
INSTRUCTION MANUAL
WAVE CURLER 

English - Norwegian



WARNINGS
• WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the risks involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and use 
maintenance shall not be done by children without supervision.

• Do not keep or use the appliance in humid areas.
• Keep out of reach of children.
• Do not use the appliance with wet hands or let water drop on the appliance. It may cause electric shock and injury. Do not 

operate the electrical appliance with wet hands or if the appliance is wet.
• Do not place in, or drop water or other liquids onto the appliance. If the appliance falls into water, unplug immediately. Do not 

reach into water.
• Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes and/or liquids.
• Do not attempt to repair or disassemble the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 

service agent or similarly qualified persons, in order to avoid any risks.
• Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped into water. 
• Do not use an extension cord to operate the appliance. Plug the appliance directly in the electrical outlet.
• Do not bend the electrical cord. 
• Keep cord away from the heated surfaces. 
• Keep heated surfaces away from contact with all skin areas. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces. 

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS
The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury, or fire. 
Arovo cannot be held responsible for any injury or property damage cause by failure to comply with the safety cautions 
and regulations. It is important to read all these instructions carefully before using the product, and to save them for 
future reference or new users.

WAVE CURLER

EXPLANATION SYMBOLS

EN

Read operators manual.

Do not use over or near washbasins, bathtubs, showers or other vessels containing water.

Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply with all the applicable Community regulations of the 
European Economic Area. 

Protection class II device in which protection against electric shock is not based solely on the basic insulation but in which 
there are additional safety features such as double or enhanced insulation. It is independent of the protection measures of the 
fixed installation.

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.

If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.



• Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or still plugged in. 
• Always unplug the appliance immediately after use. Unplug from outlet when the appliance is not in use. 
• Never leave the appliance unattended when plugged in. Never use while drowsy or sleepy. 
• Do not store the appliance immediately after use. Wait until it is completely cool before storing. 
• For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not 

exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice. 
• Do not use the appliance for purposes other than styling human hair.
• Keep the appliance away from non-heat-resistance surfaces and never cover the appliance with anything (e.g. clothing or towels) 

when it’s hot.
• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk even when the 

appliance is switched off .

TECHNICAL DATA 
• 110-240V~50-60Hz, 55W
• On/Off  button
• PTC heating element
• Ceramic coating barrel
• Top temperature: 190°C +/- 10°C
• LED indicator
• Cool touch tip
• 360 degree swivel cord
• Cable length: 1,8m

GENERAL FEATURES
Please read these instructions carefully before using this product and keep 
them in a safe place for future reference.

1. 3 heated barrels with Titanium Ceramic coating
2. On/ Off  Switch
3. Indicator Light Switch
4. Power Cord

IN THE BOX
The packaging should contain:
• Wave curler
• User guide: Read these instructions before use

USE
What to do before fi rst use:
• Remove the packaging material and inspect the device 

for damage.
• Do not operate the device if it is damaged in any way. Return it to your seller immediately.
• Only connect the appliance to a mains socket with the mains voltage indicated on the rating plate.
• When disconnecting the power cord from the power outlet, pull only on the plug. Never pull on the cord.
• During the fi rst few minutes of the fi rst use, you may notice a little smoke and a slight smell. This is normal and will soon 

disappear.
• Be aware that some surfaces may become hot. Do not touch and supervise others accordingly. The unit is VERY HOT when in use. 

Take care to avoid contact between the hot surface and bare skin, particularly around the ears, face and neck when in use.

INTENDED USE
Warning! Only use the device externally.
• The appliance is only intended for drying and styling human hair.
• Any improper use can be dangerous!



• Preparing the hair: Wash your hair and dry it well. Comb your hair thoroughly. Do not use hairspray or other flammable chemical 
hair care products.

• Curling Method:
1. Press the power ON/OFF and waiting for 2 minutes. The temperature will be about 190ºC± 10ºC.
2. Take about 3 cm wide hair section, start near the hair roots of the hair section and clamp it between the barrels and bottom 

plate of the curler. Hold in place for 5 seconds. Release the clamp and move it down the length of the hair section. 
3. For the first time curling it is better to take less hair to make sure the hair is curled.
• When you are finishing styling, switch off the appliance, unplug the appliance and allow it to completely cool down before 

cleaning or storing.

