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WARME LUCHT BORSTEL
Bedieningsaanwijzing

Bedankt.
Voor uw vertrouwen in CARRERA – en dat wĳ  onmiddellĳ k 
gebruik mogen maken van uw vertrouwen met onze warme 
lucht borstel.

Een idee dat alles in gang zet.
Elk toestel van CARRERA volgt een duidelĳ ke lĳ n. Geen reke-
ning houden met bestaande geslachtsrollen, geen roze voor 
vrouwen, geen blauw voor mannen. Sinds wanneer hebben 
kwaliteit en performance dan wel een geslacht?

Wĳ  zorgen voor technologie, de bedieningsvriendelĳ kheid.
Handling, esthetica gemaximaliseerd en performance leef-
baar gemaakt. Zowel bĳ  het inschakelen als nog jaren later. 
Performance komt gewoonweg niet uit de motor, maar is het 
resultaat van de doeltreffende samenwerking van elke module. 
Wĳ  noemen dit gewoon de boost van CARRERA.

Daarbĳ  hebben wĳ  het warme water niet uitgevonden – maar 
we hadden wel de moed de beslissende stappen correct te 
nemen en alles wat onbelangrĳ k was weg te laten. 

Dat is onze stĳ l. En u zult deze stĳ l in elk ander toestel van 
CARRERA terugvinden.

www.carrera.de

DESIGNED IN GERMANY 

www.carrera.de

DESIGNED IN GERMANY 
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01. LEVEROMVANG / COMPONENTEN

1  Luchtuitlaatopening / luchtuitlaatrooster

2  Ontgrendelingstoets voor opzetstukken

3  Schakelaar voor verwarmingsniveaus (HEAT)

4  COOL SHOT (toets voor koude luchtstroom)

5  Luchtinlaatrooster

6  360 ° kabelscharnier

7  Ophanghaak

8  Aansluitkabel met netstekker

9  In-/uitschakelaar en schakelaar 
voor de vermogensniveaus (SPEED):

 0 = uit
 1 = langzame luchtstroom
 2 = snelle luchtstroom

A  Basistoestel

B  Slanke ronde borstel met intrekbare haren, Ø 22 mm

C  Grote ronde borstel, Ø 38 mm

D  Extra grote ronde borstel, Ø 50 mm

E  Stylingsproeikop

Bĳ komende accessoires (zonder afb.):
Bewaartas

21 3 4 5 6 7
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02. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Doelmatig gebruik
Het toestel is uitsluitend voorzien om echt, menselijk hoofdhaar te 
drogen en te stylen. Het haar moet op voorhand met een handdoek 
gedroogd worden.
Het toestel is uitsluitend voor het privé huishouden ontworpen en 
mag niet voor commerciële doelen gebruikt worden. Het toestel mag 
alleen binnenhuis gebruikt worden.

Voorzienbaar misbruik
Geen kunsthaar en geen dierenhaar behandelen. 
Het toestel nooit voor andere doelen dan de in deze gebruiksaanwij-
zing beschreven doelen gebruiken!

Aanwijzingen voor het veilige bedrijf
 ● Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, 

en door personen met verminderde licha-
melijke, sensorische of mentale vaardighe-
den of gebrek aan ervaring en/of kennis 
gebruikt worden, wanneer ze onder toezicht 
staan of over het veilige gebruik van het 
toestel geïnstrueerd werden en de daaruit 
resulterende gevaren begrepen hebben. 

 ● Kinderen mogen niet met hettoestel spelen.
 ● Reiniging en gebruikersonderhoud mogen 

niet door kinderen worden uitgevoerd, be-
halve wanneer ze onder toezicht staan.

 ● Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de 
buurt van het toestel en de aansluitleiding 
gehouden worden.
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Dit toestel niet gebruiken in de buurt  
van badkuipen, douches, wasbekkens of 
andere vaten die water bevatten.

 ● Wanneer het toestel in een badkamer ge-
bruikt wordt, moet na gebruik de stekker 
uitgetrokken worden omdat de nabijheid 
van water een gevaar betekent, ook wan-
neer het toestel uitgeschakeld is.

 ● Wanneer de kabel beschadigd is, moet hij 
door de fabrikant, zijn klantendienst of een 
soortgelijk gekwalificeerde persoon vervan-
gen worden om een gevaar te vermijden. 
Bij vervanging van een kabel mag in geen 
geval de doorzichtige, aangebrachte PVC- 
bescherming ontbreken.

 ● Als bijkomende bescherming wordt de in-
stallatie van een lekstroombeschermingsin-
richting (FI/RCD) met een nominale active-
ringsstroom van niet meer dan 30 mA in het 
stroomcircuit aanbevolen. Vraag advies aan 
uw elektrische installateur. Laat de inbouw 
uitsluitend door een elektrisch vakman 
uitvoeren.

