
MEGA STYLE CURLER 
 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Beste klant, 

Bedankt voor de aankoop van onze Mega Style krultang. Onze krultang met 3 cilinders is een 
geweldig huishoudelijk hulpmiddel voor schoonheid, met een handige houder en gemakkelijk te 
gebruiken voor het creëren van losse, grote, mooie professioneel ogende "S" -golven die de hele 
dag meegaan. Werkt op al het haar - of u nu korte of lange lokken hebt; dik of dun, deze krultang 
met drie cilinders werkt betoverend. Er zijn twee instellingen voor de versnellingstemperatuur: 

170 ° C, 220 ° C, afhankelijk van wat u nodig heeft voor uw haarstijl. De Mega Style krultang 
produceert negatief geladen ionen die zachte, glanzende golven creëren zonder kroezen. 

 
 

 
Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u dit item gebruikt. U vindt er belangrijke 

informatie over de veiligheid van uw nieuwe krultang. 

 
 

 
Pakket bestaat uit: 

1 x krultang met 3 cilinders  

1 x gebruikershandleiding 



 TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Nominale spanning: 110V ~ 240V nominale 

frequentie: 50 Hz - 60 Hz  

Nominaal vermogen: 45W 

Temperatuurinstelling: 170°C - 220 °C 

Opwarmtijd: 28 s 

Kabellengte: 200 cm 

 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

 
LET OP: bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral als er kinderen in de buurt zijn, 
moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende: 
1. Gebruik dit apparaat nooit als de stekker, het netsnoer of het product beschadigd zijn. Als 

de stekker, het netsnoer of het product beschadigd is, gebruik dit apparaat dan niet meer. 
Het moet worden vervangen door de winkel waar u hem hebt gekocht of moet worden 
gerepareerd door een professionele persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

2. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat en plaats deze nooit op een zachte 
ondergrond, zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd. 

3. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of 
gootsteen kan worden getrokken. 

 
4.  Laat het apparaat niet in contact komen met water en kom niet in de buurt van 

een badkuip, wastobbe en andere bakken gevuld met water. Gebruik het apparaat niet in 
de buurt van water. 

5. Houd afstand tussen het apparaat en de huid om het risico op brandwonden te vermijden. 
Raak het oppervlak van het apparaat niet aan tijdens het werken. 

6. Maak geen krassen op de platen. 
7. Het product is niet waterdicht. 
8. Plaats dit apparaat niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is en houd het uit de 

buurt van plaatsen met hoge temperaturen. 
9. Haal altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact. Bewaar het apparaat niet 

wanneer het is ingeschakeld. Wacht tot het apparaat is afgekoeld, pas dan kunt u het terug in 
de doos leggen en op een droge plaats bewaren. Hij kan niet worden opgeslagen zonder af te 
koelen. 

10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, 
sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of onvoldoende kennis, 
tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en 
welzijn of instructies ontvangen van deze persoon over hoe het apparaat moet worden 
bediend. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden door kinderen mogen alleen onder toezicht worden uitgevoerd. 

11. Laat de krultang nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact; nauw 
toezicht is noodzakelijk wanneer het ijzer wordt gebruikt door, op of in de buurt van 
kinderen. 

12. Houd kinderen onder toezicht om het apparaat niet aan te raken om brandwonden te 
voorkomen. 

13. Trek, draai of wikkel het snoer niet om de krultang. 
14. Gebruik geen apparaat met een gedraaid, gebogen of anderszins beschadigd snoer. 
15. Dit apparaat mag nooit worden ingeschakeld of aangesloten blijven op de stroomvoorziening 

wanneer het niet wordt gebruikt of tijdens het schoonmaken. 
16. Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken. Gebruik het niet in de 

buurt van vuur of een locatie met hoge temperaturen. 
17. Plaats het apparaat tijdens het stylen van het haar altijd op de hittebestendige mat om het 



werkoppervlak te beschermen. 
18. Het is verboden om het apparaat met natte handen of nat haar te gebruiken. 
19. Probeer in geval van storing en/of schade niet zelf te repareren en zorg ervoor dat het 

product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke 
wetgeving. 

20. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade die wordt veroorzaakt 
door het niet naleven van deze instructies of enig ander onjuist gebruik of verkeerde 
behandeling. 

21. Houd de verwarmingsplaten schoon. 
22. Gebruik het apparaat nooit op kunsthaar 
23. Voorzichtigheid is geboden om contact met de huid, het gezicht en de hals te vermijden. 

