TWISTLINE
2-IN-1 KRULTANG & STIJLTANG

MODEL NR.: QL-105
GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van de 2in1 krultang en versteviger Twistline.
Twistline Stijltang & Krultang is een revolutionaire haarstylist die het mogelijk maakt
om zowel gekrulde als rechte en gladde kapsels te creëren. U kunt nu verleidelijke
krullen maken in minder dan 10 minuten. Bovendien blijven de krullen tot drie dagen
mooi!
VOORDEEL
1.

2.
3.
4.

ELKE krul, retro-golven, losse golven, beachy-golven, weelderige pony, veerkrachtige
krullen kunt u creëren, alle leuke trendy kapsels kunnen thuis in minder dan 10
minuten worden gedaan!
Verwarmt tot 230 °C in minder dan 1 minuut.
Titanium platen met nano-keramiek voor optimale resultaten, links haar met
een zijdezachte ongeëvenaarde glans
Echte salonprestaties, gevarieerde warmte-instelling die alle haartypes volledige
controle geeft, professionele temperatuur-warmtecontroller 140 °C tot 230 °C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Dubbele spanning: 110-240V
Vermogen: 40 W
Frequentie: 50/60 Hz
Max. temperatuur: 230 °C
Min. temperatuur: 140 °C

Materiaal: aluminium, titanium plaat, ABS
Snoerlengte: 2,5 m
Vijf temperatuurinstellingen
360° draaisnoer
Temperatuurbereik 140 °C tot 230 °C.

VERPAKKING BEVAT
1 x 2in1 krultang Twistline

1 x handleiding

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.
Bewaar als referentie.
Zoals bij de meeste elektrische apparaten, staan elektrische onderdelen
elektrisch onder spanning, zelfs als ze zijn uitgeschakeld. Om het risico op
overlijden door elektrische schokken te verkleinen:
• Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
• Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
• Plaats of bewaar dit apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een
badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
• Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen. Raak een apparaat
niet aan dat in het water is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
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Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sluit alleen de voeding aan die overeenkomt met de nominale.
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.
Laat de krultang nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het
stopcontact; nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de krultang wordt gebruikt
door, op of in de buurt van kinderen.
Plaats de krultang altijd op een willekeurig oppervlak met de richtlijnen naar beneden
Gebruik het apparaat niet in de badkamer of op andere vochtige plaatsen.
Trek, draai of wikkel het snoer niet om de krultang of handvat
Gebruik geen apparaat met een gedraaid, gebogen of anderszins beschadigd snoer.
Dit apparaat mag nooit worden ingeschakeld of aangesloten blijven op de
stroomvoorziening wanneer het niet wordt gebruikt of tijdens het schoonmaken.
Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken.
Plaats het apparaat tijdens het stylen van het haar altijd op de
hittebestendige mat om het werkoppervlak te beschermen.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en droog gebruik.
Gebruik het apparaat niet als het niet naar behoren werkt, een harde klap heeft
gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten is gelaten of in het water is gevallen.
Probeer zelf geen wijzigingen of reparaties uit te voeren en zorg ervoor dat
reparaties alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
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.

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.

WAARSCHUWING! Zakken van polyethyleen over het product kunnen gevaarlijk zijn.
Houd deze verpakking uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te
voorkomen. Dit apparaat is geen speelgoed.
WAARSCHUWING! Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water in wasbakken,
badkuipen of andere.
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ONDERDELEN

1.
2.
3.
4.
5.

Onderste plaat
Led-indicatielampjes voor temperatuur
Bevestigingsknop
Stroom- en temperatuurschakelaar
Draaibaar netsnoer

AANBEVOLEN TEMPERATUUR VOOR HAARTYPEN

TEMPERATUURINSTELLING

HAARTYPE

1 (140°C)

Fijn,
beschadigd of
chemisch
behandeld haar
Fijn gebleekt
haar
Geverfd of
donker
gekleurd haar
Normaal of
licht
krullend
haar
Dik, gekruld en
golvend haar

2 (160°C)
3 (180°C)

4 (200°C)

5 (230°C)
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GEBRUIKSAANWIJZING
Voordat u het apparaat gebruikt. Sluit eerst het apparaat aan en wacht 2 uur
voordat u het apparaat inschakelt. Schakel de krultang in op een droge plaats (niet
in de badkamer) en laat het niet onbeheerd achter.
Voor gebruik: zorg dat het haar droog en doorgekamd is. Als u deze krultang op nat
haar gebruikt, zal uw haar of huid uitdrogen en beschadigen.
Tips:
-

Was uw haar voor gebruik eerst en gebruik tegelijkertijd conditioner. Dan
ziet het haar er glanzender uit.
Gebruik voor gebruik een hittebeschermende spray