GEVAAR voor kinderen
Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen. 
Kinderen mogen niet met de kunststofzakken spelen. 
Er bestaat verstikkingsgevaar.
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GEVAAR voor elektrische schok door vochtigheid
Leg het toestel nooit zodanig neer dat het in aangesloten staat 
in het water kan vallen.

●● Bescherm het toestel tegen vochtigheid, druip- of spatwater.
●● Bedien het toestel niet met natte handen.
●● Het toestel niet in nat haar gebruiken.
●● Toestel, kabel en netstekker mogen niet in het water of in 

andere vloeistoffen gedompeld worden en mogen niet onder 
stromend water afgespoeld worden.

●● Valt het toestel toch eens in het water, trek dan de stekker 
onmiddellijk uit en neem dan het toestel uit het water. Gebruik 
het toestel in dat geval niet meer, en laat het toetel door een 
gespecialiseerd bedrijf controleren.

●● Komt vloeistof in het toestel, de stekker onmiddellijk uittrek-
ken. Het toestel laten controleren vooraleer het opnieuw te 
gebruiken.

GEVAAR door elektrische schok
Het toestel niet in gebruik nemen wanneer het toestel of de 
kabel zichtbare schade vertoont of wanneer het toestel eerder 
gevallen is.

●● De stekker alleen op een correct geïnstalleerde, goed toegan-
kelijke contactdoos aansluiten, wiens spanning met de waarden 
op het typeplaatje overeenstemt. De contactdoos moet ook na 
aansluiting goed toegankelijk zijn.

●● Verzekeren dat de kabel niet door scherpe kanten of hete 
plaatsen beschadigd kan worden. De kabel niet rond het toe-
stel wikkelen (gevaar voor kabelbreuk!).

●● Verzekeren dat de kabel niet geklemd of gekneld wordt.
●● Om de stekker uit de contactdoos te trekken, altijd aan de 

stekker, nooit aan de kabel trekken.
●● De stekker uit de contactdoos trekken, …

 … na elk gebruik,
 … wanneer een storing optreedt,
 … wanneer u het toestel niet gebruikt,

9

 … voordat u het toestel reinigt en
 … bij onweer.

●● Nooit proberen met puntige objecten (bijvoorbeeld met een 
stijlkam) stof of vreemde voorwerpen uit het interieur van het 
toestel te verwijderen.

●● Om gevaren te vermijden, geen veranderingen aan het toestel 
en aan de accessoires aanbrengen. Ook de kabel mag niet zelf 
vervangen worden. Reparaties alleen door een gespecialiseer-
de firma laten uitvoeren.

GEVAAR – Brandgevaar
Het aangesloten toestel nooit zonder toezicht laten.

●● Het toestel nooit afdekken of op zachte objecten (bijvoorbeeld 
handdoeken) leggen. Het ingeschakelde / hete toestel altijd 
op een vaste, effen, hittebestendige ondergrond leggen. 

●● Verzekeren dat luchtinlaat- en luchtuitlaatrooster steeds vrij 
zijn. Het luchtinlaatrooster uit de buurt van lange haren of 
objecten houden die aangezogen kunnen worden.

●● Dit toestel heeft een oververhittingsveiligheid. Bij oververhit-
ting, bijvoorbeeld door het luchtinlaat- of luchtuitlaatrooster af 
te dekken, schakelt het toestel automatisch uit. In dit geval de 
in-/uitschakelaar op 0 (uit) zetten, de netstekker uit de contact-
doos trekken en het toestel voldoende laten afkoelen. Voordat 
u het toestel opnieuw inschakelt verzekeren dat geen haren of 
vreemde voorwerpen het luchtinlaatrooster blokkeren. .

●● Het toestel niet gelijktijdig met een ander toestel met hoge 
vermogensopname inschakelen dat op dezelfde meervoudige 
contactdoos aangesloten is.

●● Nooit benzine, spiritus of andere brandbare reinigingsmidde-
len gebruiken.

●● Het toestel nooit in combinatie met stylingproducten gebrui-
ken.

●● Geen verlengkabel gebruiken.
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GEVAAR voor brandwonden
De hete luchtstroom niet op ogen, handen of andere warmtege-
voelige lichaamsdelen richten.

●● De hete oppervlakken van het toestel niet aanraken.
●● Het toestel volledig laten afkoelen voordat u het reinigt of 

opbergt.
●● De styling-opzetstukken laten afkoelen voordat u ze van het 

toestel afneemt.

WAARSCHUWING voor verwondingen
De kabel zodanig leggen dat niemand erover struikelt of erop 
stapt!

VOORZICHTIG! Materiële schade
Het toestel nooit op hete oppervlakken (bijvoorbeeld kookplaten) 
of in de buurt van warmtebronnen of open vuur leggen.

●● Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen gebruiken.
●● Het toestel bij een temperatuur tussen −10 °C en +40 °C bewaren.

OPMERKINGEN:
●● De styling-opzetstukken zijn met een keramieken coating uitgerust, 

waardoor de warmte gelijkmatig verdeeld wordt en het haar zeer 
voorzichtig gestylt kan worden. Gestresseerd of gekleurd haar 
wordt door de keramieken coating zeer beschermd. De kleuren-
glans van gekleurd haar wordt duidelijk verlengd.

●● Dit toestel heeft een ioniseringsfunctie die permanent ionen op 
het haar aanbrengt om de statische oplading van het haar te ver-
minderen en de kambaarheid te verbeteren. Enkele waterdruppels 
worden in zeer kleine deeltjes verdeeld. Op deze wijze droogt het 
haar voorzichtiger en sneller. Uw haar wordt soepeler, krijgt een 
gezonde glans en de natuurlijke vochtigheid blijft behouden.
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03. OVER DEZE HANDLEIDING
●● Voor de eerste ingebruikname deze bedieningshandleiding gron-

dig lezen en vooral de veiligheidsaanwijzingen volgen!
●● Het toestel mag enkel bediend worden zoals in deze handleiding 

beschreven. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijk-
heid voor schade die door niet doelmatig gebruik ontstaan is.

●● Deze handleiding bewaren.
●● Wanneer u het toestel aan iemand anders geeft, voeg dan deze 

bedieningshandleiding erbij.

Waarschuwingen in deze handleiding
Wanneer nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze bedie-
ningshandleiding gebruikt:

GEVAAR! Hoog risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan 
schade voor lijf en leven veroorzaken.
WAARSCHUWING! Middelhoog risico: Niet-naleving van 
de waarschuwing kan tot verwondingen of zware materiële 
schade leiden.

VOORZICHTIG: Gering risico: Niet-naleving van de waarschu-
wing kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.

OPMERKING: Feiten en bijzonderheden die in de omgang met het 
apparaat nageleefd dienen te worden. 
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04. BEDIENING

WAARSCHUWING!  
Het toestel niet met natte haren gebruiken. De haren na het 
wassen goed frotteren.

OPMERKING: Vóór het eerste gebruik schakelt u het toestel enkele 
minuten in. Daarbij kan door de fabricatie een lichte geurvorming 
ontstaan. Dit is ongevaarlijk en treedt alleen bij het eerste gebruik op. 
Zorg voor een goede verluchting van de kamer.
●● Schat uw haar juist in: fijn of gestresseerd haar reageert sneller op 

de behandeling dan dik, gezond haar.
●● Hoe dunner de slierten, die u behandelt, des te intensiever het 

styling-effect wordt.

In-/uitschakelen en luchtstroom regelen
1. Steek de netstekker in een goed toegankelijke contactdoos.

2. Met de in-/uitschakelaar en de schakelaar voor de vermogensfase 9  
schakelt u het toestel in en selecteert u het gewenste vermogens-
niveau:
0 = uit 
1 = langzame luchtstroom, geringere temperatuur 
2 = snelle luchtstroom, hogere temperatuur

3. Na het stylen schakelt u de in-/uitschakelaar op 0 (uit) en trekt u de 
netstekker uit.

Temperatuur regelen
1. Met de schakelaar voor de verwarmingsfasen 3  regelt u de verwar-

mingsfasen:
I = lage temperatuur voor zacht drogen en vormen 
II = middelhoge temperatuur voor voorzichtig drogen en vormen 
  bij normaal haar 
III = hoge temperatuur voor snel drogen bij dik haar

13

OPMERKING: Selecteer bij het eerste gebruik van het toestel altijd 
een lage temperatuur.

Belangrijk: hoge temperaturen kunnen blond, gebleekt of geverfd 
haar aantasten.

Styling-opzetstukken aanbrengen / afnemen
1. Plaats de styling-opzetstukken zodanig op het toestel dat de op 

het opzetstuk zichtbare pijl naar het toestel wijst.

2. Druk het styling-opzetstuk tot aan de aanslag naar beneden tot hij 
hoorbaar insluit.

3. Om een styling-opzetstuk af te nemen drukt u de ontgrende-
lingstoets 2  in en neemt u hem af.

Stylen met de stylingborstels

OPMERKING: De grootte van de lokken wordt door de diameter van 
de styling-opzetstukken beïnvloed.

De styling-borstels maken een doelgericht stylen van bepaalde haar-
delen mogelijk.

●● De slanke ronde borstel, Ø 22 mm (Afb. B) met intrekbare haren, is 
geschikt voor kleinere lokken en krullen.

