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Inleiding
Bedankt voor het aanschaffen van de 
föhn van Quigg. Hiermee hebt u een 
kwalitatief hoogwaardig product aan-
geschaft, dat voldoet aan de hoogste 
prestatie- en veiligheidsstandaards. 
Voor de juiste omgang en een lange 
levensduur raden wij u aan de volgen-
de aanwijzingen in acht te nemen. 

Lees de handleiding en vooral de 
veiligheidsaanwijzingen zorgvul-
dig door, voordat u het apparaat in 
gebruik neemt. U vindt een aantal 
belangrijke en nuttige aanwijzingen 
die voor het in gebruik nemen door 
iedere gebruiker begrepen en op-
gevolgd moeten worden. Bewaar de 
bedieningshandleiding en geef deze 
mee als u het apparaat aan iemand 
anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan  
bij de fabrikant/importeur worden 
aangevraagd. 

Producten met CE-markering 
voldoen aan de eisen van alle 

toepasselijke EG-richtlijnen. Het 
apparaat voldoet aan de eisen van de 
Duitse wet op productveiligheid. Dit 
wordt aangetoond met het GS-teken 
van het onafhankelijke testinstituut:

Gebruik volgens de 
voorschriften 
De föhn met ionenfunctie is 
uitsluitend geschikt voor het 
drogen en kappen van mensen-
haar. Bovendien is het apparaat 
niet bestemd voor commercieel 
gebruik, maar uitsluitend voor 
gebruik in de privéhuishouding. 
Iedere andere toepassing van 
of wijziging aan het apparaat is 
niet volgens de voorschriften 
en is principieel verboden. Voor 
schade die ontstaan is door niet 
reglementair gebruik of een 
verkeerde bediening, kan geen 
aansprakelijkheid geaccepteerd 
worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Algemeen

ID 1111247186
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Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

A) Luchtinlaatrooster

B) Basisapparaat

C) Stylingmondstuk

D) Ophanglus

E) 3-standen schakelaar

F) Koude luchttoets

G) Luchtuitlaat

H) Inklapbare handgreep

I) Gebruiksaanwijzing en  
garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

ABC C

F

D

E

D

H

G
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Veiligheid

Lees alle onderstaan-
de veiligheidsaanwij-
zingen zorgvuldig en 
neem deze in acht. Bij 
het niet in acht nemen 
bestaat er gevaar voor 
ernstige ongelukken en 
verwondingen en het 
risico voor materiële 
schade en schade aan 
het apparaat.

Algemene veiligheids-
aanwijzingen

Gevaren voor kinderen en 
personen met een beperking 
- Dit apparaat kan gebruikt 

worden door kinderen van 
8 jaar en ouder en door 
personen met een fysieke, 
sensorische of mentale 
beperking of gebrek aan 
ervaring en/of kennis, als 
ze onder toezicht staan of 
geïnstrueerd werden over 
het veilige gebruik van het 
apparaat en de eventueel 
daaruit voortkomende ge-
varen begrepen hebben.

- Het reinigen en het onder-
houd door de gebruiker 
mogen niet uitgevoerd 
worden door kinderen, 
tenzij ze 8 jaar of ouder 
zijn en onder toezicht 
staan. Het apparaat en zijn 
aansluitsnoer moeten bij 
kinderen jonger dan 8 jaar 
uit de buurt gehouden 
worden. 

- Kinderen mogen niet 
met het apparaat spelen. 
Kinderen herkennen het 
gevaar niet dat ontstaan 
kan bij het omgaan met 
elektrische apparaten. 
Gebruik en bewaar het 
apparaat daarom buiten 
het bereik van kinderen 
jonger dan 8 jaar. Laat het 
snoer niet naar beneden 
hangen, zodat er niet aan 
getrokken kan worden.

- Houd het verpakkings-
materiaal verwijderd van 
kinderen – verstikkings-
gevaar!
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Gevaren bij de omgang met 
elektrische apparaten
- Sluit het apparaat alleen aan 

op een volgens de voor-
schriften geïnstalleerd, ge-
aard stopcontact, met een 
netspanning die in overeen-
stemming is met de opgave 
op het typeplaatje.

