
CURLCODE

Draadloze automatische haarkrultang

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,
Bedankt voor de aankoop van ons product. 

Deze nieuwste draadloze krultang heeft geen kabelbeperkingen en u kunt overal 
gemakkelijk charmante krullen maken met slechts één druk op de knop! 

Deze handleiding beschrijft de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. 
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.

Distributeur: HS plus, d.o.o                          Land van herkomst: China



PAKKET BESTAAT UIT:

1 x draadloze automatische haarkrultang 
2 x haarclip
1 x haarkam
1 x USB-oplaadkabel
1 x opbergtas 
1 x handleiding

SPECIFICATIES:

Nominale spanning: DC 5 V
Vermogen: 34 W
Batterijcapaciteit 5200 mAh, 3,6 V.
Batterij-type: Oplaadbare lithium-ionbatterij 
Laadtijd: 3,5 - 4 uur

WAARSCHUWINGEN

∑ Dit apparaat zal naar verwachting niet worden gebruikt door gebruikers 
met onvoldoende fysieke, sensorische, mentale, ervaring of kennis 
(inclusief kinderen), behalve onder toezicht of leiding van een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen in de gaten 
om ervoor te zorgen dat ze niet met elektrische apparaten spelen. 

∑ Het apparaat is niet waterdicht.
∑ Buiten het bereik van kinderen houden. 
∑ Gebruik de USB-kabel niet als deze beschadigd is. Vervang deze door een 

nieuwe. 
∑ Als het product tijdens gebruik rook of vonken heeft, schakel het dan zo 

snel mogelijk uit en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice. 
∑ Raak het thermische paneel niet met de hand aan nadat u de stroom 

hebt ingeschakeld, om brandwonden te voorkomen. 
∑ Schakel de stroom uit als u deze niet gebruikt. 
∑ Dit product is voornamelijk bedoeld voor persoonlijk thuisgebruik en 

mag niet professioneel worden gebruikt. 
∑ Gebruik a.u.b. in overeenstemming met de instructiehandleiding. 



WAARSCHUWING!
Kom niet in de buurt van de badkuip, wasbak en andere 
waterreservoirs wanneer u het apparaat gebruikt. Druppel niet met 
water of andere vloeistoffen in het apparaat. Als het apparaat per 
ongeluk in het water valt, raak het dan niet rechtstreeks met uw 

handen aan, maar schakel de stroom onmiddellijk uit. 

ONDERDELEN

1. Verwarmingselement met keramische coating
2. Krulcilinder
3. START-knop
4. Krul richting
5. Temperatuur
6. Batterij indicator
7. Tijd
8. Aanpassingsknop
9. Aan/ uit-knop (instellen / bevestigen)

LAADMETHODE

Schakel voor het opladen de basisstroom uit en sluit vervolgens de oplaadkabel 
aan om op te laden.

1. Sluit het ene uiteinde van de USB-oplaadkabel in de onderkant van de 
krultang, en het andere uiteinde kan worden aangesloten op de desktop 
computer, mobiele voeding, USB-gat van USB transformator om op te 
laden. *Let op: als u oplaadt met een USB transformator, gebruik dan 
geen transformator met uitgangsspecificaties van meer dan DC 5V.



2. Tijdens het opladen begint het batterijsymbool op het LCD-scherm te 
knipperen om aan te geven dat de krultang wordt opgeladen. 

3. Na elke keer ongeveer 4 uur opladen, zal het batterijsymbool na 
volledige lading de volledige status weergeven. Na volledig opladen kan 
het ongeveer 50 minuten worden gebruikt. 
* Let op de oplaadtijd om de stekker uit het stopcontact te halen om te 
voorkomen dat overladen de normale levensduur van de batterij 
beïnvloedt. 

4. Het gebruik van het apparaat tijdens het opladen is ten strengste 
verboden. Schakel de krultang niet in terwijl de krultang wordt 
opgeladen om schade aan de host of de batterij te voorkomen. 

