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INSTRUCTION MANUAL
Caution: Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.
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Made in China

heavy duty AC motor
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Before using the appliance for the first time please read the instructions manual carefully

DESCRIPTION

1. Diffuser 

2. Cool shot

3. Heat-switch :    0=cold        I=warm                         II =hot

4. Air-switch :       0=off           I=gentle airflow           II=strong airflow

5. Hanging loop

6. Air inlet
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SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Never place the hair dryer under water. Keep the appliance dry.  In case the appliance 
drops in the water by accident, unplug it immediately. Do not use it before it is tested by 
a qualified electrician

2. If you are using this appliance in the bathroom, always unplug it from the electric outlet 
when not in use. Do not use the appliance near bathtubs filled with water, basins or other 
vessels.

3. Ensure that the local supply corresponds with the rated voltage of the appliance
4. Children are not allowed to use this hair dryer without adult supervision
5. The supply cord cannot be replaced. If the supply cord is damaged; it must be replaced 

by the manufacturer or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a 
hazard.

6.  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced  
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they 
have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a  
person responsible for their safety; Children should be supervised to ensure that they do 
not play with the appliance.

OPERATION INSTRUCTIONS:

1. Set the switch to the position “o”

2. Ensure that the local supply corresponds with the rated voltage of the product before 
plugging it into electric outlet. Set the airflow by adjusting the air-switch to your needs.

3. Never leave the hair dryer unattended while it is switched on.

4. Always slide the switch to the position “o” and unplug the appliance after use.

5. Check the cord regularly. Do not use the appliance if the cord or the plug has been dam-
aged. Keep the cord away from any hot surface or from the warm-air outlet of the appli-
ance.

6. Do not insert any object or metal in the hair dryer to avoid damage or electric shock.

7. Do not cover or stuff the inlet or outlet vents of the appliance

8. The hair dryer is protected by a safety cut out. It will cut off the power automatically if the 
appliance gets too hot. In this case, slide the switch to the position “o”, unplug the appli-
ance and allow cooling to ambient temperature.

ENG
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9. Always dust the warm-air outlet of the appliance clean with a small brush. Disconnect the 
hair dryer from the power supply before cleaning it. Wipe the body with a soft piece of 
cloth.

10. Do not put a hot hair dryer on any article that is sensitive to high temperature before  
storage.

11. The temperature of the hair dryer will be high during operation. Do not touch the hot  
surface with your body. Never align the appliance to eyes or other sensible body parts.

12. The device is suitable for commercial use and in hair salons.
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ابقى اجلهاز بعيد عن متناول األطفال. 5

في حال حصول ضرر أو تلف لكابل التغذية الرئيسي ,يجب استبداله فورا« عن طريق كامبوماتك أو مركز . 6

الصيانة اخملول من قبل كامبوماتك لتجنب األضرار التي قد تنجم عنه.

(مبن فيهم األطفال) مع انخفاض للقدرات . 7 ان هذا اجلهاز ليس معموال« لالستخدام من قبل أشخاص 

اجلسدية و احلسية أو العقلية, أو قلة اخلبرة و املعرفة,ما لم تكن قد اتيحت لهم األشراف أو تعليمات 

بشأن استخدام اجلهاز بواسطة الشخص املسؤول على سالمتهم.

تعليمات التشغيل :

1 .»O« ثبت مفتاح الكهرباء على

تأكد من ان الفولطية املبينة على اجلهاز تتوافق مع الفولطية الرئيسية في بيتك قبل ان تصل اجلهاز. . 2

حدد تدفق الهواء بواسطة مفتاح الهواء وفقاً للحاجة.

ال تترك اجملفف وهو يعمل من دون مراقبة، دائماً ضع املفتاح على »O« وانزع القابس من التيار الكهربائي . 3

بعد االستعمال.

التحقق من الكابل الكهربائي بإنتظام. ال تستخدم اجملفف في حال حصول ضرر بالكابل او بالقابس. ابقي . 4

الكابل بعيداً عن سطح احلرارة او مخرج اجملفف لهواء السخن.

ال تدخل اي كائن او معدن في اجملفف لتجنب الضرر او الصدمة الكهربائية.. 5

ال تغطي مداخل او مخارج اجملفف.. 6

ان اجملفف محمي بواسطة جهاز امان حراري. سيثطع الكهرباء تلقائياً في حال اصبح اجملفف حامياً جداً. . 7

في هذه احلالة يتم توقيف اجلهاز بوضع املفتاح على »O« ثم افصله من الكهرباء و االنتظار حتى يبرد 

اجملفف.

دائماً حافظ على مخرج الهواء السخن نظيفاً وذلك بتنظيفه بواسطة فرشاة. امسح اجملفف بقماش . 8

ناعمة.

ال تضع اجملفف الساخن على املادة التي تعتبر حساسة لدرجة احلرارة العالية.. 9

اثناء عمله تصبح درجة حرارة اجملفف عالية. ال تلمس االماكن الساخنة. ال توجه الهواء الساخن باجتاه . 10

العيون او اي جزئ حساس من اجلسم.

اجلهاز مناسب لالستخدام التجاري و في صالون لتصفيف الشعر.. 11
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قبل استخدام هذا اجلهاز للمرة أالولى , يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية:                

التفاصيل:

1-فتحة هواء لتصفيف الشعر.                                                                  
2-دفعة هواء باردة

3-مفتاح احلرارة :               O=بارد                I=دافىء           II=ساخن 
4-مفتاح الهواء:               O=توقيف            Ι=هواء         ΙΙ=هواء شديد

5-حلقة تعليق
6-مدخل الهواء

تعليمات السالمة :

ال تضع مجفف الشعر حتت املاء.ابقى اجلهاز جاف.في حال وقوع اجلهاز في املاء عن طريق الصدفة افصله . 1

فورا« عن التيار الكهربائي. ال تستخدمه اال بعد فحصه من قبل كهربائي مؤهل.

ان كنت تستعمل اجلهاز في احلمام ,دائما«افصله من مأخذ الكهرباء في حالة عدم استخدامه.. 2

ال تستعمل اجلهاز قرب أحواض االستحمام أو املصارف املليئة باملاء.. 3

تأكد من أن الفولطية املبنية على اجلهاز تتوافق مع الفولطية الرئيسية في بيتك قبل أن تصل اجلهاز. 4



كتيب التعليمات 

اقرأ كافة تعليمات السالمة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة االولى 
Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA

WWW.CAMPOMATIC.COM
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مجفف للشعر


