
Waarschuwing:

● Lees alle instructies voor gebruik.
● Houd het ver weg van water.
● Koppel altijd los na gebruik.
● Gebruik het hanvat om de krultang vast te houden 
wanneer het vat nog heet is.
● De krultang is heet tijdens gebruik. 
Voorkom aanraking van de huid of ogen met het verwarmde oppervlak. 
Gebruik ten alle tijden het handvat om verwarmd product vast te houden.
● Voordat je de krultang opbergt, 
geef voldoende tijd voor het apparaat om af te koelen. 
Bewaar altijd op een droge en veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
●Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het is 
aangesloten op een elektrische bron.
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Gebruiksaanwijzing
 

MELLIAN®
6-in-1 Verwisselbare Krultang C83

1. Opzetstuk:
Gebruik het om je haar te krullen als de temperatuur warm genoeg is.

2. Handvat:
Houd de krultang hiermee vast tijdens het krullen, als het opzetstuk heet is.

3. Verwissel knop:
Druk deze knop in om de opzetstukken te verwisselen.

4. LED-scherm:
Sluit aan op de adapter en druk op de aan/ uit schakelaar om scherm te lezen. 
- 80°C - 120°C: voorkeur bij fijn, en dun haar
- 120°C - 160°C: voorkeur bij gemiddeld dik haar
- 160°C - 210°C: voorkeur bij gemiddeld tot dik, of behandeld haar

5. Schakelknoppen:
Gebruik de schakel knoppen om de krultang in te schakelen 
en de temperatuur aan te passen.

6. Koord:
360°C draaibaar, 2,5 meter ETL gecertificeerd netsnoer.

Instructie: Hoe te gebruiken:

1. Kies het gewenste opzetstuk voor jouw haar en installeer deze correct
in het handvat.
Om van opzetstuk te wisselen, druk je eerst de verwisselknop in. 

2. Verwarm de krultang ongeveer 30 seconden voordat je begint met krullen. 
Er zijn meerdere temperatuur mogelijkheden. Dit is af te lezen van 
het LCD-scherm en in te stellen met de schakelknoppen. 
Experimenteer om de juiste temperatuur voor jouw haar te vinden.

3. Borstel je haar grondig en scheid je haar in secties voor een beter effect.

4. Plaats de basis van de krultang in de buurt van de hoofdhuid of 
je hoofd met de punt naar beneden gericht.

5. Wikkel het haar van de basis van de krultang naar de punt in 
neerwaartse richting. Gebruik de meegeleverde warmtebestendige 
handschoen  om uw handen te beschermen, vooral als je nog 
niet bekend bent met het gebruik van dit dit soort apparaten. 

6. Houd het haar 5 tot 6 seconden rond de krultang. 
Laat het haar vervolgens uit de krultang glijden in plaats van het naar 
beneden te trekken. Hiermee voorkom je dat de krul in de knoop raakt.

7. Spray haarlak lichtjes om je krullen vast te houden. 
Spray niet te veel, omdat het je haar breekbaar kan maken of verzwaren.

Specificatie:

Materiaal: 
Opzetstukken: PTC + aardewerk coating 
Handvat: PET-materiaal 
Vermogen:  55W
Frequentie:  50Hz/60Hz
Voltage: 110V-240V 
Temperatuurbereik:  80°C-210°C
Grootte opzetstukken: 13-25mm, 19mm, 18-25mm, 25mm (kraal), 
25mm, 32mm
Snoerlengte: 2.5 meter & ETL gecertificeerd
Accessoires: Warmte beschermende handschoen 

Wat is inbegrepen:
6x verwisselbare krultang opzetstukken
1x Krul handvat
1x hittebestendige handschoen
1x Gebruikershandleiding
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