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2664PRE 
Lugege esmalt ohutusnõudeid. 
 
TÄHTIS! Seda koolutajat ei ole ettenähtud kasutada üle rindade ulatuvate väga pikkade juustega. See 
koolutaja kuumeneb kõrge temperatuurini ja seetõttu ei saa seda kasutada 
tehiskiust ega naturaalsetest juustest juuksepikendustel. 
 

KASUTAMINE 
HOIATUS! Ärge puudutage seadme kuumi osi, olge eriti ettevaatlik kõrvade, silmade, näo ja kaela 
juures. 
• Koolutage ainult puhtaid juukseid, millel ei ole kasutatud kuivšampooni, juukselakki, -vahtu ega -
vaha, soengupuudrit ega muid soenguvahendeid. 
• Kammige juuksed lahti, et need ei oleks kokku takerdunud, ja jagage kuni 3 cm laiusteks 
koolutamiseks valmis salkudeks. 
• Seadme sisselülitamiseks lükake lüliti teie juuksetüübile sobivale temperatuuriastmele. 
• Juukseid seadmesse pannes hoidke koolutamiskambri avatud osa pea poole. Pikemate juuste 
korral pange 
juuksed salgu keskelt seadmesse, et juuksed tõmmataks tõhusalt koolutamiskambrisse. Võtke 
juuksesalk sirgelt ja pange hoolikalt seadme keskelt käepidemete vahelt läbi. 
 
Ettevaatust! Kui seadet ei kasutata õigesti, võivad juuksed teataval juhul kergelt takerduda. Sellisel 
juhul lülitage esiteks seade välja. Ärge püüdke seadet juustest eemale tõmmata 
. Harutage juuksed õrnalt koolutamiskambrist välja, kuni kogu salk on vabastatud. 
• Lükake käepidemed tugevalt kokku, et juuksed saaks koolutamiskambrisse tõmmata. 
• Hoidke seadet paigal. Kui juuksed on koolutamiskambrisse tõmmatud, kõlab helisignaal. Hoidke 
veel käepidemed koos, kuni kuulete järjest neli kiiret helisignaali, mis tähendab, et koolutamisaeg on 
täis. 
 
TÄHTIS! Kui te ei vabasta seadet juustest pärast nelja kiiret helisignaali, kõlab pidev helisignaal ja 
punane toite märgutuli vilgub, kuni vabastate käepidemed. Seadme edasi kasutamiseks eemaldage 
see juustest ja kasutage nagu tavaliselt. 
• Vabastage käepidemed lõpuni ja tõmmake seade sujuvalt peast eemale, et lokk tuleks seadmest 
välja. 
• Laske lokil enne soengusse seadmist jahtuda. 
• Korrake kõigi juuksesalkudega. 
• Pärast kasutamist lükake nupp väljalülitamise tähisele „0” ning võtke seadme toitepistik 
pistikupesast välja. 
• Laske seadmel enne hoiule panemist jahtuda. 
 
Kuumusastmed 
Kasutage madalamaid temperatuuriastmeid, kui teil on õrnad, õhukesed või värvitud juuksed. 
Paksemate juuste korral kasutage kõrgemaid temperatuuriastmeid. Esimest korda kasutades on 
kindlasti soovitatav seadet katsetada, 
et leida oma juuksetüübile sobiv temperatuuriaste. Alustage kõige madalamast astmest ja tõstke 
temperatuuri, kuni saate soovitud tulemuse. 
 
Temperatuuriastmete andmed leiate allpool. 
0 = väljas 
I = 185 °C 
II = 205 °C 
 
Automaatne väljalülitumine 
Seadmel on suurema ohutuse tagamiseks automaatne väljalülitumisfunktsioon. Seade lülitub 
automaatselt välja, kui see on olnud üle 60 minuti pidevalt sisselülitatud. Kui soovite seejärel jätkata 
seadme kasutamist, lükake lüliti väljalülitamise tähisele „0” ja järgmiseks teie juuksetüübile sobivale 
temperatuuriastmele, et seade sisse lülitada. 
 
Puhkerežiim 
Kui seadet ei kasutata 20 minutit, vähendatakse automaatselt selle temperatuuri (150 °C). Kui 
soovite seejärel jätkata seadme kasutamist, siis lihtsalt lükake käepidemed kokku ja lahku ning 
seejärel lülitub seade uuesti eelnevalt kasutatud temperatuuri sättele. 
 

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 
Koolutamiskambrit tuleb kindlasti korrapäraselt puhastada kaasasoleva puhastustarviku abil. See 
väldib jääkide kogunemist ja tagab alati täiuslikult koolutatud juuksed. 
• Veenduge, et seade on väljalülitatud, elektrivõrgust lahti ühendatud ja täiesti jahtunud. 
• Niisutage puhastustarvikut vähese sooja vee ja nõrgatoimelise puhastusvahendi või seebiga. 
• Lükake puhastustarvik lõpuni koolutamiskambrisse ja keerutage seal, et eemaldada mis tahes 
jäägid. 
• Enne uuesti kasutamist peab seade olema täielikult kuivanud. 
• Puhastustarvikut saab korduvalt kasutada. Eemaldage viltkate, loputage soojas seebilahuses ja 
laske kuivada enne uuesti kasutamist. 
TÄHTIS! Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Seadme võimalikult heas korras 
hoidmiseks järgige järgnevaid juhiseid. 
• Ärge mähkige toitejuhet seadme ümber, vaid keerake juhe lõdvalt seadme kõrvale. 
• Ärge kasutage seadet nii, et selle toitejuhe on pingul. 



• Võtke pärast kasutamist alati toitepistik pistikupesast välja. 

 
 

 
 

 


