Fig.A

Gebruik dit apparaat niet in een badkuip, douche of met water gevuld reservoir.
Wanneer de borstel in een badkamer wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen na gebruik, omdat de
nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer de borstel is uitgeschakeld.
Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van niet meer
dan 30 mA in het elektrische circuit dat de badkamer voedt, aan te bevelen. Vraag uw installateur om advies.
Waarschuwing: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende
vaten.
Verbrandingsgevaar. Houd het apparaat buiten het bereik van jonge kinderen, vooral tijdens het gebruik, en koel het af.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
Plaats het apparaat met de standaard, indien aanwezig, altijd op een hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond.
Beschrijving van het product Afb. A
1.
Behuizing die bestand is tegen hoge temperaturen
2.
Thermisch geïsoleerde buitenste borstelharen
3.
Verwarmingsoppervlak
4.
Dikke metalen verwarmingsharen
5.
Thermisch geïsoleerde borstelharen
6.
AAN/UIT-knop
7.
+-knop
8.
- knop
Sluit het apparaat aan op de hoofdcontactdoos. Schakel het apparaat in door de toets ON/OFF enkele seconden in te
drukken, totdat het display oplicht.
Druk op de + of - toetsen om de gewenste werktemperatuur te selecteren; het is raadzaam om het apparaat eerst op de
hoogste temperatuur in te stellen, zodat het goed kan opwarmen, en vervolgens de temperatuur te verlagen op basis van
de hoeveelheid en het type haar dat moet worden gestyled. Voor dikker haar is de aanbevolen werktemperatuur 200230°C; voor alle haartypes is de aanbevolen werktemperatuur 150-200°C; voor dun haar is de aanbevolen
werktemperatuur 80-150°C.
Nadat het apparaat is ingeschakeld en de temperatuur is ingesteld, wacht u enkele minuten tot de gekozen temperatuur
op het display wordt weergegeven en begint u met het gebruik van de borstel om uw haar naar wens te stylen.
Schakel het apparaat uit door de toets ON/OFF enkele seconden in te drukken totdat het display uitschakelt.
Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en wacht tot het volledig is afgekoeld voordat u het
apparaat opbergt.
Reiniging en onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de borstel is afgekoeld voordat u een reinigingshandeling uitvoert.
Verwijder haar en stof voorzichtig met de hand en zorg ervoor dat u de borstelharen niet beschadigt; gebruik een zachte
doek om stof en vuil van de buitenkant van de behuizing en het display af te vegen.
Waarschuwing: dompel het apparaat en/of het netsnoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Technische gegevens
Vermogen: 55W
110-240V~50/60Hz
Haarborstel met ionische functie
Ionische technologie voor een effectieve anti-frizz actie
Keramische coating voor de beste haarbescherming
Brede verwarmde borstelharen om alle haartypes te ontwarren en recht te zetten
Gecoate borstelharen, om verbranding van de hoofdhuid te voorkomen
Instelbare temperatuur tot 230°C
Met LCD-display en draaiende kabel
Universele spanning, ideaal voor op reis

Haarborstel met keramische coating om het haar steil te maken, uitgerust met ionische technologie voor een effectieve
anti-frizz actie. Borstelkoppen gecoat voor meer comfort en om brandwonden te voorkomen. Temperatuur instelbaar vanaf
het LCD-scherm van 80°C tot 230°C in stappen van 5°C. 360° draaibare kabel voor het meest comfortabele gebruik.
Universele spanning, ideaal voor op reis

