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Professioneel strijkijzer
voor het haar van
hoog profijt.
Drievoudige coating en
minder gewicht

Gebruikshandleiding
Modelnr. M-071060
• Dank u voor de aankoop van dit product.
• Lees voor uw veiligheid deze
gebruikshandleiding en gebruik het product
op een correcte manier.
• Er kunnen niet-vermelde wijzigingen zijn in
de kleur of het ontwerp om de prestaties of
de kwaliteit van het product te verbeteren.
• Sluit bij een aanvraag voor herstelling de
garantie van het product die zich in deze
gebruikshandleiding bevindt.

Voorzorgsmaatregelen
De onderwerpen inzake veiligheid worden ingedeeld als Waarschuwingen of
Voorzorgsmaatregelen, naar de ernst van de schade die zich kan voordoen als er een incident
gebeurt zoals hierna wordt aangetoond:
Waarschuwing: er kunnen zich ernstige letsels of overlijden voordoen als de
instructies niet worden gevolgd.
Voorzorgsmaatregel: er kunnen zich ernstige letsels of schade aan het product voordoen als
de instructies niet worden gevolgd.
Dit product is een huishoudapparaat.
Lees deze handleiding en volg de instructies zorgvuldig om onverwacht gevaar of
schade vanwege een incorrect gebruik van het product te voorkomen.
• Dit huishoudapparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensorische of mentale capaciteiten, of door gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
een persoon verantwoordelijk voor de zijn/haar veiligheid toezicht houdt of instructies geeft over
het gebruik ervan.
• Kinderen moeten worden gecontroleerd om zeker te zijn dat ze niet spelen met het apparaat.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de monteur
of gekwalificeerd personeel om gevaar te vermijden.
• WAARSCHUWING Gebruik dit apparaat niet dichtbij baden, douches, lavabo’s of
andere voorwerpen die water bevatten.
• Demonteer het product niet.
• Verwijder het water op een toegekende plaats.
• Haal het product uit het stopcontact en bewaar het op een plaats zonder vocht, inclusief wanneer
de stroom is uitgeschakeld en er water vlakbij is.
• Als bijkomende bescherming moeten de elektrische netwerken in de badkamer uitgerust zijn met
een reststroomapparaat (RCD) die de 30 mA nominale stroom niet overschrijdt.
• Als de binnenzijde van het product rood wordt wanneer u het product gebruikt, schakel het
onmiddellijk uit.
• Controleer of het product correct in het stopcontact zit.
• Gebruik geen andere elektrische verwarmingstoestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact. Dit kan
brand veroorzaken door oververhitting.
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Lees vóór gebruik deze gebruikshandleiding aandachtig voor uw
veiligheid en voor een correct gebruik.

NL

• Dit apparaat produceert hitte tijdens de werking ervan. Vermijd contact met de
verwarmingsplaat. Pas op voor brandwonden.
• Droog a.u.b. eerst uw haar voor u het toestel gebruikt. De vormgeving is mogelijk niet
perfect met nat haar. We raden aan om het haar met een handdoek te drogen. Pas om
voor brandwonden aan de hoofdhuid en verwondingen veroorzaakt door hete stoom.
• Bij hoge temperaturen (180°C~220°C)kan het haar gemakkelijker beschadigd raken.
• Pas ervoor op om het toestel niet nat te maken. Gebruik het niet op vochtige plaatsen
zoals de badkamer. Er kunnen elektrische ongevallen gebeuren.
• Wacht na gebruik tot de verwarmingsplaat afgekoeld is. Houd dingen die niet
hittebestendig zijn, weg van het toestel.
• Trek niet aan de stroomkabel. Druk op de stroomkabel of hevige schokken kunnen tot
storingen leiden.
• Als de verwarmingsplaat of het oppervlak gereinigd dient te worden, schakel het toestel
dan uit, trek de stekker uit, en wacht tot het afgekoeld is.
Veeg het schoon met een zachte doek. Oplosmiddelen zoals benzeen en verdunners en
draadborstels mogen niet worden gebruikt.
• Als het toestel nat is van water of een permanentingrediënt, stop het gebruik ervan dan
onmiddellijk en neem contact op met de dienst na verkoop of uw verkoper.
• Gebruik het toestel niet meer als u enige schade opmerkt of als de kabel doorgesneden
is. Neem contact op met de dienst na verkoop.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van herstellingen of
vervangingen door gebruikers.
• De fabrikant mag niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van
incorrect gebruik of andere doeleinden die niet in de aanwijzingen staan.
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Steek de stroomkabel in het stopcontact, draai deze daarbij niet. Het
apparaat zoemt, dat is normaal.
Druk op de hoofdtoets.
De standaard temperatuurinstelling 160°C verschijnt in het FND temp
display.
Druk op de knop Temp (+, -) om de gewenste temperatuur in te stellen.
Zolang de ingestelde temperatuur niet is behaald, geeft het temp display
de actuele temperatuur aan. Wanneer de temperatuur is behaald, hoort
u de zoemer.
Ontwar het haar en plaats het in het midden van de verwarmingsplaat.
Neem het lichtjes vast en kam het met uw vingers. Stop niet met
kammen en doe het niet te snel; anders kunt u vlekken in het haar
krijgen, of krijgt u niet de gewenste stijl.
Als u het apparaat gedurende 30 minuten niet gebruikt, gaat het in
slaapmodus. ([SLP] displays en de verwarming is uit.) Daarna zoemt het
alarm elke minuut gedurende 30 minuten.
Als u de slaapmodus wilt beëindigen, raak dan de temp display aan of
druk op de knop.
Als het apparaat nadat het in slaapmodus is gegaan (SLP displays),
gedurende nog eens 30 minuten niet wordt gebruikt, wordt het helemaal
uitgeschakeld. Druk op de hoofdtoets.
Schakel het apparaat na gebruik uit en trek het snoer uit de stekker.
Verbrennungsgefahr! Risico op brandwonden! Wacht tot de
verwarmingsplaat afgekoeld is.
Fouten displays [888] en het apparaat stopt met werken.
Stop het gebruik ervan en neem contact op met de dienst na
verkoop.
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3 layers