CLEANING
Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp cloth to wipe the appliance surfaces. Do not allow water 
or any other liquid to get into the unit. Care should be taken not to touch this part of the appliance when it is switched on our just 
after it has been turned off. ALLOW AT LEAST 30 MINUTES TO COOL DOWN BEFORE PUTTING AWAY.

STORAGE
Unplug the appliance, allow to cool and store in its box or in a dry place. Never store it while it is hot or still plugged in. Never wrap 
the cord tightly around the appliance. Never hang the unit by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any stress on the 
cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

WARRANTY:
The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer’s own country of residence, with a 
minimum of 24 months, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
• The warranty only covers defects in material or workmanship.
• The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making a claim under the warranty, 

the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
• The warranty will not apply in cases of:
1. Normal wear and tear
2. Incorrect use, e.g., overloading of the appliance, use of non-approved accessories
3. Use of force, damage caused by external influences
4. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g., connection to an unsuitable main supply or non-compliance with 

the installation instructions
5. Partially or completely dismantled appliances
6. The accessories are not covered by the terms of the warranty because they are subject to wear.
If you need more information or support, please contact us via: www.arovo.com/contact.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU.  To prevent 
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the 
retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice. The 
current version of this instruction manual can be found under www.arovo.com/manuals 



CE DECLARATION OF CONFORMITY
We, Arovo B.V., Doblijn 26, 1046 BN Amsterdam, The Netherlands declare under our own responsibility that the product:

Article number: ERP928942422 / 92384
Article name:  ELLE WAVE CURLER
Barcode:   8720039716971

a) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
EMC, LVD, ROHS.

b) Meets the conditions laid down in the following harmonised standards:
 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2014 EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:201

0+A2:2015 EN60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008.

The current version of this Declaration of Conformity can be found under www.arovo.com

Michael van Dijk - Quality manager
May 16, 2022
Amsterdam - The Netherlands



ADVARSLER
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, bassenger eller andre kar som inneholder vann.
• Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år og eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner 

eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis er under tilsyn eller har fått instruksjoner i trygg bruk av apparatet og forstår 
risikoen som bruken medfører. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

• Ikke oppbevar eller bruk apparatet i fuktige områder.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Bruk ikke apparatet med våte hender eller på et fuktig gulv eller la vann dryppe på apparatet. Det kan forårsake elektrisk støt og 

personskade. Ikke bruk det elektriske apparatet med våte hender eller hvis apparatet er vått.
• Ikke plasser apparatet i eller søl vann eller andre væsker på apparatet. Hvis apparatet faller i vann, må det kobles fra strømmen 

umiddelbart. Ikke grip ned i vannet.
• Ikke bruk apparatet i nærvær av eksplosive og/eller brennbare gasser og/eller væsker.
• Prøv ikke å reparere eller demontere apparatet. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes 

servicetekniker eller andre kvalifiserte personer for å unngå evt. risiko.
• Bruk aldri dette apparatet hvis det har skadet ledning eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har falt i 

vann. 
• Ikke bruk en skjøteledning til å bruke apparatet. Koble apparatet direkte til stikkontakten.
• Ikke bøy den elektriske ledningen.
• Hold ledningen unna oppvarmede flater. 
• Hold oppvarmede flater unna kontakt med hudområder. Ikke la øyne eller bar hud berøre varme overflater. 

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
Følgende sikkerhetstiltak må alltid følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade eller brann. Arovo kan 
ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaket av manglende overholdelse av sikkerhetsreglene 
og -forskriftene. Det er viktig å lese alle instruksjonene grundig før du bruker produktet og deretter oppbevare dem for 
fremtidig referanse eller nye brukere.

BØLGEKRØLLTANG

FORKLARINGER AV SYMBOLER

NO

Les bruksanvisningen.

Må ikke brukes over eller i nærheten av servanter, badekar, dusjer eller andre kar som inneholder vann.

Samsvarserklæring. Produkter merket med dette symbolet er i samsvar med alle gjeldende EU-forskrifter i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet. EU-samsvarserklæringen kan fås ved å skrive til produsenten.