Gevaar voor brandwonden! 
24. Breng haarproducten niet rechtstreeks op het apparaat aan. Richt er geen spuitbus of 

waterspuiter op. 
25. Tijdens gebruik wordt het apparaat heet, houd het uit de buurt van oppervlakken die niet 

bestand zijn tegen hitte, laat het niet in de buurt van kleding, papier of andere brandbare 
voorwerpen liggen en dek het nooit af. 



 
 PRODUCTONDERDELEN  

 

 
 

1. Verwarmingsvat 

2. Koude bovenkant 

3. Stand 

4. Werkend indicatielampje 

 
5. 220 °C stand voor grof haar 

6. 170 °C stand voor fijn en zacht haar 

7. Schakelaar 

8. Voedingskabel 



LET OP: Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kunt u rook en een lichte geur 
opmerken. Dit is normaal en verdwijnt snel. 

 BEDIENINGSINSTRUCTIES  

 
Controleer voor het aansluiten of de spanning overeenkomt met die op het classificatielabel. 

 

 

VOOR GEBRUIK 

1. Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal op de juiste manier is verwijderd voor gebruik. 

2. Verwijder het overtollige water uit het haar met een handdoek en kam het om te ontknopen. 

3. Zorg ervoor dat het haar volledig droog is voordat u het apparaat gebruikt. 

 
Let op: Gebruik dit apparaat nooit om uw haar te drogen, maar alleen om het te krullen. GEBRUIK: 

1. Steek de stroomkabel in de voeding. 

2. Druk de schakelknop naar de 220 °C-instelling om het apparaat in te schakelen. Zodra 

de stroomindicator brandt, bent u klaar voor gebruik. 

Opmerking: controleer de schakelaar voor gebruik, als de stroomindicator niet brandt, is de stroom 
niet ingeschakeld. 

3. Stel de temperatuur in. U kunt de temperatuur instellen op 170 °C of 220 °C. Het apparaat 
wordt snel warm en bereikt binnen enkele seconden de temperatuur. 

 
SNELGIDS: 

De beste resultaten zijn na het föhnen van het haar. Begin met een haarsectie van 2,5 cm breed en 

niet meer dan 1 cm dik. Open de clip en plaats het haargedeelte op het rolletje, dicht bij de 

hoofdhuid. Houd een paar seconden vast, laat de clip los en beweeg het haargedeelte naar beneden. 

Laat aan het einde van het haargedeelte de druk op het handvat los en laat het haargedeelte naar 

buiten glijden. Herhaal het proces op extra haarsecties totdat u de gewenste haarstijl heeft bereikt. 
 

 
Let op: 

- Als u probeert een lossere, strandachtige golf te creëren, begin dan verder weg van 

de wortels van uw haar. 



- Als uw vintage golven probeert te creëren, begin dan zo dicht mogelijk 

bij de wortels als u gemakkelijk kunt. 

- Trek de krultang niet door uw haar. Het is bedoeld om het te knippen en los te laten. 

- Houd met een krultang het haargedeelte 4-5 seconden ingedrukt. 

- Houd de aarzeling niet te lang op één plaats; als u werkt met de juiste warmte-

instelling voor uw haar, zou 4 tot 5 seconden voldoende moeten zijn. 

- Houd de krultang NOOIT langer dan 10 seconden gesloten, zodat u het haar niet 

beschadigt. 

- Ga door met het verplaatsen van het haargedeelte van 2,5 cm. De truc om één 

lange ononderbroken golf te maken is om het eerste vat van de waver op één lijn 

te brengen met het laatste streepje dat u in uw haar heeft gemaakt. 

 
LET OP: de rollen hebben tijdens het gebruik zeer hoge temperaturen. Zorg ervoor dat u ze uit 

de buurt van de hoofdhuid en huid houdt om brandwonden te voorkomen. 

 
4. Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. 

5. Maak de look af. Als u al uw haar hebt gestyled, spuit het dan licht met haarlak om de 

look te fixeren. 

 
Tips: 

- Voor een meer natuurlijke look, laat u uw vingers door de golven gaan om ze los te 

maken, of draai uw hoofd ondersteboven en schud om de golven te scheiden. 

- Voor extra textuur, spray een lichte nevel van zeezout op uw haar en ruw de golven 

een beetje op met uw handen. 

- Als u voor een strakke, retro golf-look gaat, laat dan de golven met rust en zet de 

look gewoon neer met een nevel van haarlak. 

