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TOURMALINE 

 
 
 

 

 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Beste klant, 

Dank u voor uw aankoop van onze keramische stijltang TOURMALINE. Haar steil maken was nog 
nooit zo eenvoudig. Deze revolutionaire stijltang maakt je haar in slechts enkele minuten steil en 

zijdezacht. Ontworpen om statische elektriciteit drastisch te verminderen, beschermt de 
keramische coating het haar tegen beschadiging en voorkomt het dat het haar breekt. Het houdt 

de warmte waar hij zou moeten zijn, en biedt u zo in korte tijd kwalitatieve salonresultaten! 

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

informatie over de veiligheid van uw nieuwe stijltang. 

 
Pakket bestaat uit: 

1 x stijltang  

1 x gebruikershandleiding 

 
 

 TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Spanning: AC 220 V 

Frequentie: 50 Hz 

Vermogen: 30 W-60 W 

Temperatuurinstelling: 170 °C - 240 °C 

Opwarmtijd: 30 s 

Kabellengte: 200 cm 



 WAARSCHUWINGEN  

 
1.  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. 
2. Gebruik dit apparaat niet meer als de stekker, het snoer of het product beschadigd zijn. 

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. 

3. Laat de hete plaat niet in de buurt van uw huid komen als deze in werking is. 
4. Maak geen krassen op de platen. 
5. Het product is niet waterdicht. 
6. Plaats dit apparaat niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is en houd het uit de 

buurt van plaatsen met hoge temperaturen. 
7. Als het apparaat is afgekoeld, plaats het dan terug in de doos en bewaar het op een 

droge plaats. Het kan niet worden opgeslagen zonder af te koelen. 
8. 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. 

9. Laat het ijzer 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. 

10. Trek, draai of wikkel het snoer niet om het ijzer of handvat. 
11. Gebruik geen apparaat met een gedraaid, gebogen of anderszins beschadigd snoer. 
12. Dit apparaat mag nooit worden ingeschakeld of aangesloten blijven op de 

stroomvoorziening wanneer het niet wordt gebruikt of tijdens het schoonmaken. 
13. Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken. 
14. Plaats het apparaat tijdens het stylen van het haar altijd op de hittebestendige mat 

om het werkoppervlak te beschermen. 
15. 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. 

16. 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. 

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

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

of waterspuiter op. 
21. 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. 



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

 PRODUCTONDERDELEN  
 

1. Ventilatiegat 

2. Slijtvaste top 

3. Breed verwarmd paneel 

4. 4-graden temperatuurregeling 

5. Schaar handvat 

6. Aan/uit-schakelaar/temperatuurregeling 

 
 

 

 
 HANDLEIDING  

 
Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het voltage overeenkomt met dat op het 
typeplaatje. 

 

 

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 droog is voordat u het apparaat gebruikt. 

 
Let op: Gebruik dit apparaat nooit om uw haar te drogen, maar alleen 

om het glad te maken. GEBRUIK: 

1. Steek de stroomkabel in de voeding. 

2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Wanneer u voor het eerst 

op de aan/uit-knop drukt, gaat het apparaat werken op de hoogste temperatuur-stand 

- 230 °C. 

3. Stel de temperatuur in. U kunt de temperatuur instellen van 170 °C tot 230 °C (zie de 

afbeelding hieronder om gemakkelijker te beslissen welke instelling u moet kiezen). 

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de temperatuurinstelling te wijzigen. Bij elke druk 

daalt de temperatuur. De 5e keer indrukken zal het toestel uit te schakelen. 



1 Indicator stroomschakelaar 

2 Geschikt voor sterk haar 

3 Geschikt voor ruig en grof haar 

4 Geschikt voor dun en zacht haar 

5 Geschikt voor beschadigd haar 

 

Temperatuurinstelling: 
1e druk: apparaat wordt ingeschakeld op 230 °C  
2e druk: apparaat werkt op 210 °C  
3e druk: apparaat werkt op 190 °C  
4e druk: apparaat werkt op 170 °C  
5e druk: apparaat wordt uitgeschakeld. 

 
4-TRAPS AANPASSING TEMPERATUUR: Verschillende temperaturen voor verschillende 

haartypes om aan verschillende haarkwaliteitseisen te voldoen en haarbeschadiging te 

verminderen. 

 
4. Het apparaat warmt snel op en bereikt binnen enkele seconden de temperatuur. 

5. Apparaat is klaar voor gebruik. 

6. Het haar moet worden rechtgetrokken vanaf de wortel tot aan de punten. Houd een 

kleine haarlok van ongeveer 50 mm breed en 5 mm dik vast en plaats deze tussen de 

platen. Sluit de platen en houd wat spanning; schuif ze voorzichtig van de wortels 

naar de uiteinden. 

Let op: de platen 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. 

7. Herhaal deze procedure over het hele haar en laat het afkoelen voordat u gaat 

kammen of borstelen. 

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

 
PAS OP: Houd de stijltang uit de buurt van uw huid, zodat u zich niet verbrandt. Gebruik een kam 

om uw haar recht te maken. Wanneer u een stukje recht maakt, laat u een kam met fijne tanden 

slechts een halve centimeter onder de stijltang lopen terwijl u door het gedeelte gaat. Zorg ervoor 

dat uw haar schoon, droog en geborsteld is voordat u een stijltang 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 

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

• Veeg het hoofdgedeelte en de keramische platen af met een licht vochtige en zachte doek en 
droog ze af met een zachte en droge 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 1 seconde op de knop 
om het apparaat in te 
schakelen 

De stekker is niet correct 
aangebracht in het stopcontact 

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 was. Gebruik 
alleen stylingsproducten die 
speciaal voor dit doel zijn 
ontworpen. 

De resultaten zijn 
zoals verwacht 

U hebt te veel haar op de 
platen gelegd 

Zorg ervoor dat de haarlokken 
niet breder zijn dan 50 mm 
en 5 mm dik 

 

 
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. 

 
 


