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HETELUCHTBORSTEL 2IN1: 

HAARDROGER EN STYLER STYLOOM 
 

 

 
 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

Modelnummer: 5250 
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Bedankt voor het kopen van uw 2in1-borstel: Haardroger en haarstyler. 

Nu kunt u uw kapsel onmiddellijk drogen en stylen zonder uw haar te 

beschadigen. Drie instelbare warmte-instellingen zorgen voor een precieze 

styling op basis van uw haartype en lengte, en zorgen ervoor dat u het perfecte 

eindresultaat krijgt. 

Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies en belangrijke tips voor het 

gebruik en onderhoud van uw nieuwe blaasborstel. 

 

 
VERPAKKING BEVAT: 

1 x heteluchtborstel 

1 x handleiding 
 

 
KENMERKEN EN VOORDELEN 

• Tourmaline-technologie van negatieve ionen voor gezonder haar 

• Ultra lichtgewicht body 

• Stille en krachtige motor van 1000 watt 

• 60% snellere droogtijd 

• 3 blaassnelheden 

• Keramische verwarmer 

 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

• Materiaal: ABS, keramiek 

• Gewicht: 0,60 kg 

• Spanning: 110V-240 V 

• Vermogen: 1000 W 

• Kabellengte: 160 cm 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 

Om het apparaat correct en veilig te gebruiken, is het erg belangrijk dat de 

gebruiker de onderstaande instructies vóór gebruik grondig leest. Bewaar deze 

instructie voor toekomstig gebruik. 

- Het gebied van de borstel/borstelharen is heet. RAAK DIT GEBIED NIET AAN 

ALS DE BORSTEL AAN IS. 

- Het apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is 

aangesloten op het stopcontact. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer 

het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of personen 

met bepaalde handicaps. 

- Buiten het bereik van kinderen houden. 

- Niet gebruiken als een deel van dit product bij visuele inspectie is 

afgebroken of gebarsten. 

- Gebruik het apparaat niet als het defect is of als het snoer beschadigd is. Als 

het apparaat niet goed werkt, controleer dan eerst de stekker en controleer 

vervolgens of de hoofdvoeding is ingeschakeld. Knoei er niet mee. Gebruik 

uw ruilbeleid om een nieuw artikel te ontvangen. 

- Gebruik het apparaat NOOIT in water of andere vloeistoffen. 

- Gebruik het apparaat NOOIT in de buurt van een badkuip, douchecabines 

met water of een andere vochtige plaats. Nooit gebruiken als handen of 

voeten nat zijn. 

- Grijp nooit naar een elektrisch apparaat dat in het water is gevallen of op 

een andere vochtige plaats. Schakel de voeding uit bij de hoofdschakelaar 

en trek de stekker uit het stopcontact. 

- Gebruik de blaasborstel niet in de buurt van spuitbussen, sprayproducten 

of andere toiletartikelen. 

- Pas altijd op dat u zich tijdens het gebruik niet brandt. 

- Koppel het apparaat altijd los als het niet wordt gebruikt. 

- Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is. 

- Niet gebruiken met spanningsomvormer. 

- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld en volledig is afgekoeld 

voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt. 

- Onze elektrische apparaten hebben een geïntegreerde GFCI-uitgang. Mocht 

uw apparaat niet kunnen inschakelen, controleer dan zowel de GFCI-

resetknop als de benodigde DFCI-stekker. 
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- NOOIT zonder achterfilter gebruiken. 

- Blokkeer NOOIT de luchtopening van het apparaat en plaats het 

apparaat NOOIT in de buurt van of op een zacht oppervlak waardoor de 

openingen kunnen worden geblokkeerd. 

- Gebruik NOOIT een elektrisch apparaat dat buiten heeft gestaan 

of in water is ondergedompeld. 

- Richt nooit hete lucht op de ogen. 

- Als uw blaasborstel is uitgerust met hulpstukken, laat deze dan 

afkoelen voordat u hulpstukken op/van de borstel bevestigt of 

verwijdert. 

- 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. 

 

 
ONDERDELEN VAN APPARAAT 

 
 
 
 
 
 

 
1. Koude bovenkant 

2. Niet-afneembare borstelkop  

3. Innovatieve 

luchtstroomopeningen 

4. Lichtgewicht ergonomisch 

ontwerp  

5. Meervoudige warmte-instelling 

6. Professioneel draaibaar snoer 
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HANDLEIDING: 

• Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het 

voltage op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke 

voltage. 

• Uw borstel is uitgerust met drie snelheden; laag, midden en hoog. 

Gebruik als algemene richtlijn de hoge snelheidsstand voor globaal 

drogen voor dikker haar en de middelste stand voor fijnere en 

nauwkeurigere controle bij het stylen. De lage stand kan aan het einde 

worden gebruikt om de style in te stellen. 

• Begin aan de achterkant van het hoofd bij het drogen van uw haar en 

werk naar voren. 

• Concentreer de luchtstroom niet gedurende langere tijd op een bepaald 
gebied. 

• WEES VOORZICHTIG: begin met een lage stand om de juiste 

temperatuur voor uw hoofdhuid te testen. 

• OPMERKING: tijdens de eerste paar minuten van het eerste gebruik 

kunt u rook en een lichte geur opmerken, dit is normaal en verdwijnt 

snel. 

GEBRUIK: 

1. Droog uw haar met een handdoek. 

2. Verdeel het haar in 

hanteerbare secties met de 

haarclips. 

3. Voor soepel uitblazen, plaats 

het dicht bij de wortels en 

borstel het naar de uiteinden. 

4. Om oververhitting van het 

product te voorkomen, moet u 

het eerst op een lage stand 

starten om de juiste temperatuur 

voor uw hoofdhuid te testen. 

5. Gebruik het om hygiënische 

redenen op schoon haar. 

6. Spoel de borstel nooit af onder water. 
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TIP: Bescherm uw haar tegen hitte! We raden u aan om kort voordat u uw 
Styloom-borstel gebruikt een hittebeschermingsspray op uw haar aan te brengen 
om uw haar te beschermen tegen schade door de thermische styling van uw haar, 
het aantal gespleten haarpunten te verminderen en de glans te vergroten. 

 
 

STYLING TIPS: 

Om sneller te drogen: droog uw haar met een handdoek om overtollig water te 

verwijderen en kam het natte haar vervolgens met een kam voor het beste 

resultaat. 

Voor eenvoudiger stylen: verdeel het haar in hanteerbare secties met de 
haarclips. 

Om volumineus haar te krijgen: houd de borstel dicht bij de wortel en rol 

naar de punten. 

Om glad, steil haar te krijgen: borstel glad naar het einde toe. 

Om de punten te krullen: plaats de haarborstel ONDER de punten en houd 

deze 2 tot 3 seconden vast voor het ronddraaien 

Naar buiten staande krullen: plaats de borstel over de haarpunten en houd 

deze 2 tot 3 seconden vast voordat u naar buiten draait. 
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ONDERHOUD EN VERZORGING: 

• Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat afkoelen voordat u gaat 
schoonmaken. 

• Inspecteer regelmatig het luchtinlaat- / filterzeef aan de achterkant 

van de borstel en verwijder vuil dat zich mogelijk heeft opgehoopt. 

Ophoping kan de luchtstroom verminderen en de borstel beschadigen. 

• Gebruik nooit de volgende chemicaliën om het product te reinigen; 

Verdunner, benzinealcoholen of andere ontvlambare chemicaliën. 

• Wikkel het snoer NIET om het apparaat: dit kan slijtage van het snoer 
veroorzaken. 

• Gebruik een zachte, droge doek om te reinigen. 
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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. 


