MINI PUNCH

BLOW
DRYER

FUNKTIONER
• Stærk 1000 W motor med lang levetid
• 2 varmetrin/hastighedsindstillinger til ﬂeksibel tørring og
styling
• 2 spændingsindstillinger, perfekt til internationale rejser
• Ergonomisk minidesign
• Hængekrog

FUNKTIONER
• 1,5” brede vibrerende turmalinbelagte keramiske
plader
• Innovativt, moderne og ergonomisk design
• Dobbelt spænding 110-240V
• 360° ledning med drejeled

FUNKTIONER
• Innovativt, moderne og ergonomisk design
• Flydende turmalinbelagte keramiske plader
• Avanceret varmeteknologi og ionisk teknologi
• Dobbelt spænding 110-240V
• 360° ledning med drejeled

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS
Efter hårvask tørres håret grundigt med et håndklæde for at
fjerne overskydende fugt.
1. Opdel håret i sektioner, der passer til din hårtype. Jo
kraftigere håret her, jo mindre sektioner.
2. Brug indstillingerne for ønsket varme- og blæsestyrke.
3. Med hårtørrer og stylingbørste føres blæseren i en
nedadgående retning fra hårrod til hårspids. Bevæg hele tiden
hårtørreren ned langs hver sektion, så luften passerer jævnt
gennem hver sektion. Undgå, at varmen koncentreres på ét
sted i længere tid, så hår og hovedbund ikke bliver brændt.

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS
1. Håret skal være tørt og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen
passer til den indstillede spænding på glattejernet.
Tænd for glattejernet ved hjælp af glideknappen On/Off
(tænd/sluk).
3. Standardindstillingen er 220 °C. Vent 3 minutter før
brug, til glattejernet er helt varmt.
4. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
5. Placér hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved
hårrødderne.
6. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet
glide ned gennem håret fra rod til spids.
7. Gentag samme procedure efter behov.
8. Lad håret køle af, inden du reder det igennem.
9. Efter brug slukkes glattejernet på knappen On/Of, og
stikket tages ud af stikkontakten.
10. Lad glattejernet køle helt af, inden det lægges til
opbevaring.

STYLINGINSTRUKTIONER
1. Håret skal være rent og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen
passer til den indstillede spænding.
3. Tænd glattejernet ved at trykke på knappen On/Off
Den blå LED-varmeindikator på forsiden blinker. Det
betyder, at glattejernet er ved at varme op.
4. Indstil til ønsket temperatur ved at trykke på den
samme knap. Ved tryk på denne knap ændres varmeindstillinger, og glattejernet tænder og slukker.
5. Glattejernet har 4 varmeindstillinger: 160 °C, 180 °C,
200 °C, 220 °C.
6. LED-lys på glattejernets højre side angiver temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 220 °C.
7. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
8. Placér hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved
hårrødderne.
9. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet
glide ned gennem håret fra rod til spids.
10. Gentag samme procedure efter behov.
11. Lad håret køle af, inden du styler det.
12. Tryk på knappen On/Off, tag stikket ud af stikkontakten, og lad glattejernet køle helt af inden opbevaring.

Ved hurtigt touch-up fugtes håret let og styles med hårtørreren.
Skift indstilling for spænding ved at dreje spændingsknappen
med en ﬂad skruetrækker. Drej til højre for 110V, drej til
venstre for 220V.

VIBRERENDE GLATTEJERN

MINI PUNCH HÅRTØRRER

BEMÆRK: Pladerne på det vibrerende glattejern
vibrerer kun, når pladerne er lukket sammen.

GLATTEJERN TIL VÅDT OG TØRT HÅR
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MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

FUNKTIONER
• Isolerende ophængt pladeteknologi
• Innovativt, moderne og ergonomisk design
• 25 mm, turmalinbelagte ﬂydende plader
• Dobbelt spænding 100-240V
• 360° ledning med drejeled
• Automatisk slukfunktion slukker styleren, når den ikke har
været i brug i 60 min.