- Als het snoer beschadigd is, 
mag dit alleen vervangen 
worden door een door de 
fabrikant genoemd services-
tation om gevaar voor letsel 
en ongevallen of schade aan 
het apparaat te voorkomen.

- Zorg er voor dat het stop-
contact in de buurt zit van 
het apparaat en goed be-
reikbaar is, zodat de stekker 
er in geval van storing snel 
uitgehaald kan worden.

- Reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door 
erkende werkplaatsen. Niet 
deskundig gerepareerde ap-
paraten vormen een gevaar 
voor de gebruiker.

- Laat het apparaat niet zon-
der toezicht als het aanstaat 

om ongevallen te voorko-
men.

- Om ongelukken te voorko-
men, mogen er nooit meer-
dere huishoudelijke appa-
raten aan hetzelfde geaarde 
stopcontact aangesloten 
worden (bijv. met een 3-weg 
stekker).

- Dompel het apparaat nooit 
in water en gebruik het niet 
buiten, zodat het niet bloot-
gesteld wordt aan regen of 
ander vocht! Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Indien het apparaat toch in 
het water gevallen zou zijn, 
trek dan eerst de stekker uit 
het stopcontact en haal dan 
het apparaat eruit! Gebruik 
het apparaat daarna niet 
meer, maar laat het eerst 
controleren door een erkend 
servicestation. Dit geldt ook 
als het snoer of het appa-
raat beschadigd is of als het 
 apparaat gevallen is. Gevaar 
voor een elektrische schok!

- Haal altijd de stekker uit het 
stopcontact als het apparaat 
niet gebruikt wordt en voor 
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iedere reiniging of bij sto-
ringen! Nooit aan het snoer 
trekken! Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Let erop dat het snoer of 
het apparaat nooit op hete 
oppervlakken of in de buurt 
van warmtebronnen ge-
plaatst wordt. Leg het snoer 
zo neer dat het niet in con-
tact komt met hete of scher-
pe voorwerpen. Gevaar 
voor een elektrische schok!

- Knik in geen geval het net-
snoer en wikkel het niet 
om het apparaat, want dit 
kan leiden tot een breuk in 
het snoer. Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet 
als u op een vochtige on-
dergrond staat of als uw 
handen of het apparaat nat 
zijn. Gevaar voor een elek-
trische schok!

- Open het apparaat nooit 
zelf en probeer in geen 
geval om met metalen 
voorwerpen in het apparaat 
te komen. Gevaar voor een 
elektrische schok!

Gevaren bij het gebruik van de 
föhn
- Als het apparaat in een badka-

mer gebruikt wordt, moet na 
het gebruik de stekker uit het 
stopcontact gehaald worden 
omdat de nabijheid van water 
een gevaar vormt, ook als het 
apparaat uitgeschakeld is. Als 
extra beveiliging wordt de 
installatie van een aardlek-
schakelaar (FI/RCD) met een 
toegekende uitschakelstroom 
van niet meer dan 30 mA in 
het stroomcircuit van de bad-
kamer aangeraden. Vraag uw 
installateur om raad.

- Trek voor alle onderhouds- en 
reinigingswerkzaamheden de 
stekker uit het stopcontact 
en laat het apparaat helemaal 
afkoelen.

- Controleer en reinig indien 
nodig regelmatig het luchtin-
laatrooster, zoals beschreven 
in hoofdstuk “Onderhoud, 
reiniging en verzoring”.

- Dek het luchtinlaatrooster 
tijdens het gebruik niet af en 
reinig het regelmatig. Bij een 
beperkte luchtinlaat wordt 
het apparaat uitgeschakeld 
door de ingebouwde over-
verhittingsbeveiliging. Zet 
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de schakelaar in dat geval in 
positie “0” en trek de stekker 
uit het stopcontact. Laat het 
apparaat afkoelen tot kamer-
temperatuur voordat u het 
weer gebruikt.

