
HAARDROGER 40.989 
 
BESCHRIJVING VAN DE TOEPASSING Afb.1 
Zie figuur [1] in de illustratieve gids om uw apparatuur te controleren. 
1. Knop om de accessoires te ontgrendelen 
2. 0-1-2 knop 
3. Koele lucht schot 
4. Luchtmondstuk 
5. Krultang 
6. Kleine ronde verwarmingsborstel 
7. Grote ronde verwarmingsborstel 
8. Concentrator 
Zie voor de kenmerken van het apparaat de uitwendige verpakking. 
Alleen te gebruiken met de meegeleverde accessoires. 

 
GEBRUIK VAN ACCESSOIRES 

Het apparaat is voorzien van de hierboven beschreven accessoires. 

Het accessoire wordt aangebracht door op het voorste deel te drukken totdat het wordt geplaatst. Als u klaar bent met het 

gebruik ervan, kunt u het accessoire verwijderen door er stevig aan te trekken. 

 

GEBRUIKSADVIES 

• Ervaring in de verschillende toepassingen van de haardroger, geleerd in de loop van de tijd, stelt u in staat om de tijd die 

nodig is voor het gewenste steil effect vast te stellen, afhankelijk van uw type haar. 

• Zorg ervoor dat het haar droog is, schoon en zonder sporen van haarlak, haarmousse of gel voordat u het apparaat 

gebruikt. 

• Begin bij de nek, ga verder aan de zijkanten en eindig op het voorhoofd. 

•Wanneer u de haardroger gebruikt of tijdens het verwarmen of koelen, plaats het apparaat dan op een glad en 

hittebestendig oppervlak. 

• Let er bij het creëren van het kapsel op dat de haardroger niet in de buurt komt van gevoelige delen van het gezicht, de 

oren, de hals of de huid. 

 
Waarschuwing: 
Controleer na het gebruik van de haardroger of deze volledig is afgekoeld voordat u hem wegzet. Wikkel het 
netsnoer nooit om het apparaat heen. 

 
HET HAAR VOORBEREIDEN 

• Was en kam het haar, verwijder de knopen. 

• Droog het haar en laat het licht vochtig achter. 

 
WERKING 
Deze styler werkt met lucht, wat betekent dat hij werkt volgens hetzelfde principe als een gewone haardroger: de warme 

lucht komt uit de hoofdbehuizing en gaat door de gleuven van de accessoires. 

Wanneer u de styler gebruikt of tijdens het verwarmen of koelen, plaatst u het apparaat op een glad en hittebestendig 

oppervlak. Selecteer het accessoire en breng het aan zoals aangegeven. Sluit de luchtstyler aan op het elektriciteitsnet. 

 
Ronde borstel (6-7) 

Gebruik dit accessoire om zachte golven en krullen te creëren. 

•  Neem een dun lokje haar tussen uw vingers, met dezelfde breedte van het penseel. 

•  Wikkel het haarlokje om de borstel, niet meer dan twee keer. 

•  Zet de luchtstyler aan op de maximale temperatuur. 

•  Wacht tot de lok haar naar wens droog is voordat u het losmaakt van de borstel.  

 
Krultang (5) 

Verdeel het haar in grote secties die de diameter van het ijzer kunnen bedekken. Plaats de lok tussen de staaf en de 

cilinder, schuif de krultang tot aan de punt van de lok haar en begin het op te winden, waarbij u de krultang in dezelfde 

hoek van het bewerkte deel van het haar houdt. Zodra de haarstreng is opgerold, wacht u een paar seconden en laat u 

het handvat los zonder de krultang te verplaatsen, zorg ervoor dat het haar niet meer onder spanning staat, en verwijder 

vervolgens de krultang door het naar de zijkant te schuiven 

• Wind het haar zo ver op als u wilt dat het gekruld is, en zorg ervoor dat de tang de hoofdhuid niet raakt. Houd het haar 

5-8 seconden op zijn plaats, afhankelijk van de textuur en de lengte van het haar. 

Voor strakkere, springerige krullen, rol minder haar. Voor losse, vrij bewegende krullen, rol meer haar. 



• Om de krultang te verwijderen, drukt u de automatische krultang los en trekt u de tang weg. Om de krul te "zetten", kamt 

of borstelt u het haar niet totdat het is afgekoeld. 

 
Concentrator (8) 
De concentrator maakt het mogelijk om de luchtstroom tijdens het drogen direct te concentreren. 

 
GEBRUIK 
Zie figuur [1] in de illustratieve gids van de gebruiksaanwijzing. 

Knop (2) stelt het luchtdebiet en de temperatuur in op de volgende niveaus: 

0 = UIT 

1 = lage luchtstroom en temperatuur 

2 = sterke luchtstroom en mediumtemperatuur 

3 = sterke luchtstroom en hoge temperatuur 

 
Knop koude lucht schot (3) 

Als het apparaat deze knop heeft, gebruik deze dan om het gesterkte haar te stellen. 

• Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het apparaat aanstaat, koelt de warme lucht af en gaat de instelling van het gestrekte 

haar langer mee. 

• Als de toets wordt losgelaten, keert het toestel terug naar een warme luchtstroom op het gekozen niveau. 

 
OPSLAG 

Als de haardroger niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en bewaar het apparaat op een droge en 

stofvrije plaats. 

Wikkel het netsnoer niet om het apparaat heen. spoel het losjes op zonder krappe bochten. 

 
ONDERHOUD 

LET OP! Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt! 

Zorg ervoor dat alle onderdelen die met een vochtige doek zijn gereinigd, volledig droog zijn voordat u het apparaat 

opnieuw gebruikt! 

 
Reiniging van het apparaat en accessoires 

Reinig het apparaat en de accessoires indien nodig met een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of andere 

agressieve of schurende reinigingsmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen. 

Controleer regelmatig de aanzuigopening van het apparaat en verwijder alle haren en stof. 

Let op: hoe meer stof er aanwezig is op de plaats waar u de styler gebruikt, hoe vaker u de filterdop moet schoonmaken. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 

Vermogen: 1000W  

Stroomvoorziening: 230V-50Hz 

 
Om verbeteringsredenen behoudt Beper zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving 

aan te passen of te verbeteren. 