GLATTEJERN MED FLEKSIBLE PLADER

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS
1. Håret skal være tørt og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen passer
til den indstillede spænding på glattejernet. Tænd ved at
trykke på knappen On/Off (hold knappen nede i 2 sek.).
3. Standardindstillingen er 180 °C. Vent 3 minutter før brug,
til glattejernet er helt varmt.
4. Indstil til ønsket temperatur med hurtigt tryk på
Power-knappen. Indstillinger er mellem 140-220 °C i 20 °C
intervaller. Digitalt display på glattejernet angiver temperaturindstilling.
5. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
6. Placér hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved
hårrødderne.
7. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet
glide ned gennem håret fra rod til spids.
8. Gentag samme procedure efter behov.
9. Lad håret køle af, inden du reder det igennem.
10. Efter brug slukkes glattejernet på knappen On/Off, og
stikket tages ud af stikkontakten.
11. Lad glattejernet køle helt af, inden det lægges til
opbevaring.
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MODEL # UNT 043
VOLTAGE: 110V-240V

FUNKTIONER
• Kalibreret hængsel giver perfekt pladejustering
• Innovativt, moderne og ergonomisk design
• Avanceret keramisk og ionisk teknologi
• Cylindrisk form, perfekt til krøller og bølger
• Dobbelt spænding 100-240V
• 360° ledning med drejeled
• Automatisk slukfunktion slukker styleren, når den ikke har
været i brug i 60 min.

BUET GLATTEJERN

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS
1. Håret skal være rent og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen passer
til den indstillede spænding på glattejernet. Tænd ved at
trykke på knappen On/Off (hold knappen nede i 2 sek.).
3. Standardindstillingen er 180 °C. Vent 3 minutter før brug,
til glattejernet er helt varmt.
4. Indstil til ønsket temperatur med hurtigt tryk på
knapperne +/-. Indstillinger er mellem 80-210 °C i 5 °C
intervaller. Digitalt display på glattejernet angiver temperaturindstilling.
5. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
6. Placér hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved
hårrødderne.
7. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet
glide ned gennem håret fra rod til spids.
8. Gentag samme procedure efter behov.
9. Lad håret køle af, inden du reder det igennem.
10. Efter brug slukkes glattejernet på knappen On/Of, og
stikket tages ud af stikkontakten.
11. Lad glattejernet køle helt af, inden det lægges til
opbevaring

FUNKTIONER
• Professionel vekselstrømsmotor med lang levetid
• Ionisk teknologi med turmalinbelagte plader fjerner krus og
giver silkeblødt hår
• 3 varmeindstillinger/2 hastigheder giver ﬂeksibel tørring og
styling
• Kold luft får stylingen til at holde længere
• 2 koncentratorer med direkte luft giver fokuseret styling
• 1 diffuser til kontrolleret tørring, uden at håret bliver ødelagt
• Ergonomisk nyt design
• Hængekrog

DIRECT AIR

BLOW
DRYER
HÅRTØRRER MED DIREKTE LUFT

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS
Efter hårvask tørres håret grundigt med et håndklæde for at
fjerne overskydende fugt.
1. Opdel håret i sektioner, der passer til din hårtype. Jo
kraftigere håret her, jo mindre sektioner.
2. Brug indstillingerne for ønsket varme- og blæsestyrke.
3. Med hårtørrer og stylingbørste føres blæseren i en
nedadgående retning fra hårrod til hårspids. Bevæg hele tiden
hårtørreren ned langs hver sektion, så luften passerer jævnt
gennem hver sektion. Undgå, at varmen koncentreres på ét
sted i længere tid, så hår og hovedbund ikke bliver brændt.
4. Giv ekstra fylde ved hårroden med at blæse kølig luft op
mod rødderne/hovedbunden ved hjælp af knappen cool shot.
Ved hurtigt touch-up fugtes håret let og styles med hårtørreren.
Påsæt medfølgende koncentrator eller diffuser, hvis du vil
sprede tørringen til særlige områder, når du styler håret.
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MODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

ON/OFF & TEMP. CONTROL

MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V
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MODEL # 9600
VOLTAGE: 220V-240V
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