 
STAP VOOR STAP GIDS: 

 
 
 
 

 
Neem een haarsectie van ongeveer 2,5 tot 4 cm breed 

 

 
Plaats de sectie tussen de bodemplaat en de bovenste lopen van het 

apparaat. Zorg ervoor dat u ongeveer 2 cm van de hoofdhuid verwijderd 

bent. 

 
 
 
 

 
Houd de krultang dicht en houd hem ongeveer vijf seconden vast. 



 
 

Verplaats het apparaat naar beneden en zorg ervoor dat u de eerste plaat in 

de laatste golf plaatst, zodat de golven in elkaar grijpen zonder harde lijnen 

of deuken. 

 
 
 
 
 

Ga naar beneden en zorg ervoor dat u de eerste plaat in de laatste golf plaatst. 

 
 
 
 

Ga naar beneden totdat u de sectie hebt voltooid. 
 
 
 
 

 
De golf moet continu en glad zijn. 

 
 
 

 
Ga naar het bovenste gedeelte, neem opnieuw vijf secties van ongeveer 5 

cm breed, 2 cm verwijderd van de hoofdhuid en draai het apparaat iets 

schuin om te voorkomen dat er harde lijnen rond de kruin ontstaan. 

 
 

 

Zorg er altijd voor dat de plaat onder het haar zit met de vaten erop 

vastgeklemd. Omdat de plaat een rand heeft, is het essentieel dat u deze 

kantelt om een opstaande rand te voorkomen. 

 

 

Door weg te blijven van de hoofdhuid ontstaat een zachte beweging van het hoofd. 

 
PAS OP: Houd de krultang uit de buurt van uw huid, zodat u zich niet 

verbrandt. Zorg ervoor dat uw haar schoon, droog en geborsteld is 

voordat u een krultang gebruikt. Gebruik een thermisch beschermend 

serum of een warmtebehandeling terwijl uw haar nat is. 



 ZORG EN REINIGING  

 
• Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact en laat het volledig afkoelen 

voordat u met reinigen begint. 

• Haal het apparaat nooit uit elkaar 

• Was het apparaat niet en bewaar het niet in een vochtige toestand 

• Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. 

• Als schoonmaken noodzakelijk wordt, koppelt u het apparaat los van de stroombron, 

laat u het afkoelen en veegt u de buitenkant af met een doek. 

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. 

 
 

 PROBLEEMOPLOSSEN  

 
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

Het apparaat gaat niet 
aan 

Het apparaat is niet 
ingeschakeld 

Druk de schakelknop naar een 
220 °C-instelling. 

De stekker is niet correct in het 
stopcontact gestoken 

Plaats de stekker correct in 
het stopcontact 

Het stopcontact is beschadigd Sluit het apparaat aan op 
een stopcontact dat werkt 
naar behoren 

Het netsnoer is 
mogelijk beschadigd. 

Het netsnoer moet worden 
vervangen door een erkende 
technische dienst of door 
gekwalificeerde technici 
om gevaar te vermijden 

Tijdens gebruik komt er rook 
uit het haar of uit het 
apparaat 

U hebt producten op uw 
haar gedaan 
(bijvoorbeeld mousse, 
spray of gel). 

Dit is normaal als u producten 
gebruikt om te stylen. Stop 
nooit een product in uw haar 
dat niet geschikt is voor 
gebruik met apparaten voor 
hoge temperaturen. Gebruik 
geen gel of wax. Gebruik 
alleen stylingproducten 
speciaal voor dit doel 
ontworpen. 

De resultaten zijn 
zoals verwacht 

U hebt te veel haar tussen 
de krultang gelegd 

Zorg ervoor dat een 
haargedeelte 2,5 cm breed is 
en niet meer dan 1 cm dik. 

Misschien heeft u het 
geknipt en te lang of te 
weinig vastgehouden. 

Houd de golfer korte tijd 
vast om lossere golven te 
krijgen of houd deze langere 
tijd vast voor meer 
gedefinieerde golven. 



OPSLAG: Het apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding en moet afkoelen voordat het 

wordt opgeborgen. Oefen geen stress of spanning uit op het punt van binnenkomst van de kabel in 

de unit. Tijdens opslag moet het netsnoer los blijven zitten zonder scherpe bochten of vouwen, en 

het apparaat moet op een veilige, droge plaats worden geplaatst buiten het bereik van kinderen. 

 
 

 
Instructies voor recycling en afvoer 

 

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. 

 
 