- Bij het gebruik van een tus-
senstekker (adapter) moet 
deze voldoen aan de gelden-
de veiligheidsvoorschriften.

- Om gevaarlijke situaties te 
voorkomen moet u de föhn 
altijd uitschakelen en de 
stekker uit het geaarde stop-
contact trekken, als u hem 
neerlegt.

- Spray in geen geval met haar-
spray als het apparaat inge-
schakeld is. Er bestaat gevaar 
voor een explosie of brand, 
bovendien zou u zichzelf ern-
stig kunnen verwonden.

- Zorg er altijd voor dat het 
apparaat uitgeschakeld is 
voordat u de stekker in het 
stopcontact steekt of eruit 
trekt.

- De föhn is uitsluitend geschikt 
voor menselijk haar, gebruik 
hem niet voor synthetische 
haarstukjes of pruiken.

- Gebruik de föhn niet als u op 
blote voeten staat!

- Gebruik alleen originele 
accessoires! Als er geen ori-
ginele accessoires gebruikt 
worden, is de kans op een 
ongeval groter. Bij ongevallen 
of schade met niet origine-
le accessoires vervalt elke 
aanspraak. Bij het gebruik van 
vreemde accessoires en de 
daaruit voortkomende schade 
aan het apparaat vervalt elke 
aanspraak op garantie.

- Let erop dat uw haar, losse 
kledingstukken, sieraden enz. 
niet in de luchtinlaatope-
ningen terechtkomen. Steek 
geen voorwerpen in het 
luchtinlaatrooster.

- Het apparaat moet voor het 
verwijderen of aanbrengen 
van accessoires altijd uitge-
schakeld zijn en de stekker 
moet uit het stopcontact 
getrokken zijn. Laat het 
apparaat en alle accessoires 
afkoelen tot kamertempe-
ratuur voordat u deze aan-
brengt of verwijdert. Het 
apparaat en de accessoires 
kunnen tijdens het gebruik 
zeer heet worden. Verbran-
dingsgevaar!
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Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiks-
aanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen 
voor de weergave van extra informatie.

Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen! 

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt 
met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade

Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool

Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van 
veiligheidsklasse II.

WAARSCHUWING:
Gebruik het apparaat in geen geval in of in de 
buurt van het bad, de douche, de wasbak of andere 
containers waar water of andere vloeistoffen inzitten. 
Ook als het apparaat uitgeschakeld is, bestaat er een 
gevaar voor een elektrische schok. Haal daarom na 
het gebruik altijd de stekker uit het stopcontact!

Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de 
verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 
“Afvalverwijdering“).
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Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik

Controleer het apparaat na 
het uitpakken op volledigheid 
en eventuele transportschade 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Gebruik het in 
geval van twijfel niet, maar 
neem in dat geval contact op 
met onze klantenservice. Het 
serviceadres vindt u in onze 
Garantiebepalingen op de 
Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een 
verpakking om het te beveiligen tegen 
transportschade.

•  Haal het apparaat voorzichtig uit zijn 
verpakking.

•  Verwijder alle delen van de verpak-
king.

•  Verwijder de stofresten van de 
verpakking van het apparaat en alle 
accessoires volgens de opgaven in 
hoofdstuk “Onderhoud, reiniging en 
verzorging”.

Laat het apparaat, voordat u voor het 
eerst uw haar droogt, ca. 3-5  minuten 
op de hoogste stand lopen, zoals 
beschreven onder „Gebruik van het 
apparaat“, zodat eventuele produc-
tieresten op de verwarmingsdraden 
verwijderd worden. Zorg daarbij voor 
voldoende ventilatie door een raam 
open te zetten!

PRCD-stekker

Uw apparaat is uitgerust met een in 
de stekker geïntegreerde mobiele 
aardlekschakelaar (PRCD/aardlekscha-
kelaar) en biedt zo aanvullende be-
veiliging tegen elektrische schokken, 
bijv. bij het gebruik van het apparaat 
in de badkamer. Lekstromen worden 
snel herkend en de stroomtoevoer 
wordt vrijwel direct onderbroken. 

