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GÜVENLİK	___________________________

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kı-
lavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan 
kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik 
talimatlarına uyun!
Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü ga-
ranti geçersiz hale gelir.
▪ Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına 

uygundur.
▪ Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algı-

sal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe 
ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim 
altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanı-
mına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılma-
sına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar 
cihazla oynamamalıdır.Temizleme ve kullanıcı 
bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak 
yapılmamalıdır.

▪ Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullan-
mayın. Yetkili servise başvurun.

▪ Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde 
belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
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GÜVENLİK	___________________________

▪ Bu cihazın bağlandığı elektrik devresinde 
beyan değeri 30 mA’ı aşmayan beyan artık 
çalışma akımlı bir artık akım düzeni (RCD) ‘nin 
kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye 
edilir.

▪ Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
▪ Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek 

için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenar-
lara sürtünmesini engelleyin. 

▪ Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya 
ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.

▪ Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan 
çekmeyin.

▪ Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve mad-
delerin bulunduğu yerde veya yakınında kullan-
mayın.

▪ Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden 
çekin.

▪ Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için 
suya daldırmayın.

▪ Cihazı parçalarına ayırmayın.
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GÜVENLİK	___________________________

▪ Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafın-
dan tavsiye edilen parçaları kullanın.

▪  Cihazı banyo küvetinde, duşta veya suyla dolu 
bir lavabo üzerinde veya elleriniz ıslakken kul-
lanmayın.

▪ Bu cihazı dış mekanlarda, suya yakın yerlerde 
veya banyoda kullanmayın.

▪ Kullanımda olduğu zaman bu cihazın yanından 
ayrılmayın.

▪ Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla 
örtmeyin.

▪ Cihazı kullanırken asla yumuşak minder veya 
battaniye üzerine koymayın.
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GÜVENLİK	___________________________

▪ Saçınıza şekil veren plakalar sıcakken yüzü-
nüzle, boynunuzla ya da başınızla temas et-
mesine izin vermeyin. Çıplak elle dokunmayın. 
Sıcak yüzeylere temas yanıklara yol açabilir. 
Bu nedenle cihazı kullanırken veya kullandıktan 
hemen sonra sıcak yüzeylere temas etmemeye 
dikkat edin.

▪ Cihazı ısıya dirençli, güvenli ve düz bir yüzeye 
koyarak soğumasını bekleyin.

▪ Cihazı kullandıktan sonra, cihazın bulunduğu 
odadan çıkarken veya bir arıza olduğunda fi-
şini çıkartın.

▪ Cihazın kablosunu etrafına sarmayın. 
▪ Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere ta-

sarlanmıştır. Cihaz, profesyonel kullanım için 
uygun değildir.

▪ Cihazı ısı kaynağı olarak kullanmayın.
▪ Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukla-

rın ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.



GENEL	BAKIŞ	___________________________

Değerli Müşterimiz,

HS 5176 Kalın Saç Düzleştiriciyi satın 
aldığınız için sizi kutlarız. 

Grundig kalitesindeki ürününüzü yıllar-
ca keyifle kullanabilmeniz için aşağı-
daki kullanıcı notlarını dikkatle okuyun.

Sembollerin	anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısım-
larında aşağıdaki semboller kullanıl-
mıştır:

C
Cihazın kullanımıyla 
ilgili önemli bilgiler ve 
faydalı tavsiyeler.

A
UYARI: Can ve mal 
güvenliğiyle ilgili tehli-
keli durumlar konusun-
da uyarılar.

Elektrik çarpmasına 
karşı koruma sınıfı.

Kumandalar	
Sayfa 3'deki şekle bakın.
A  Döner mafsallı elektrik kablosu
B  Açma/Kapama düğmesi
C   Sıcaklık ayarı için (120 ile 210 arasın-

da 10 farklı ayar) kullanılacak düğme-
ler (»+«, »–«)

D  LCD ekran
E   İyon gösterge ışığı
F  Düzleştirme plakaları
G  Kilitleme düğmesi

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir

PCB içermez.
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KULLANIM	_____________________________

Kullanım	amacı
Bu cihaz, sadece evde kullanılmak 
üzere ve saç düzleştirmek için tasarlan-
mıştır. Profesyonel kullanım için uygun 
değildir.

Nemli	saçta	kullanım
1		 Saçınızı düzleştirmeden önce havlu 

ile kurulayın.

Dikkat

▪ Su damlayacak kadar ıslak saç-
larda kullanmayın.

2		 Düzleştiriciyi nemli saçlarda kullan-
madan önce tamamen ısındığından 
istediğiniz sıcaklığa ulaştığından 
emin olun.

