Haarkrultang 40.431
GEBRUIKSAANWIJZING
Productbeschrijving:
1. Koude punt
2. Krulijzer
3. Haarklem (ontbrekend beeld)
4. AAN/UIT-schakelaar
5. Werklicht
6. Roterende stroomkabel 360°
WAARSCHUWINGEN
1. Koppel het apparaat na gebruik altijd los.
2. Plaats de hete delen van het toestel niet op warmtegevoelige oppervlakken.
3. Het toestel werkt als het heet is. Plaats de hete delen niet in de buurt van de huid om mogelijke
brandwonden te voorkomen.
BELANGRIJK - Houd het toestel uit de buurt van water!
HOE TE GEBRUIKEN
1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2. Zet de krultang aan met de AAN/UIT schakelaar, het werkingslampje gaat aan en de krultang begint op te
warmen, het is binnen enkele seconden klaar voor gebruik.
BELANGRIJK: Tijdens de eerste paar minuten van het eerste gebruik kunt u rook en een lichte geur
waarnemen, evenals een zoemtoon, dit is normaal.
STYLING
1. Begin met het verdelen van het haar in dikke strengen van niet meer dan 15mm en 50mm breed. Het
haar moet perfect droog zijn, om uw haar niet te beschadigen.
2. Open de tang, neem elke keer een stukje haar en plaats het uiteinde over de krultang, sluit vervolgens de
tang en zorg ervoor dat de uiteinden iets voorbij de tang uitsteken.
3. Houd de haarlok gestrekt terwijl hij om de krultang wordt gewikkeld door het handvat met één hand te
draaien. Rol de krul naar de hoofdhuid toe in de gewenste positie zonder de hoofdhuid met de hete
krultang aan te raken.
Opmerking: Wanneer u deze krultang gebruikt, houdt u uw hand weg van het uiteinde van het handvat om
te voorkomen dat de kabelschommeling wordt geblokkeerd.
4. Houd de krul maximaal 20 seconden op zijn plaats.
5. Wacht tot de krullen zijn afgekoeld voordat u gaat werken.
SCHOONMAAKEN:
Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. De krultang mag alleen schoon gemaakt
worden als ze koud is. Gebruik een zachte, licht vochtige doek om het handvat af te vegen. Laat geen water
of een andere vloeistof in het apparaat komen.
OPSLAG:
Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen, bewaar het in de doos of op een droge,
schone plaats, wikkel het snoer nooit om het apparaat heen. Hang het apparaat nooit aan het netsnoer.

Technische gegevens:
Vermogen: 25W
Stroomvoorziening: 100-240V ~ 50 / 60Hz
Artwork sentences:
Maximale temperatuur: 180°C
360° zwenkkabel
Werklamp
Haarklem
Ergonomische handgreep