Beskyttelsesklasse II-apparat der beskyttelse mot elektrisk støt ikke kun er basert på den grunnleggende isolasjonen, men 
hvor det er ekstra sikkerhetsfunksjoner som dobbelt eller forbedret isolasjon. Den er uavhengig av beskyttelsestiltakene til 
den faste installasjonen.

Emballasjen kan gjenbrukes eller resirkuleres. Kast eventuelt emballasjemateriale som ikke lenger er nødvendig.

Hvis du oppdager transportskader når du pakker ut produktet, må du kontakte forhandleren uten forsinkelser.



• Ikke plasser den oppvarmede enheten direkte på noen overfl ate mens den er varm eller fortsatt er tilkoblet. 
• Koble alltid apparatet fra strømmen umiddelbart etter bruk. Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk. 
• Forlat aldri apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømnettet. Bruk aldri apparatet når du er døsig eller søvnig. 
• Ikke legg bort apparatet til oppbevaring umiddelbart etter bruk. Vent til det er helt avkjølt før du oppbevarer det. 
• som ekstra beskyttelse anbefaler vi at du installerer en jordfeilbryter (RCD) med en nominell driftsstrøm som ikke overstiger 30 

mA i den elektriske kretsen som forsyner badet. Spør installatøren om råd. 
• Ikke bruk apparatet til andre formål enn styling av menneskehår.
• Hold apparatet unna overfl ater som ikke er varmebestandige, og dekk aldri til apparatet med noe (f.eks. klær eller håndklær) når 

det er varmt.
• Når apparatet brukes på et bad, må du koble det fra stikkontakten etter bruk siden nærhet til vann utgjør en risiko selv når 

apparatet er slått av.

TEKNISKE DATA 
• 110-240V~50-60Hz, 55W
• På/Av-knapp
• PTC varmeelement
• Keramisk belagt rør
• Topptemperatur: 190°C +/- 10°C
• LED-indikator
• Spiss med kjølig berøring
• 360 svivelledning
• Kabellengde: 1,8m

GENERELLE FUNKSJONER
Les denne bruksanvisningen grundig før du bruker dette produktet og 
oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig referanse.

1. 3 oppvarmede rør med titan-keramisk belegg
2. På/Av-bryter
3. Indikatorlysbryter
4. Strømkabel

I ESKEN
Emballasjen skal inneholde:
• Bølgekrølltang
• Bruksanvisning: Les bruksanvisningen før bruk

BRUK
Gjør dette før første gangs bruk:
• Fjern emballasjen og inspiser apparatet for skade.
• Bruk aldri apparatet hvis det er skadet på noen måte. Returner det til selgeren umiddelbart.
• Koble apparatet kun til en stikkontakt med nettspenningen som er angitt på typeskiltet.
• Trekk bare i støpselet når du kobler strømledningen fra strømuttaket. Trekk aldri i ledningen.
• I løpet av de første minuttene ved første gangs bruk kan det oppstå litt røyk og lukt. Dette er normalt og vil snart forsvinne.
• Vær klar over at noen overfl ater kan bli varme. Ikke berør og instruer andre om dette. Enheten er MEGET VARM når den er i bruk. 

Sørg for å unngå kontakt mellom den varme overfl aten og bar hud  når den er i bruk, spesielt rundt ørene, ansiktet og halsen.

BEREGNET BRUK
Advarsel! Bruk enheten kun utvendig.
• Apparatet er kun beregnet til tørking og styling av menneskehår.
• All feil bruk kan være farlig!
• Klargjøring av håret: Vask håret og tørk det godt. Gre håret grundig. Ikke bruk hårspray eller andre brennbare kjemiske 

hårpleieprodukter.



• Krøllemetode:
1. Trykk på PÅ/AV og vent i 2 minutter. Temperaturen vil være rundt 190 ºC ±10 ºC.
2. Ta en ca. 3 cm bred hårseksjon, start nær hårrøttene på hårseksjonen og klem den mellom rørene og bunnplaten på krølltangen. 