Om de best mogelijke veiligheid te 
garanderen wordt de stroomtoevoer 
door middel van de aardlekschakelaar 
bij de aansluiting op een stopcontact 
eerst onderbroken. Dat houdt in dat 
de aardlekschakelaar (PRCD) vóór 
het gebruik van de haardroger moet 
worden ingeschakeld. Anders kan het 
apparaat niet werken.

Steek dus eerst de stekker in een 
geschikt stopcontact (let er hierbij op 
dat de haardroger op de 3-standen-
schakelaar (E) is uitgeschakeld) en 
druk vervolgens op de RESET-toets 
aan de achterkant van de stekker om 
de PRCD in te schakelen. Het controle-
lampje van de stekker brandt nu rood 
en geeft daarmee de stroomtoevoer 
naar de haardroger aan.

Test de foutloze werking van de aard-
lekschakelaar door op de testtoets „T“ 
te drukken. De stroomtoevoer moet 
dan onmiddellijk worden onderbro-
ken en het controlelampje schakelt 
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uit. Als de stroomtoevoer niet onder-
broken wordt, gebruik het apparaat 
dan niet, maar neem contact op met 
onze klantenservice.

Controlelampje

RESET-toets

Testtoets “T”

Let op: elke keer als de stekker uit het 
stopcontact wordt gehaald, wordt de 
aardlekschakelaar geactiveerd, d.w.z. 
bij het opnieuw op het stroomnet 
aansluiten moet eerst weer op de 
RESET-toets worden gedrukt om de 
haardroger op de 3-standenscha-
kelaar (E) te kunnen inschakelen en 
gebruiken.

Let erop dat de in de stekker geïn-
tegreerde aardlekschakelaar voort-
durend zijn bewakingsfunctie moet 
uitoefenen, zolang de stekker op het 
stroomnet is aangesloten. De aard-
lekschakelaar of de bewakingsfunctie 
hiervan kan dus niet helemaal wor-
den uitgeschakeld en is daarom ook 
actief als de stroomtoevoer naar de 
haardroger is onderbroken. Alleen zo 
kan de werking van de volledige vei-

ligheidsfunctie van deze aardlekscha-
kelaar beschikbaar worden gesteld 
en niet alleen het onderbreken van 
de stroomtoevoer tijdens het gebruik 
worden gegarandeerd, maar ook 
dat de stroomtoevoer in geval van 
lekstromen tijdens of vóór de inge-
bruikneming wordt uitgeschakeld.

Voor de beschikbaarstelling van de 
bewakingsfunctie moet de veilig-
heidsvoorziening echter van energie 
worden voorzien zolang de stekker 
op een stopcontact is aangesloten. De 
hoogte van het energieverbruik voor 
de energievoorziening van de PRCD 
is daarbij afhankelijk van het feit of 
de PRCD is ingeschakeld, en daarmee 
de stroomtoevoer naar de haardroger 
is vrijgegeven, of dat de bewakings-
functie bij een onderbroken stroom-
toevoer beschikbaar wordt gesteld. In 
beide gevallen bedraagt het energie-
verbruik en daarmee het stroomver-
bruik minder dan 1 watt.

Trek echter na elk gebruik de stekker 
onmiddellijk uit het stopcontact om 
onnodig energieverbruik te voorko-
men.

Ionenfunctie

Met de föhn met ionenfunctie 
worden negatief geladen ionen 
gevormd, d.w.z. in de lucht zitten-
de deeltjes (atomen of moleculen) 
worden in de föhn negatief geladen 
-> geïoniseerd. Ze worden met de 
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luchtstroom, die door de föhn uitge-
blazen wordt, op het haar getrans-
porteerd. 
De ionen zorgen er voor dat de op 
de haren zittende waterdruppels in 
veel kleinere druppels gedeeld wor-
den. Daardoor ontstaan er een paar 
positieve effecten voor uw haar.

