
Onderhoud van de iQ2 Perfetto

Om zo lang mogelijk van de föhn te genieten is goed onderhoud aan je apparaat
noodzakelijk. Hiermee verleng je de levensduur van je apparaat en houd je de kwaliteit
hoog. Hoe maak je de föhn schoon voor het beste onderhoud?

1. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en de
haardroger is afgekoeld.

2. Verwijder de filter aan de achterkant van de föhn.
Deze is magnetisch en dien je in een rechte beweging
van de föhn te halen.

3. Verwijder de interne filter.
4. Reinig de filter met een doek, het meegeleverde

borsteltje of vochtige spons.
5. Maak de filter volledig droog voor je deze

terugplaatst en zorg ervoor dat de pijltjes gelijk
staan.

6. Maak de buitenkant schoon met de doek welke
wordt meegeleverd.

Belangrijk om te weten:
de Ga.Ma iQ2 Professional föhn is voorzien van een autoclean
functie. Wanneer de föhn automatisch stopt, gaat hij automatisch
reinigen. Wanneer je de föhn aan of uitzet stop je deze reiniging.
Om de föhn goed te laten werken is het belangrijk om de föhn
deze functie te laten uitvoeren. Heb je de autoclean gestopt, zet
dan de föhn even aan en uit, druk op de knop bij de groene pijl (zie
afbeelding) en verwijder de filter aan de achterkant. Hij gaat nu
handmatig in de autoclean functie. Dit duurt ongeveer 15
seconden waarna je weer verder kunt werken.

Bij gebruik in de salon:
Wanneer de föhn in de salon gebruikt wordt, is de reiniging extra belangrijk. We raden
daarom aan om iedere dag, vóór je begint of aan het einde van de werkdag, de föhn te
reinigen via de autoclean functie. Hiermee zorg je ervoor dat de levensduur van jouw
haardroger wordt verlengd.



Is de föhn gestopt, en krijg je deze niet meer aan?
Wanneer de föhn plotseling uitgaat en je deze niet meer aan krijgt, betekent dit dat de
föhn hoognodig moet worden gereinigd door middel van de autoclean functie. Haal de
stekker uit het stopcontact en wacht 1 minuut. Steek daarna de stekker weer in en vervolg
met de autoclean: zet de föhn aan, en vervolg met de hierboven genoemde stappen.

Verwijderen van de meegeleverde accessoires
Het is belangrijk om de mondstukken en de diffuser rustig en in een rechte beweging van
de haardroger te verwijderen. Deze zijn magnetisch waardoor je geen kracht hoeft te
zetten bij het verwijderen en terugplaatsen. Wanneer je de mondstukken met een
buigende beweging verwijderd, zullen deze kapot gaan, daarom dien je dit in een rechte
lijn te doen.

Let op: het verwijderen van de accessoires op de juiste manier en het juist onderhouden

van de föhn is zeer belangrijk om recht te hebben op eventuele garanties.