Hold på plass i 5 sekunder. Slipp klemmen og flytt den ned langs lengden på hårseksjonen. 
3. For første gangs krølling er det bedre å ikke ta så mye hår for å sikre at håret blir krøllet.
• Når du er ferdig med stylingen, slår du av apparatet, kobler det fra og lar det avkjøles helt før rengjøring eller oppbevaring.

RENGJØRING
Koble fra apparatet og la det avkjøles. Bruk en myk, lett fuktig klut til å tørke av apparatets overflater. Ikke la vann eller annen 
væske komme inn i apparatet. Sørg for at du ikke berører denne delen av apparatet når det slås på like etter at det har blitt slått av. 
LA DET AVKJØLES I MINST 30 MINUTTER FØR DU LEGGER DET BORT.

OPPBEVARING 
Trekk ut støpselet, la apparatet avkjøles og oppbevar det i esken eller på et tørt sted. Oppbevar det aldri mens det er varmt 
eller fortsatt er tilkoblet. Vikle aldri ledningen tett rundt apparatet. Heng aldri enheten i ledningen. Oppbevar ledningen løst 
oppkveilet. Ikke belast ledningen der den kommer inn i apparatet, fordi det kan føre til at ledningen slites og går i stykker.

I samsvar med vår policy om kontinuerlig produktforbedring forbeholder vi oss retten til å foreta tekniske og visuelle endringer uten varsel. 
Den gjeldende versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.arovo.com/manuals

GARANTI: 
Produsenten gir garanti i henhold til lovgivningen i kundens eget bostedsland, med minimum 24 måneder, fra datoen da 
apparatet ble solgt til sluttbrukeren.
• Garantien dekker kun feil i materialer eller arbeidsutførelse.
• Reparasjonene under garantien kan kun utføres av et autorisert servicesenter. Når du reiser et krav under garantien, må den 

originale kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes inn.
• Garantien gjelder ikke i tilfelle:
1. Normal slitasje
2. Feil bruk, for eksempel overbelastning av apparatet, bruk av ikke-godkjent tilbehør
3. Bruk av makt, skade forårsaket av ytre påvirkninger
4. Skader forårsaket av manglende overholdelse av bruksanvisningen, for eksempel tilkobling til en uegnet strømforsyning eller 

manglende overholdelse av installasjonsinstruksjonene
5. Delvis eller helt demonterte apparater
6. Tilbehør dekkes ikke av garantien fordi det er utsatt for slitasje. 
Hvis du trenger mer informasjon eller støtte, kan du kontakte oss via: www.arovo.com/contact.

Dette merket angir at dette apparatet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig miljøskade 
eller skade på menneskers helse som skyldes ukontrollert avfallsavhending, må produktet resirkuleres på en måte som legger 
til rette for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Buk miljøstasjonene eller returpunktene som er tilgjengelig der du 
bor, eller kontakt forhandleren der apparatet ble kjøpt. Forhandleren kan ta i mot dette produktet og sørge for miljøvennlig 
resirkulering.

MILJØVENNLIG AVFALLSBEHANDLING



EU-SAMSVARSERKLÆRING
Vi, Arovo B.V., Doblijn 26, 1046 BN Amsterdam, The Netherlands erklærer på eget ansvar at produktet:

Artikkelnummer: ERP928942422 / 92384
Artikkelnavn: ELLE WAVE CURLER
Strekkode:  8720039716971

a) Gjenstanden for erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant harmoniseringslovgivning i EU:
EMC, LVD, ROHS.

b) Oppfyller vilkårene fastsatt i følgende harmoniserte standarder:
 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2014 EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:201

0+A2:2015 EN60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008.

Den gjeldende versjonen av denne samsvarserklæringen fi nner du på www.arovo.com

Michael van Dijk - Kvalitets ansvarlig
16 Mai 2022
Amsterdam - Nederland



used by AROVO BV under license from 
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, France.

ELLE WAVE CURLER
ERP928942422 / 92384
2022-1120
Made in China 

Imported by Europris AS
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy, Norway

Manufactured and designed by Arovo B.V.
Doblijn 26, 1046 BN Amsterdam
The Netherlands, www.arovo.com


