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Max Pro Multi Airstyler 

Overal op social media zie je tegenwoordig de meest perfecte hair looks voorbij komen. Dát wil jij 
natuurlijk ook! Maar bij het zien van de ‘how to’ of ‘get ready’ filmpjes op YouTube zakt het  
enthousiasme al snel beneden pijl; tijdrovend en/ of te ingewikkeld voor jouw daily ochtend  
routine. Goed nieuws: Max Pro introdu- ceert de Max Pro Multi Airstyler Föhn: een  
multifunctionele haar tool waarmee je jouw haar gemakkelijk droogt én gelijktijdig steilt! Dankzij de 
vier verschillende opzetstukken creëer je binnen no-time iedere mooie natuurlijke haar look die je 
maar wenst. Of je nu kiest voor krullen, [beach] waves, stijl haar of voor lekker wat volume, met 
deze multifunctionele haardroger kan jij het allemaal.

Instructies
1] Was je haar met Shampoo en Conditioner. Spoel het haar grondig. Maak het haar schoon 
om overtollig vocht te verwijderen. Verdeel je haar in secties. Gebruik de droger samen met een 
stylingborstel om directe warme lucht door een haargedeelte tegelijk te leiden. Beweeg de droger 
gelijkmatig over elke sectie, zodat de warme lucht door het haar gaat. Directe luchtstroom bij het 
haar, geen hoofdhuid.
2] Houd de luchtinlaatopeningen van de droger onbelemmerd en vrij van haar en droger.
3] Om overdrogen te voorkomen, concentreer de hitte gedurende een bepaalde periode op geen 
enkele sectie. Houd de droger in beweging zoals je stijlt.
4] Voor een snelle styling, bevochtig het haar met een beetje water voordat u het in de droger 
legt.
5] Wanneer u de droger gebruikt om krullen en golven te creëren, droogt u het haar bijna volledig 
op de warmste stand en beëindigt u het stylen met de lage- re instelling. Dit zal de stijl in je haar 
bepalen.
6] Deze droger bevat een concentratorbevestiging. Gebruik de concentrator als u de droogkracht 
in een klein gebied (zoals een krul of een golf) wilt scherpstellen of als u krullend haar wilt  
ontspannen.

Reinigen
Gebruik geen vloeibare of aerosolreinigers. Maak u apparaat schoon met een zachte, vochtige 
(niet natte) doek.
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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 

-  Gebruik altijd een hittebestendige handschoen als je deze in de buurt hebt.
-  De stylingtool is zeer heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak het ver- warmde  
 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.
-  Zorg ervoor dat je de stylingtool na elk gebruik uit zet. 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. Deze  
 is te bestellen via www.maxprohair.com
 

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 origi 
 nele doos van je stylingtool kunnen overleggen.
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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.
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GOODBYE TO BAD HAIR DAYS 

Max Pro 
Tel: +31 (0)20 261 0907 

Email: info@maxprohair.com

GARANTIE
 
Bedankt voor de aanschaf van een Max Pro haarstylingtool. Deze garantie is twee jaar geldig 
vanaf de datum van aankoop.
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 klantenser-
vice 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 origi-
nele 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!