FAST

Driezijdige zwarte deklaag
Verwarmingsplaat van de Black Shine met driezijdige zwarte deklaag –
Grafeen, zwarte diamant en keramiek.
Zachte glijding en een perfecte vormgeving!
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Onafhankelijke controle
Snelle voorverwarming en recuperatie van de temperatuur
Met de onafhankelijke controlefunctie is er minder voorverwarmingstijd en
een betere recuperatie van de temperatuur. Het minimaliseert
temperatuurwijzigingen
tijdens de procedure om schade aan het haar te voorkomen.
Kussen & kanteling
Er wordt minder haar afgesneden dankzij het kussen en de kantelmethode, en
bovendien verdelen deze de hitte over het haar voor een optimale procedure.
Ergonomisch ontwerp
Het ergonomische ontwerp en speciale technologie verminderen de
vermoeidheid bij lange werkuren.
Soft 360° snoerrotatie
Het snoer kan 360° draaien zonder in de war te geraken, wat de levensduur
van het product verlengt.
Geen stress! U werkt met een veilig toestel
Ontworpen om elektrische problemen te voorkomen en gebruikers te
beschermen via een hardware-apparaat en softwarecontrole.
Veilig ontwerp! Slaapmodus
Als u het apparaat gedurende 30 minuten niet gebruikt, gaat het in
slaapmodus. ([SLP] displays en de verwarming is uit.) Alle elektrische
problemen kunnen vermeden worden.
Vrije voltage
U kunt het toestel overal ter wereld gebruiken, zonder een transformator
(100~240V). (U kunt een transformator kopen. Neem a.u.b. contact op met
ons).
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OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

A - Verwarmingsplaat: minimaliseert schade aan het haar met een driezijdige
zwarte dekkingslaag en een hellend kussen.
B - FND temp display: geeft de temperatuur van de verwarmingsplaat (100~220°C)
C - Schakelaar: controleert het toestel met de netspanning en de
temperatuurschakelaar.
D - 360° rotatie van het snoer: vermijdt dat het snoer tijdens de procedure
gedraaid geraakt.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam

LEOPA·R BLACK SHINE

Modeltype

M-071060

Voltage

Vrij voltage (100~240V)
50/60Hz

Opgenomen vermogen

25 W

Controletype

Micom onafhankelijke controle

Verwarming

Ver infrarood keramische verwarmer

Temp bereik

100°C ~ 220°C

Codelengte

3m

Grootte

263 x 37.8 x41mm

Gewicht

176 g

Product

STIJLTANG
Gefabriceerd door JMW, Zuid-Korea
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CE conformiteitsverklaring
BALTASAR RODRIGUEZ LLORENTE, S.L.
C/Marina nº 155, local 6 08013 – Barcelona
WIJ VERKLAREN op eigen verantwoordelijkheid dat het apparaat:
LEOPA·R BLACK SHINE
Merknaam

CBR Pofessional

Model

M-071060 LEOPA•R BLACK SHINE

Bouwjaar

2019

in overeenstemming is met de norm(en) of normatieve document(en):
EN 60335-1

EN 60335-2-23

EN 62233

EN 61000-3-2 & 3-3

EN 55014-1 & 2

en voldoet aan de belangrijkste vereisten van richtlijn(en):
Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
Richtlijn inzake elektromagnetische comptabiliteit (2014/30/EU)
Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
RoHS II-richtlijn (2011/65/EU)

Naam, achternaam en functie van de persoon die bevoegd is om het technisch
dossier op te stellen en deze verklaring te ondertekenen:
Baltasar Rodríguez Llorente

Plaats en datum
Barcelona, 26 de febrero de 2019
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Handtekening

NL

Productgarantie
※ Lees vóór gebruik van het product de gebruikshandleiding.
HERSTELFORMULIER
LEOPA•R BLACK SHINE
Modelnr.
Naam van de
klant

Naam van de klant

Adres

Telefoonnr.

Aankoopdatum

Jaar

Naam en adres van de winkel

Maand

Dag

Garantiezeitraum seit dem
Kaufdatum

Telefoonnr.

Reden waarom u herstel aanvraagt

69