3		 Düzleştiricinin yan tarafında yer 
alan kontrolleri C  kullanarak saç 
tipinize uygun sıcaklığı seçin.

Not

▪ Nemli saçları düzleştirirken saçı-
nızdan tıslama sesi geldiğini ve 
cihazın buhar çıkardığını fark ede-
ceksiniz. Bu ses, saçınızdaki fazla 
suyun buharlaştığının sesidir ve saç-
larınız için zararlı değildir.

▪ Cihazın iyon özelliğinden dolayı  
çıtırtıya benzer sesler duyulabilir. 
Bu sesler normaldir.

Kuru	saçta	kullanım
1		 Kullanmadan önce saçlarınızın 

hem temiz hem de kuru olduğun-
dan ve birbirine dolanmadığından 
emin olun.

2		 Düzleştiricinin yan tarafında yer 
alan kontrolleri kullanarak saç tipi-
nize uygun sıcaklığı seçin.

Tavsiye	edilen	sıcaklıklar

1-3 ayarları 
(120°C - 140°C) 

İnce (LCD’de 
“Lo” işareti 
gösterilir)

4 -7 ayarı 140°C 
-180°C Orta

8-10 ayarları 
190°C - 210°C

Kalın (LCD’de 
“Hi” ve “Steam” 
sembolleri 
gösterilir)

Çalıştırma
1		 Cihazın fişini takın ve Açma/

Kapama düğmesine B  basın ve 
basılı tutun.

Not

▪ Cihazın fişi takılıp kapalı durumda 
bırakıldığında, LCD ekranında D ci-
hazın bekleme modunda olduğunu 
belirten “ ” sembolü belirir.

▪ Cihaz, 60 dakika boyunca hiçbir 
düğmeye basılmadığında ya da 
kullanılmadığında kendini kapatır.
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KULLANIM	_____________________________

2		 İlk olarak düşük sıcaklıklarla şe-
killendirmeye başlayın. İstenen 
sıcaklığa ulaşıldığında, sıcaklık çu-
bukları ve ekran D  yanıp sönmesi 
sonlanır ve bip sesi duyulur.

3		 Düzleştirmeden önce saçlarınızı 
ayırın. Önce alt katmanları düzleş-
tirin.

4		 Düzleştirme plakalarını F  kapatın 
ve hemen ardından düzleştiriciyi 
köklerden uçlara yavaşça hareket 
ettirerek saç tutamından aşağı doğ-
ru kaydırın. Saçın bükülmemesine 
dikkat edin.

5		 Saçınıza zarar vermemek için her 
katmanda yalnızca iki kere uygu-
layın.

6		 İşlem bittiğinde cihazı kapatmak 
için Açma/Kapama düğmesine B

basın ve iki saniye basılı tutun, ar-
dından cihazın fişini A  çekin.

Not

▪ 5 saniye boyunca hiç bir tuşa ba-
sılmadığında tuşlar kilitlenecek ve 
ekran rengi değişecektir. Tuş kilidini 
G  açmak için “-” tuşuna arka ar-
kaya 2 defa basın. Ekran rengi tek-
rar mavi olacaktır.

İyon	işlevi
Not

▪ İyonlaştırıcı saçın statik elektriklen-
mesini nötralize eden negatif iyon-
lar yayar.

▪ Cihazın iyon özelliğinden dolayı  
çıtırtıya benzer sesler duyulabilir. 
Bu sesler normaldir.

Dikkat

▪ Plakalar çok sıcak olduğundan bun-
lara dokunmayın.
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Temizlik
Dikkat

▪ Cihazı temizlemek için kesinlikle 
benzin, solvent, aşındırıcı temizleyi-
ciler, metal nesneler veya sert fırça-
lar kullanmayın.

▪ Cihazı ya da elektrik kablosunu 
asla suya ya da diğer sıvılara ba-
tırmayın.

1		 Cihazı kapatın ve fişini A  prizin-
den çekin.

2		 Cihazın tamamen soğumasını bek-
leyin. Cihaz çok ısınmış olabilir ve 
soğuması 45 dakika kadar sürebi-
lir.

3		 Cihazı yalnızca yumuşak, nemli bir 
bezle temizleyin.

Dikkat

▪ Cihazı her zaman ısıya dirençli, 
güvenli ve düz bir zemin üzerine 
bırakarak soğumasını bekleyin.

▪ Temizlik sonrasında cihazı kullan-
madan önce yumuşak bir havlu ile 
tüm parçalarını kurulayın.

Saklama
Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmü-
yorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.

▪ Cihazı kaldırmadan önce fişini 
çekin ve tamamen soğumasını bek-
leyin.

▪ Cihazı ve aksesuarlarını orijinal pa-
ketlerinde saklayın.

▪ Serin ve kuru bir yerde saklayın.

▪ Cihazı, daima çocukların ulaşama-
yacağı bir yerde muhafaza edin.

