emin olmanız ger ekmektedir. 
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. 
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve 
tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 
 

TEMİZLİK 
1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çekin.  
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.  
3. Cihazı hiçbir zaman suya daldırmayın.  
4.Gövdesini temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Saç ve tozları gidermek için hava giriş 
ızgarasını bir fırça yardımıyla düzenli aralıklarla temizlemeyi unutmayın 
 

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ ve SORUN GİDERME 

 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabilecegi herhangi bir bakım veya onarım islemi söz konusu 
degildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. 

 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ 
• Bu cihazı dış mekânlarda veya banyoda kullanmayın.  
• Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi 
bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmez.  
• Kesinlikle cihazı parçalarına ayırmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti 
talebi kabul edilmez.  
• Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın. 
• Kullanımda olduğu zaman bu cihazın yanından ayrılmayın.  
• Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.  
• Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm parçalarını temizleyin.  
• Cihaz çalışırken, hiçbir surette yumuşak minder veya örtü üzerinde bırakmayın.  
• Cihaz çalışırken, hava emiş ve çıkış deliklerini örtmeyin. 
• Mükemmel bir sonuç alabilmek için çok sıcak bir hava akımı gereklidir. Uzun bir süre ve yoğun bir 
kullanım sonrası hava toplayıcnın çok fazla ısınabileceğine dikkat ediniz. Yaralanmaları önlemek için, 
lütfen cihazın kullanım süresini kullanılan aksesuara göre ayarlayın. 

 
KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
• Şebeke güç kaynağınızın cihazın değer plakasında belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun. 
Cihazı güç kaynağından ayırmanın tek yolu elektrik fişini prizden çekmektir.  
• İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına 
bağlanmalıdır. Öneri için elektrik teknisyeninize danışın.  
• Cihazı topraklı prizde kullanın.  
• Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayın.  
• Bu cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.  
• Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun. 
• Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayın.  
• Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilecek şekilde yerleştirin.  
• Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara 
sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.  
• Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma 
tehlikesinin olmadığından emin olun.  



• Cihazı kullandıktan sonra, cihazın bulunduğu odadan çıkarken veya bir arıza olduğunda fişini 
çıkartın. 
• Cihazı temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve cihaz kullanımdayken asla temizlik yapmayın. 
• Cihazı güç kaynağından ayırmak için kablosundan çekmeyin ve kablosunu cihazın etrafına sarmayın. 
• Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın. Akan suyun altında 
tutmayın ve parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayın. 
• Cihaz, küvetlerde yakında su varken, lavaboların veya başka kapların içinde kullanılamaz. 
• Hiçbir zaman bu cihazın herhangi bir parçasını gazlı ocak, elektrikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak 
yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.  
• Cihazı asla parlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında 
kullanmayın.  
• Bu cihaz aşırı kızdırmaya karşı koruyucu bir tertibat ile donatılmıştır. 

 

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR. 

 

YETKİLİ SERVİS 

 
1. EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18 

Yetklili servis bilgileri için lütfen https://www.evofone.com/teknik-servis1 ziyaret edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

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, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

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. 

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. 

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. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU 
İSTANBUL 

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

HANGZHOU LEXIU ELECTRONİC TECHNOLOGY CO. LTD. 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