Het apparaat inschakelen en de temperatuur instellen
1. DRUK EN HOUD DE 'AAN / UIT'-knop ingedrukt (gedurende 2 seconden) om het apparaat
in te schakelen.
2. Druk op de knop 'AAN / UIT' om de gewenste
temperatuur voor het ontkrullen te selecteren. Kies
verschillende temperaturen in overeenstemming met
uw haarkwaliteit. De specifieke temperatuurinstelling
kan hierboven in hoofdstuk worden vermeld:
Aanbevolen temperaturen voor haartypes.
3. Nadat de temperatuur is ingesteld, gaat het lampje
knipperen en warmt het apparaat snel op tot de
ingestelde temperatuur. Begin het apparaat te
gebruiken nadat het lampje niet meer knippert.
4. Blijf bij het aanbrengen niet te lang op een plek, anders raakt het haar
gemakkelijk beschadigd.
Ontkrullen: verdeel uw haar in verschillende secties, en laat elk deel smaller dan 5 cm.
Plaats de krultang en stijltang dicht bij de wortels van het geselecteerde haar, houd het
haaruiteinde stevig vast en borstel het haar over de hele lengte, van wortel tot punt.
(Als u uw haar wilt krullen, kunt u het apparaat een beetje ronddraaien / als u haar wilt
steil maken, draai het apparaat dan niet.)
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Krullen: kies een haarsectie, plaats de krultang op de plek waar je krullen wilt maken,
knip het haar tussen de staven en wikkel het haar naar de bovenste staaf, en trek dan
naar beneden tot aan de haarpunten. Herhaal dit totdat u alle gewenste delen van het
haar hebt gekruld.

KRULLEN MET STAPPEN

UW KRULTANG PLAATSEN
Breng de kant van de geleider onder een hoek van 45
graden tegen uw hoofd. Aan uw rechterkant is de punt van
de krultang omhoog gericht, en uw rechterelleboog is naar
buiten en weg van uw lichaam.

LINKERZIJDE POSITIONERING
Aan de linkerkant is de punt van uw krultang naar beneden
gericht en uw elleboog komt boven uw hoofd, zodat uw
krultang in een hoek van 45 graden staat.
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HET KRULLEN BEGINNEN
Zodra u het haar tussen de staven hebt geplaatst, draait u de
krultang terug zodat u de kant van de geleider in de spiegel kunt
zien.

LINKS KRULLEN
Houd uw elleboog boven het hoofd terwijl u
naar de spiegel toe beweegt.

DE KRULLEN AFWERKEN
Laat altijd de kant van de krultang naar boven leiden. Aan
de rechterkant leiden met de punt.

DE LINKERKANT AFWERKEN
Beweeg de krultang met losse bewegingen, met een
langzame en gelijkmatige snelheid, naar de benedenhoek van
uw spiegel.
TIPS:
-

-

Om losse golven te maken, wikkelt u het haar om een bredere staaf
Om strakke krullen te maken, wikkelt u het haar om een smallere staaf
Om een zijdelingse pony te maken, plaatst u de krultang met een hoek om
een losse krul van het haar te maken.
De hoek waarin u de staaf vasthoudt, is bijna belangrijker. Houd de hoek
over uw hele hoofd gelijk om een uniforme look te krijgen.
Krul horizontaal voor volumineuze golven. Voor krachtige golven houdt u de
krultang volledig horizontaal. Dit zorgt ervoor dat uw golven er groter en
volumineuzer uitzien.
herhaal indien nodig
Druk na gebruik op de knop ON / OFF om het apparaat uit te schakelen.
Na het afronden van het stylingproces maak gebruik van haargel of
stylingwater zodat uw kapsel veel beter blijft zitten. Of het aanbrengen van
haarverzorgingsolie maakt het haar veel glanzender. Wacht tot het
afgekoeld is om de stijltang / krultang vast te nemen.
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OPGELET
1. Laat het na het stylen van het haar niet in contact komen met het water.
2. Gebruik geen kam na het stylen. We raden u aan uw haar met de hand te schudden.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid, als het
apparaat langer dan 60 minuten onafgebroken ingeschakeld is, zal het automatisch
uitschakelen. Als u het apparaat na deze tijd wilt blijven gebruiken, drukt u gewoon op de
knop '' Aan / uit-schakelaar '' om het apparaat in te schakelen.
REINIGING EN OPSLAG
•
•
•

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
Gebruik een kleine stof of schoonmaakmiddel om de stijltang schoon te maken.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

•

Bewaar dit product niet in de badkamer of een kamer met een hoog vochtgehalte.

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.
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