Taşıma	ve	Nakliye
▪ Taşıma ve nakliye sırasında cihazı 

orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. 
Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel ha-
sarlara karşı koruyacaktır.

▪ Cihazın veya ambalajının üzerine 
ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar 
görebilir.

▪  Cihazın düşürülmesi durumunda 
cihaz çalışmayabilir veya kalıcı 
hasar oluşabilir.

Enerji	tasarrufu	için	
yapılması	gerekenler
Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve 
fişini prizden çıkarın.

BİLGİLER	 _______________________________
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BİLGİLER	 _______________________________

AEEE	 Yönetmeliğine	 Uyum	
ve	 Atık	 Ürünün	 Elden	
Çıkarılması
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen za-
rarlı ve yasaklı maddeleri içermez. 

AEEE Yönetmeliğine uy-
gundur. Bu ürün, geri dönü-
şümlü ve tekrar kullanılabi-
lir nitelikteki yüksek kaliteli 
parça ve malzemelerden 

üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet 
ömrünün sonunda evsel veya diğer 
atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüşümü 
için bir toplama noktasına götürün. Bu 
toplama noktalarını bölgenizdeki yerel 
yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri 
geri kazanıma vererek Çevrenin ve do-
ğal kaynakların korunmasına yardımcı 
olun.

Ambalaj	bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal 
Mevzuatımız gereği geri 
dönüştürülebilir malzeme-
lerden üretilmiştir. Ambalaj 

atığını evsel veya diğer atıklarla birlik-
te atmayın, yerel otoritenin belirttiği 
ambalaj toplama noktalarına atın.

Teknik	veriler
Güç	kaynağı	:	
220-240 V~, 50 Hz

Güç	: 55 W

Elektriksel	izolasyon	sınıfı:	II
Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma 
hakkı saklıdır.



Müșteri Memnuniyeti Politikası

• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız.
Kanallarımız:

- www.grundig.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:
- https://www.instagram.com/grundigturkiye/

- https://www.facebook.com/grundig.tr/
- https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig

* Posta Adresimiz:
- Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,

34445, Sütlüce / İSTANBUL
* Bayilerimiz,

- https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/
* Yetkili Servislerimiz,

- https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/

• Müșterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig’e ulaștığı bilgisini, müșteri 
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

• Müșteri Hizmetleri sürecimiz:
Müșterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

• Grundig olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul 
eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.

• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir
yapı geliștirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından

Çağrı Merkezimize bașvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
• İșiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fiși” istemeyi unutmayınız.

alacağınız “Hizmet Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sağlayacaktır.

• Ürünün kullanım ömrü: 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müșteri Hizmetleri

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888 
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından
alan kodu çevirmeden arayın*) 
* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet 
vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim 
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için 
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep 
edebilirsiniz.
* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888
* Faks Numaramız: 0216-423-2353
* Web Adresimiz:

* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@grundig.com

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret 
Bakanlığı tarafından olușturulan “Servis Bilgi 
Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden

-

temin edilebilir.



Hizmet talebinin değerlendirilmesi

0850 210 0 888Web sitesi
Çağrı merkezi

musteri.hizmetleri
@grundig.com 0216 423 23 53

Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı

Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

Müșteri Bașvurusu1

2

3

4

Bașvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Memnun Memnun
değil

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.) 
- Hizmet hakkında gerekli ișlemin gerçekleștirilmesi

4

Müșteri memnuniyetinin alınması

5 Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Yetkili Servis Yetkili Satıcı Faks 



Bu	kılavuzu	okumadan	ürününüzü	çalıştırmayınız.

 

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer 
almaktadır.

 

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti 
şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,

2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan 
hasar ve arızalar,

3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), 
doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı 
meydana gelen hasar ve arızalar,

4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan hasar ve arızalar,

6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile 
ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi 

Durumunlarında  mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan ga-
ranti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Dongguan Kong Electric Electrical Appliances Co. Ltd  
No. 12 Industrial Avenue, Shipai Town, Dongguan, Guangdong Province, PR China 
Tel: (+86) 769 8651 2666 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.



1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki 

şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak 
üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti 
eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan;

 a-Sözleşmeden dönme,   c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
 b-Satış bedelinden indirim isteme,  ç-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 yada ithalatçı tarafından bir raporla  belirlenmesi durum-

larında;
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 ile ithalatçı müsteselsilen sorum-
ludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde 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 giderilmemesi 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 eklenebilir.

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 başvurulabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici	veya	İthalatçı	Firmanın; Malın

Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Grundig

Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  34445,

Sütlüce / İSTANBUL

Cinsi: Kalın Saç Düzleştirici

Modeli:  HS 5176

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL

web adresi: www.grundig.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: 

Adresi: 

Telefonu:  

Faks:        

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi: 

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

KALIN SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ
GARANTİ BELGESİ


