Max Pro Evolution-stijltang | | 1''-stijltang met 100% titanium platen
De Max Pro Evolution-stijltang met 100% titanium platen beschermt de schubben van je haar terwijl
je stijlt en behoudt het natuurlijke vocht in het haar. Onze stijltang van drijvend micro gepolijst
titanium warmt snel en gelijkmatig op, waardoor je superieure controle over je styling hebt zonder
dat je haar trekt, krimpt of verbrandt. De titanium stijltang warmt in een paar seconden op tot 230°C
en is klaar om te stijlen wanneer jij dat bent. De Max Pro Evolution-stijltang produceert verinfraroodwarmte die je haar verzacht tot in de haarschubben en geeft je een salonfrisse look. De
stijltang maakt gebruik van negatieve ion-technologie die krullen neutraliseert en statisch haar
elimineert waardoor je haar er zacht en gezond uit zal zien. Je kunt direct een krullende of golvende
look creëren en met deze veelzijdige stylingtool is je haar altijd gezond, zijdezacht en antistatisch. De
Max Pro Evolution-stijltang wordt na een uur automatisch uitgeschakeld en is uitgerust met een
digitaal display en met een dubbel voltage voor gebruik in het buitenland.

Instructies:











Zorg er altijd voor dat je haar helemaal schoon en droog is voordat je de stijltang gebruikt.
Zorg ervoor dat er geen water aanwezig is op de vloer of op andere oppervlakken in de buurt
van het stopcontact of de haarstylingtool.
Dit apparaat kan een gepolariseerde stekker bevatten waarin de ene pen breder is dan de
andere. Als dat zo is, zal deze stekker alleen in een stopcontact passen wanneer deze op de
juiste manier geplaatst wordt. Als de stekker niet in een stopcontact past, zorg er dan voor
dat je de grote pen in het juiste gat hebt gestoken. Lukt het niet om de stekker zonder
problemen in het stopcontact te steken, neem dan contact op met een elektricien; probeer
de stekker nooit geforceerd in een stopcontact te steken.
Steek de stekker van de stylingtool in een stopcontact en schuif de schakelaar op de
handgreep aan de binnenzijde in de "ON"-stand.
De haarstylingtool zal direct erg warm worden, maar het duurt ongeveer 40 seconden
voordat deze een optimale gelijkmatige warmteverdeling heeft.
De haarstylingtool wordt erg warm, zorg er dus voor dat deze geen contact maakt met de
huid.
Zet na het stijlen van je haar de haarstylingtool uit door de schakelaar aan de binnenzijde op
de "OFF"-stand te zetten, haal de stekker uit het stopcontact en laat de haarstylingtool
volledig afkoelen op een hittebestendige ondergrond voordat je deze opbergt. Laat de
stylingtool nooit in het stopcontact zitten of de schakelaar op de “ON”-stand staan als je niet
in de buurt bent.
Laat je haar afkoelen voordat je het aanraakt of borstelt.

Veiligheidsmaatregelen
Lees deze voor het gebruik aandachtig door:

Gevaren:




Gebruik de stylingtool nooit in de buurt van water of tijdens het baden, douchen of wassen.
Valt de stylingtool in het water terwijl er stroom op staat, pak deze dan niet vast, tenzij de
stroom op het stopcontact is uitgeschakeld.
Gebruik nooit stylingtools met blote of natte voeten, omdat dit een elektrische schok of
letsel kan veroorzaken.

Verbrandingen:








De stylingtool is zeer heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak het verwarmde element
niet aan terwijl de stylingtool is aangesloten. Zorg ervoor dat de stylingtool voldoende tijd
heeft om af te koelen.
Stop wanneer je je verbrandt direct met het stijlen van je haar en verzorg de brandwond
onmiddellijk.
Gebruik altijd een hittebestendige handschoen als je deze in de buurt hebt .
Zorg ervoor dat je de stylingtool na elk gebruik uitzet. Laat nooit een stylingtool onbeheerd
achter als deze is aangesloten of aan staat.
Houd een stylingtool uit de buurt van brandbare oppervlakken, plastic of andere materialen
die gevoelig zijn voor warmte.
Als je de stylingtool neer moet leggen terwijl deze aanstaat, doe dat dan alleen op een
hittebestendige ondergrond. Het beste is om een hittebestendige mat of houder voor je Max
Pro-stijltang/krultang te gebruiken om schade aan je meubilair te voorkomen.

Gebreken:




Controleer je stylingtool voor elk gebruik en gebruik deze niet als de stylingtool (deels)
beschadigd is.
Neem voor alle reparaties die binnen de garantie vallen contact op met een erkende Max
Pro-retailer of -fabrikant.
Max Pro is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door onjuist
of oneigenlijk gebruik. Voor de garantie moet je het originele aankoopbewijs en de originele
doos van je stylingtool kunnen overleggen.

Opbergen:




Ben je klaar met je stylingtool, haal de stekker dan uit het stopcontact en geef de stylingtool
de tijd om af te koelen voordat je deze opbergt.
Wikkel nooit het snoer om je stylingtool, er bestaat een kans dat deze dan gaat scheuren.
Vermijd scherpe buigingen en draaien.
Bewaar de stylingtool voor toekomstig gebruik op een veilige, droge plaats. Berg deze buiten
het bereik van kinderen (en huisdieren) op.

Garantie
Bedankt voor de aanschaf van een Max Pro-haarstylingtool.
Deze garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop . Om onze waardering voor je aankoop
en de toewijding aan onze producten te laten blijken, bieden we je hierbij aan om je garantie gratis
uit te breiden tot een levenslange beperkte garantie! Om je te registreren voor deze garantie kun je
ons bezoeken via www.maxprohair.com en daar het inschrijfformulier invullen.
Zorg ervoor dat je je aankoopbewijs en de originele verpakking bewaart als bewijs van aankoop. Deze
garantie is alleen geldig voor stylingtools die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde Max Pro-retailer.
Als je product niet goed werkt als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en er aan de
garantievoorwaarden is voldaan zal je Max Pro-stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit
wordt bepaald door de fabrikant.
Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, schade of normale
slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie
geldt niet voor stylingtools die zijn aangepast , gewijzigd of gerepareerd door een onbevoegde Max
Pro-verkoper of -fabrikant. Voor vragen over de garantie kun je contact opnemen met een
medewerker van de klantenservice of kun je ons bezoeken via www.maxprohair.com
Wanneer het apparaat niet naar behoren werkt, hebben wij digitale afbeeldingen van de stylingtool
nodig, evenals een kopie van je originele aankoop bon. In geval van vervanging of reparatie is er een
betaling nodig om de verzend- en administratiekosten (afhankelijk van je woonplaats) te dekken.
Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen of opmerkingen hebt. Wij helpen je graag
verder.
Bedankt voor je aankoop!
Max Professional
‘Goodbye to bad hair days’

Contactgegevens Max Professional:
Schipholweg 1003
2143CH Boesingheliede
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 261 0907
Email: info@maxprohair.com

