CRIMMASTER
Automatische krimptang haarstyler

GEBRUIKSAANWIJZING
Beste klant,
Bedankt voor de aankoop van ons product.
Deze automatisch roterende haarkrimper voegt binnen enkele seconden getextureerde
plooien aan het haar toe.
Deze handleiding behandelt de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees
deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.
PAKKET BESTAAT UIT:

1 x haarkrimper
1 x handleiding

SPECIFICATIE
Spanning: 110-240 V, 50/60 Hz
Vermogen: 36 W
Materiaal: ABS
Toepassing haar: Droog

Warmteniveau:
2 niveaus, 190 ℃, 210 ℃
Opwarmtijd: 5 minuten
Snoerlengte: 1,8 m
Beschermingsklasse: klasse II

Ideaal voor gekrulde looks of om het haar te
plagen voor extra lift en volume bij de
wortels.
Kan ook worden gebruikt om krullen met
textuur en volume te creëren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt EN BEWAAR HET VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.
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Alvorens het product op een stopcontact aan te sluiten, moet u controleren
of de spanning die op het etiket vermeld staat, overeenkomt met de spanning
in uw stopcontact.
Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom en op een geaard stopcontact.
Trek de kabel niet over scherpe randen, klem hem niet op zijn plaats en laat
hem niet naar beneden hangen! Houd de kabel en het apparaat uit de buurt
van warme en vochtige ruimtes!
De hoofdkabel van dit apparaat kan niet worden vervangen. Als het snoer
van de stekker beschadigd of defect is, moet het apparaat worden
weggegooid.
Controleer voor gebruik of het apparaat naar behoren functioneert. Gebruik
het apparaat niet als:
de verbindingskabel beschadigd is.
het apparaat vertoont zichtbare schade.
het apparaat is gevallen.
Wikkel het snoer niet om het apparaat.
De hoofdkabel mag niet in contact komen met hete onderdelen van het
apparaat en mag nooit tussen de verwarmingsplaten lopen.
Steek de stekker van het netsnoer alleen in het stopcontact als het apparaat is
uitgeschakeld.
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Het apparaat mag niet in contact komen met brandbaar materiaal. Het mag ook
niet worden gebruikt in de buurt van brandbaar materiaal omdat de
stijltangplaten een temperatuur bereiken van ca. 230° C!
Bedek de verwarmingsplaten nooit met een voorwerp.
Het apparaat mag nooit worden ingeschakeld als het is vastgeklemd. Zorg ervoor
dat het apparaat open is.
Haal de stekker uit het stopcontact:
als het apparaat niet naar behoren functioneert
voor het reinigen
na elk gebruik
Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet en laat het apparaat
afkoelen voordat u het reinigt en onderhoudt, of als er storingen optreden
tijdens het gebruik.
Opgelet:
Gevaar voor brandwonden door de verwarmingsplaten en hete onderdelen
van het apparaat.
Aanraking met de huid en ogen vermijden.

Risico op elektrische schokken!
Gebruik het apparaat nooit met natte handen, in bad of onder de douche of
boven een gevulde wasbak. Als het apparaat in het water valt, verwijder dan de
hoofdkabel uit het stopcontact.
Risico op brandwonden door haarlak!
Haarlak kan brandwonden veroorzaken wanneer de stof in contact komt met
verwarmingsplaten.
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Dompel het apparaat niet onder in water.
Dit product is alleen bestemd voor volwassenen. Berg het product na gebruik
goed op. Blijf uit de buurt van kinderen om per ongeluk letsel te voorkomen.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag u het product of de
bijbehorende accessoires niet zelf repareren of op enigerlei wijze wijzigen.
Neem voor alle reparaties contact op met een erkend servicecentrum. Door
met het product te knoeien, loopt u het risico uw wettelijke rechten te
vervallen die voortvloeien uit onbevredigende prestaties of
kwaliteitsgarantie.
Elke service of reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.

ONDERDELEN

1. Verwarmingsplaat
2. LED-afdekking
3. PUSH LOCK
4. Voedingskabel

5. Scharnierkap
6. Schakelaar /
temperatuurinstelling
7. Verwarmingsplaat

BEDIENINGSINSTRUCTIES
HET APPARAAT INSCHAKELEN
Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet en schakel het apparaat in met de
schuifschakelaar. De rode indicator moet gaan branden.
DE TEMPERATUUR INSTELLEN
U kunt kiezen tussen 190 °C en 230 °C.
Bepaal de geschikte temperatuur (afhankelijk van uw haar) door de
temperatuurregelaar. Het LED-indicatielampje knippert en stopt wanneer de
geselecteerde temperatuur is bereikt.

Waarschuwing: bij een verkeerd gekozen temperatuur of bij een onjuist gebruik van het
apparaat loopt uw haar het risico uit te sterven of in het ergste geval te verbranden.
Opmerking: een hogere temperatuurinstelling wordt bereikt in slechts enkele seconden,
een verlaging van de temperatuurinstelling vindt langzamer plaats.
Tip: kies bij het eerste gebruik altijd een lagere temperatuurstand (190 °C).
HOE STYLEN
1.
Verdeel het haar in kleinere lokken.
De haarlok wordt tussen de roterende buisjes
van de krultang geplaatst zodat u bij de wortel
begint en richting de punten van het haar
beweegt.
2.
De draaibare cilinders worden geactiveerd wanneer u de krultang
samen knijpt. Het is belangrijk dat de cilinders naar beneden draaien.
Trek het apparaat niet zelf naar beneden.
3.
Crimmaster trekt uw haar automatisch tussen de roterende cilinders,
maar we raden u aan om het voorzichtig en langzaam door het
krulproces te leiden om nog betere resultaten te bereiken.

SNELLE STAPPEN

1. Maak laagjes in uw haar
2. Klem het haar 5-8 seconden vast
3. Herhaal bovenstaande stappen

Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
Duw op de staartvergrendeling, de spalken worden gesloten voor gemakkelijke opslag.

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.