• Het haar droogt sneller, omdat de 
kleine waterdruppels sneller ver-
dampen en omdat bovendien een 
deel van de druppeltjes in het haar 
kan trekken.

• Door de verkorte droogtijd worden 
de haren minder belast en drogen 
ze niet meer zo sterk uit, omdat de 
duur van de inwerking van de hitte 
verminderd wordt.

• Door het binnendringen van de 
kleinere druppeltjes in het haar (bij 
grote druppels praktisch niet moge-
lijk), dat vaak een stug en geschubd 
oppervlak heeft, wordt uw haar 
gladgemaakt en wordt het daardoor 
zachter, soepeler en krijgt het een 
nieuwe glans.

• Uw haar kan door de nieuwe soepel-
heid gemakkelijker gekamd worden 
en heeft minder de neiging tot 
klitten of breken en bovendien is het 
beschermd tegen UV-stralen.

• Met de ionenfunctie wordt uw haar 
gekalmeerd en de statische opla-
ding nagenoeg geneutraliseerd. Het 
haar wordt zacht en glanzend.
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Bediening

Gebruik van het apparaat

Uw föhn is uitgerust met een 3-stan-
denschakelaar (E).

“0” = UIT-stand
“1” = Lage warmte- en blaasstand
“2” = Hoge warmte- en blaasstand

Uw föhn heeft een inklapbare handgreep 
(H), zodat u het apparaat plaatsbe-
sparend op kunt bergen, als u het niet 
gebruikt.

• Klap voor het gebruik de inklap-
bare handgreep (H) tot aan de 
aanslag naar beneden.

• Sluit het apparaat daarna op een 
volgens de voorschriften geïn-
stalleerd stopcontact aan. Let er 
daarbij altijd op dat het apparaat 
uitgeschakeld is (3-standen scha-
kelaar (E) op de positie “0”).

• Kies zelf of u het apparaat met of 
zonder het stylingmondstuk (C) 
wilt gebruiken.

Gebruik van het  
stylingmondstuk 

Voor het snel drogen van uw haar 
raden wij het stylingmondstuk (C) aan 
dat bij de levering zit. Hiermee kan de 
luchtstroom gericht gebruikt worden 
voor het drogen. 

• Zet het stylingmondstuk (C) op de 
luchtuitlaat (G) van het apparaat.

Wij raden u aan eerst op stand “2” 
met het drogen te beginnen en na 
een bepaalde tijd naar stand “1” om 
te schakelen om het gewenste kap-
sel te vormen.

Functie van de koude-luchttoets

Houd de koude-luchttoets (F) inge-
drukt om het haar sneller af te laten 
koelen. Daarbij wordt de stroomvoor-
ziening van de verwarmingsspiraal van 
de föhn onderbroken. Het gevolg is dat 
er na een korte afkoelfase koude lucht 
uit de föhn komt.

Verder kunt u met het gebruik van de 
koude-luchttoets (F) uw haar ook in 
vorm brengen, bijv. voor het fixeren 
van een krul.

Buiten bedrijf stellen

Schakel de föhn altijd uit en 
haal de stekker uit het stop-
contact als u deze neerlegt, om 
gevaren te voorkomen.

• Zet het apparaat met de 3-standen 
schakelaar (E) uit (positie “0”).

• Haal de stekker van het apparaat 
uit het stopcontact.

• Laat het apparaat helemaal afkoe-
len.
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Onderhoud, reiniging en verzorging

Trek altijd de stekker uit het 
stopcontact en laat het 
apparaat helemaal afkoelen, 
voordat u het reinigt en/of 
opbergt! Dompel het apparaat 
nooit in water en let erop dat 
er geen vloeistof binnen in het 
apparaat komt. Gevaar voor 
een elektrische schok!

Gebruik geen scherpe 
reinigings- en schuurmidde-
len zoals schuursponsjes, 
deze kunnen onherstelbare 
schade aan het apparaat 
veroorzaken. 