●● De grote ronde borstel, Ø 38 mm (Afb. C) met zachte haren, is ge-
schikt om zacht vallende frisuren te vormen, met andere woorden, 
middelgrote lokken / krullen.

●● De extra grote ronde borstel, Ø 50 mm (Afb. D) met harde 
borstels, is geschikt om grote lokken / krullen te vormen en geeft 
meer volume aan het haar.

1. Om lokken / krullen te vormen draait u een haarsliert van de punt 
naar boven rondom de ronde borstel.

2. Schakel het toestel in en selecteer het gewenste vermogens- en 
verwarmingsniveau.

●● Met de styling sproeikop (Afb. E) kunt u het toestel ook als haar-
droger gebruiken.
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Afkoelfunctie “COOL SHOT“
Om de houdbaarheid van het kapsel te verbeteren, kunt u op het 
einde van de styling het met warme lucht gevormde haardeel afkoelen 
om het resultaat te fixeren.
●● De toets “COOL SHOT“ 4  ingedrukt houden om de afkoelfunctie 

in te schakelen; Onafhankelijk van de uitgangstemperatuur krijgt u 
een koele luchtstroom zolang u de “COOL SHOT“-toets ingedrukt 
houdt.

Uitschakelen en afkoelen
1. Schakel het toestel met de in-/uitschakelaar en de schakelaar voor het 

vermogensniveau 9  uit en trek de netstekker uit.

2. Leg het toestel op een hittebestendige ondergrond en laat het volle-
dig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.

05. REINIGING

GEVAAR! Vóór de reiniging de stekker aftrekken en het toestel 
laten afkoelen.

WAARSCHUWING! Geen scherpe of krassende reinigingsmid-
delen gebruiken. Nooit benzine, spiritus of andere brandbare 
reinigingsmiddelen gebruiken.

Reinig het toestel regelmatig. Verzeker vooral dat het luchtinlaat- en 
luchtuitlaatrooster vrij zijn van stof, haren en pluisjes.
●● Wrijf de behuizing, het luchtinlaatrooster en de styling-opzetstukken 

met een licht bevochtigde doek af.
●● Trek de styling-opzetstukken van het toestel af. Houd het toestel met 

het luchtuitlaatrooster naar beneden en reinig het met een penseel.
●● Wrijf de opzetas met een licht bevochtigde doek af.
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06. BEWARING

GEVAAR! De kabel niet rond het toestel wikkelen (Gevaar voor 
kabelbreuk!)

●● Met de ophanghaak 7  kunt u het toestel zeker en praktisch op-
hangen om te bewaren.

07. STORINGEN VERHELPEN

GEVAAR! In geen geval proberen het toestel zelfstandig te repa-
reren. Altijd de stekker uit de contactdoos trekken wanneer een 
storing optreedt.

Storing: De volgende punten controleren:

Werkt niet ●● Stroomverzorging verzekerd?
●● Heeft de oververhittingveiligheid het toestel 

uitgeschakeld? 
Zet de in-/uitschakelaar 9  op 0 (uit), trek de 
netstekker uit de contactdoos en laat het toestel 
voldoende afkoelen. Voordat u het toestel weer 
inschakelt, dient u zich ervan te vergewissen dat 
geen haren of vreemde voorwerpen het luchtin-
laatrooster blokkeren.

Bij hier niet vermelde storingen, neemt u contact op met ons service-
center. Laat reparaties aan het toestel alleen in een gespecialiseerde 
werkplaats uitvoeren.
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08. CONFORMITEITSVERKLARING
In overeenstemming met de Europese richtlijnen werd het 
CE-teken aangebracht.

De conformiteitsverklaring wordt bij de distribiteur bewaard: 
Aquarius Deutschland GmbH 
Weissenburger Str. 25 · 81667 München · DUITSLAND 
(Dit is geen serviceadres!)

09. TECHNISCHE GEGEVENS

Artikeltype CRR-535
Artikelnummer 16241011
Netspanning 220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Beschermklasse  II
Vermogen 1050 –1200 W

CARRERA is een geregistreerd handelsmerk. Met het oog op productver-
beteringen behouden wij ons technisch een optische veranderingen aan 
het toestel en aan de accessoires voor. Afbeeldingen kunnen afwijken.

10. AFVALVERWIJDERING
Het symbool hiernaast betekent dat het product in de 
Europese Unie gesorteerd verwijderd moet worden. Dit 
geldt voor het product en alle met dit symbool gekenmerkte 
accessoires. Gekenmerkte producten mogen niet via het 
normale huisvuil verwijderd worden, maar moeten naar een 
recyclinginstantie voor elektrische en elektronische toestellen 
gevoerd worden.

Verpakking
Wanneer u de verpakking wilt verwijderen, volg dan de mili-
euvoorschriften in uw land.
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