Opgelet: Zelfs als u de batterij lange tijd niet gebruikt, moet u hem elke twee 
maanden opladen om de normale levensduur van de batterij te garanderen.

FUNCTIE WERKING

SCHAKEL IN/UIT: Houd de aan / uit-schakelaar 3 seconden ingedrukt. 

TEMPERATUURINSTELLING :  Druk in de stand inschakelen op de instelknop, de 
temperatuur zal knipperend verschijnen. Druk nu op de insteltoets om de 
gewenste temperatuur in te stellen (temperatuur kan worden ingesteld tussen 
150 °C en 200 °C).

RICHTING VAN KRULLEN : In de stand inschakelen, druk tweemaal op de 
instelknop, de krulrichting L/R zal knipperend verschijnen. Druk op dit moment op 
de afstelknop om de richting van de krul te selecteren (L; voor links winden / R 
voor rechts winden). 

SCHAKELEN TUSSEN °C EN °F: Druk in de ingeschakelde toestand driemaal op de 
instelknop en de temperatuureenheid °C zal knipperen, en druk vervolgens op de 
instelknop om Celsius °C of Fahrenheit (°F) te selecteren. 

HET AANTAL VERWARMINGSSECONDEN AANPASSEN: Druk in de ingeschakelde 
toestand vier keer op de instelknop en de verwarmingsseconden zullen 
knipperend verschijnen. Druk nu op de instelknop om het gewenste aantal 
seconden in te stellen (verwarmingsseconden kunnen worden aangepast tussen 
8/10/12/14/18 sec.).



GEBRUIK

Voor gebruik wordt aanbevolen om het hele haar los te kammen om knopen te 
verminderen.

1. Houd de aan-/ uitknop 3 seconden ingedrukt om het 
apparaat in te schakelen. LED-scherm gaat branden. 
2. De verwarmingsindicator begint te knipperen en de 
machine begint automatisch met opwarmen tot de 
standaardtemperatuur (150 °C). 
3. Na ongeveer 1 minuut hoort u een piepgeluid en brandt 
het indicatielampje constant. Dit geeft aan dat het 
apparaat klaar is voor gebruik. 

U kunt de instelling van het apparaat naar wens wijzigen:
Temperatuurinstelling: 150°C - 200°C
Seconden verwarmen: 8, 10, 12, 
14,16,18 

Delicaat, geverfd of 
beschadigd haar

Normaal en 
gezond haar

Los of natuurlijk
krullend haar

8 s/10 s: Lichte 
krullen

12 s / 14 s: Zachte 
krullen

16 s/18 s: Sterke 
krullen



4. Neem de juiste hoeveelheid haar en plaats het in de U-vormige groef. 
5. Houd de START-knop ingedrukt (niet loslaten). Uw haar zal automatisch 

in de verwarmingscilinder gaan rollen. 
6. U hoort piepgeluid na een paar seconden krullen. Laat de START-knop los 

nadat de pieptoon voorbij is. 

REINIGING EN ONDERHOUD

Zet de stroomschakelaar na gebruik altijd uit en wacht tot het thermische paneel 
is afgekoeld voordat u het opbergt. 

Het apparaat is niet waterdicht. Bij het reinigen van het product is het ten 
strengste verboden om met water of andere vloeistoffen te wassen om 

kortsluiting te voorkomen.

∑ De basis is niet waterdicht. Bij het reinigen kan de buitenkant worden 
afgeveegd met een doek.  

∑ Wanneer u de interne stick schoonveegt, moet u deze loskoppelen. Als 
het apparaat is afgekoeld, gebruikt u een wattenstaafje om een diepe 
doek met alcohol in te spuiten. 

∑ U kunt het apparaat opbergen in de meegeleverde tas. 
∑ Buiten het bereik van kinderen houden.

Instructies voor recycling en verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander 
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan 
het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde 

afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het 
duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw 
gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of 
neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit 
product meenemen voor milieuvriendelijke recycling. 



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de 
toepasselijke EG-richtlijnen.