Reiniging van de behuizing

• Voor het reinigen van de buiten-
kant van het apparaat en van het 
stylingmondstuk (C) gebruikt u 
een droge, eventueel iets vochtige, 
goed uitgewrongen doek.

• Vervolgens goed droog wrijven.

Verwijder regelmatig verontreinigin-
gen van het luchtinlaatrooster (A) 
die in het apparaat gezogen kunnen 
worden en door het contact met de 
verwarmingsdraad brand kunnen 
veroorzaken. Gebruik een zachte 
borstel om het luchtinlaatrooster (A) 
te reinigen.

Transport

Koppel het apparaat bij elke transport 
los van het net en laat het volledig af-
koelen. Klap de inklapbare handgreep 
(H) in, om het apparaat plaatsbespa-
rend te vervoeren.

Opbergen van de föhn

Als het apparaat afgekoeld en 
gereinigd is, klapt u de inklapbare 
handgreep (H) weer in. Zo kunt u het 
apparaat plaatsbesparend opbergen.

Bovendien heeft het apparaat een 
praktische ophanglus (D), zodat het 
gemakkelijk opgeborgen kan worden.
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Storing en oplossing

Storing: Oorzaak: Oplossing:

Het apparaat 
doet helemaal 
niets.

De stekker van het appa-
raat zit niet in het stop-
contact.

Doe de stekker in het stopcontact.

De aardlek-
schakelaar is in werking 
getreden en heeft de 
stroomtoevoer 
onderbroken.

Koppel het apparaat los van het 
stroomnet. Controleer de stekker 
en het netsnoer op eventuele 
schade en vergewis u ervan dat 
er geen vocht in het apparaat is 
gekomen. Als de aardlekschake-
laar opnieuw in werking treedt 
nadat u het apparaat weer hebt 
aangesloten op het stroomnet en 
de RESET-toets hebt ingedrukt, 
moet u het apparaat onmiddellijk 
loskoppelen van het stroomnet 
en contact opnemen met onze 
klantenservice.

De verwar-
mingsdraden 
zijn roodgloei-
end.

De luchtinlaat wordt 
belemmerd.

Reinig het luchtinlaatrooster zoals 
beschreven in hoofdstuk "Onder-
houd, reiniging en verzorging".

De föhn gaat  
tijdens het 
gebruik uit.

De luchtinlaat is geblok-
keerd, d.w.z. dat de over-
verhittingsbeveiliging de 
stroomvoorziening heeft 
onderbroken.

Zet het apparaat uit, trek de stek-
ker uit het stopcontact en laat het 
afkoelen tot kamertemperatuur. 
Reinig daarna het luchtinlaatroos-
ter.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. 
Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-
bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend 
sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp 
aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen.  
Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze  
startpagina www.gt-support.de.
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Technische gegevens
Nominale spanning: 220 - 240 V~
Nominale frequentie: 50-60 Hz
Nominaal vermogen: 1600 W
Veiligheidsklasse: II 
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Verwijdering

De verpakking van het product 
bestaat uit te recyclen materia-
len. Het verpakkingsmateriaal 
kan voor recycling afgegeven 
worden op openbare inzamel-
plaatsen.

 Oude apparaten horen niet  
bij het huisvuil! 
In overeenstemming met 
wettelijke voorschriften moe-
ten het oude apparaat en de 
lichtbuizen aan het einde van 
hun levensduur ingeleverd 
worden bij een geordende op-
slag voor afval. Op die manier 
worden de waardevolle stoffen 
in oude apparaten hergebruikt 
en wordt het milieu gespaard. 
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de 
verantwoordelijke gemeente-
lijke instantie of uw plaatselijk 
afvalverwerkingsstation.
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0900 44 666 44 

Mail: gt-support 
@teknihall.be

KLANTENSERVICE

Fax:     +32 03 605 50 43

© Copyright
Nadruk of verveelvoudiging  
(ook van delen) alleen met toestemming van:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

2022

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,  
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen  
van het auteursrecht is zonder toestemming van  
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,  
vertalingen, microverfilmingen en het  
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur: 
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland


