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BESCHRIJVING: 
1. Schakelaarknop 
2. Stoom-functieschakelaar 
3. Insteltoets voor de temperatuur (180° -230° C) 
4. Verwarmingsplaten 
5. Stoomdispenser 
6. Afneembare waterreservoir 
7. Knop voor het openen van het waterreservoir 
8. Zwenkkabel 
9. Maatbeker 
 

 

WAARSCHUWINGEN: 

• Open de tank nooit als het apparaat heet is. 

• Houd rekening met een opwarmtijd van 2-3 minuten voordat u de stoomfunctie gebruikt. 

• Vermijd elk contact tussen de huid en de hete oppervlakken van het product. 

• Wees voorzichtig met het richten van de stoom op de huid om het risico op brandwonden te 

vermijden. 

• Gebruik het product niet in de buurt van bronnen en/of bakken met water. 



• Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de hete delen van het product. 

• Plaats het product altijd op hittebestendige oppervlakken. 

• Houd het product uit de buurt van ontvlambare voorwerpen (kleren, handdoeken ...). 

• Dit product is alleen geschikt voor haar. Niet gebruiken op pruiken en/of dierlijk haar. 

• Laat het haar niet langer dan enkele seconden tussen de platen zitten, omdat het beschadigd 

kan raken. 

• Laat het netsnoer nooit om het product gewikkeld liggen. 

• Laat het product afkoelen alvorens het op te slaan en/of te reinigen. 

• Om veiligheidsredenen wordt het product na een uur gebruik automatisch uitgeschakeld. 

HET VULLEN VAN HET RESERVOIR (FIG. 2): 

•  Verwijder het reservoir aan de bovenzijde van het apparaat met behulp van de knop. 

•  Vul deze met water, bij voorkeur gedestilleerd (na het opheffen van de kleine witte rubberen 

dop), met behulp van de meegeleverde maatbeker.  

• Plaats het reservoir weer terug en zorg ervoor dat deze goed gesloten is en op de juiste plaats 

staat. 

•  Controleer of de handen en de buitenkant van het reservoir perfect droog zijn. 

•  Als het reservoir tijdens het gebruik opnieuw moet worden gevuld, haal dan de stekker uit het 

stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld. 

•  Open het reservoir nooit als het apparaat heet is. 

•  Houd rekening met een opwarmtijd van 2-3 minuten voordat u de stoomfunctie gebruikt. 

 

WERKING 

GEBRUIK (zonder stoom): 

• Was uw haar en zorg ervoor dat het droog is. Het gladde effect zal beter zijn als uw haar schoon 

is. 

• Kam uw haar grondig en verwijder eventuele knopen. 

• Let op dat u niet te veel haar tussen de platen plaatst. 

• Sluit het product aan en druk op de ON / OFF knop. 

• Het product begint op te warmen, het operatielampje begint te knipperen en gaat uit als de 

geselecteerde temperatuur bereikt is. 

• Gebruik de +/- toets om de juiste temperatuur in te stellen. 

Over het algemeen wordt aangeraden een lagere temperatuur (180°C) te kiezen voor dun, 

verkleurd en/of gevoelig haar, en een hoge temperatuur (230°C) voor krullend, dik en/of moeilijk te 

kammen haar. 

• Ga door met het gladstrijken van elk afzonderlijk, van tevoren gescheiden, beginnend bij de 

wortels tot aan de punten, zonder te stoppen om verbranding van het haar te voorkomen. 

(Afbeelding 4) 

• Het is aan te raden om het haar te koelen alvorens het te kammen, om het resultaat niet in 

gevaar te brengen. 

• Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit met de AAN/UIT-knop en koppelt u het apparaat los. 

 

 

 



GEBRUIK (met stoom): 

• Zorg ervoor dat het reservoir vol is. 

• Activeer de stoomfunctie met de juiste schakelaar. 

• Ga te werk zoals beschreven in "NO-STEAM USE". 

 

SCHOONMAKEN: 

• Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen. 

• Maak het reservoir na elk gebruik altijd leeg. 

• Reinig de platen met een vochtige, zachte doek zonder afwasmiddel om de optimale kwaliteit van 

de platen te behouden. Maak geen krassen op de platen. 

• Gebruik bij voorkeur gedestilleerd water om het reservoir te vullen. Indien dit niet het geval is, 

koppel het toestel dan regelmatig los. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

42W vermogen 

Voeding 220-240V -50Hz 

 

 

Artwork zinnen:  

STIJLTANG HAAR MET STOOM 

Keramische drijvende platen 

Instelbare temperatuur tot 230° 

Automatische veiligheidsuitschakeling na 60 minuten 

360°-zwenkkoord 

Met een praktische maatbeker om het reservoir te vullen 

 


