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OHUTUSNÕUDED 
• Seda seadet tuleb kasutada ainult nii, nagu 

käesolevas juhendis on kirjeldatud. Hoidke 
juhend alles, et seda ka hiljem lugeda. 

 
TÄHTSAD OHUTUSJUHISED 
• HOIATUS! Ärge kasutage seda seadet 

veega valamu, vanni ega muu nõu kohal. 
• Lapsed alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, 

sensoorsete või vaimsete võimetega või 
kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda 
seadet kasutada vaid järelevalve all ja tingimusel, 
et neid juhendatakse, kuidas seadet turvaliselt 
kasutada, ning nad mõistavad seadme 
kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet 
järelevalveta puhastada ega hooldada. 

• Kui seadet kasutatakse vannitoas, võtke selle 
toitepistik pärast laadimist pistikupesast välja, 
sest lähedal asuv vesi kujutab endast ohtu ka siis, 
kui seade on välja lülitatud. 

• Ohutuse tagamiseks on soovitatav vannitoa 
vooluahel varustada rikkevoolukaitsmega, mille 
rakendusvool on kuni 30 mA. 
Küsige nõu elektrikult. 
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• Selles seadmes on laetav aku, mis tuleb välja 
võtta enne seadme äraviskamist. Enne aku 
eemaldamist võtke seadme toitepistik 
pistikupesast välja. Aku tuleb käidelda ohutult. 
Lisateavet aku eemaldamise kohta küsige telefoni 
teel Conairi klienditeeninduselt (täpsemat teavet 
leiate müügijärgse teeninduse lõigust). 

• HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult 
seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteplokki 
(adapter CA86). 

• Kui toiteploki väline painduv juhe on 
kahjustatud, peab ohutuse tagamiseks selle 
asendama tootja, volitatud hooldusettevõte või 
vastava pädevusega isik. 

• Pange seade alati tasasele, kindlale ja 
kuumakindlale alusele. 

• Põletusoht. Hoidke seadet väikestele lastele 
kättesaamatus kohas, eriti kasutamise ja 
jahtumise ajal. 

• Selles seadmes on aku, mida ei saa asendada. 
• Keskkonna kaitseks tuleks seade kasutusea 

lõpus viia ringlussevõtu keskusesse. Aku lekke 
korral ärge seda puudutage ja viige käitlemiseks 
ringlussevõtu keskusesse. 
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LUGEGE ESMALT OHUTUSNÕUDEID. 

KASUTAMINE 

Ettevaatust! Kuum pind! Seade ei 
tohi kunagi kasutamise ajal 
puutuda vastu peanahka, nägu, 
kõrvu ega kaela. 

BABYLISS 9000 
JUHTMEVABA KOOLUTAJA 
LAADIMINE 

Pange tähele, et laadimise ajal ei saa 
seadet kasutada. 

Seadme laadimise ajal 
vilgub laadimise LED-tuli pidevalt 
aeglaselt ja selle värvus viitab aku 
laetusastmele. 

 
Vilkuv punane 
= aku on laetud alla 30% 

 
Vilkuv kollane 
= aku on laetud 30–69% 

 

 
 

Esiteks valige 
elektrivõrge 
pistikupesaga sobiv 
adapteri pistik. 

 

Pange pistik 
pistikupessa. 

 
 

Kinnitage 
adapteri külge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vajutage 
vabastamiseks 
lukku. 

Vilkuv roheline 
= aku on laetud 70–94% 

 
Pidevalt põlev roheline 
= aku on laetud 95–100% 

 

HOIATUS! Kui laadimise 
märgutuli hakkab äkki kiiresti 
vilkuma, tähendab see seadme 
riket. Sellisel juhul lõpetage 
laadimine, 
võtke adapteri pistik pistikupesast välja 
ja pöörduge täpsemate nõuannete 
saamiseks meie klienditeeninduse 
poole. 

 

Seda koolutajat BaByliss 9000 on 
väga lihtne kasutada, aga kõigepealt 
tuleb varuda aega ja enne seadme 
esimest korda kasutamist kolm tundi 
akut laadida. Pärast kolm tundi 
laadimist saate seadet kasutada 
umbes 40 minutit, 
aga viie tunniga saate aku täielikult 
laadida. 
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KASUTUSJUHEND 
 

 

Esimest korda kasutades soovitame 
temperatuurisätteid katsetada, et olla 
kindel oma juuksetüübile 
sobiva temperatuuri valimises. 
Alustage madalaimast sättest ja 
tõstke temperatuuri vastavalt 
vajadusele. 

• Juuksed peavad olema kuivad ja 
lahti kammitud. 

Puudutage Hoides endiselt  

ja hoidke ühe käega  • Jagage juuksed salkudesse. 
kuldset 
paneeli all. 

kuldset paneeli, 
hoidke teise 
käega 
toitenuppu 2 
sekundit all. 

Vaikne 
helimärguanne 
tähendab, et 
koolutaja on 
sisse lülitatud. 

• NB! Enne koolutamist pange kindlasti 
universaalne kuumakindel kinnas 
sellesse kätte, millega mähite juukseid 
toru ümber. 

• Võtke üks juuksesalk ja pange toru 
peanaha lähedal juuksesalgu alla 

• Pärast sisselülitamist algab 
automaatselt koolutaja soojendamine 
temperatuurini 160 °C. 

ning hoidke mõni sekund, et juurte 
juurde kohevust lisada. 

• Sirgendajal on kolm temperatuurisätet 160 °C,• Tõmmake koolutaja läbi juuste 
 170 °C ja 180 °C, mida tähistavad 
LED-märgutuled, nagu allpool on 
kujutatud. 

• Temperatuuri valimiseks vajutage 
toitenuppu üks, kaks või kolm korda. 

 
Temperatuur 

 
Kõrge (180 oC) 

Keskmine (170 oC) 

Madal (160 oC) 

Vaikimisi temperatuur: 160 oC 

 
 

• Seadme soojendamise ajal LED-
märgutuled vilguvad 

ja alustage harja peast eemale 
pööramist. 

• Kui jõuate juuksesalgu otsani, laske 
harjal edasi pöörelda, et juukseotsad 
sissepoole koolutada. 

• Korrake vastavalt vajadusele. 

• Laske juustel enne lahti 
kammimist jahtuda. 

• Koolutaja välja lülitamiseks vajutage 
toitenuppu ja hoidke seda kaks sekundit 
all. Vaikne helimärguanne näitab, et 
koolutaja lülitus välja. 

ja vilkumine lõpeb, kui • Laske seadmel enne hoiule panemist jahtuda. koolutaja 
on soojenenud soovitud temperatuurini ja on 
kasutamiseks valmis. 

• Kasutage madalamat temperatuurisätet, kui teil on õrnad, õhukesed, pleegitatud või 
värvitud juuksed. Paksemate juuste korral kasutage kõrgemat temperatuurisätet. 
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AKULAENGU MÄRGUTULI 

• Akulaengu LED-märgutule värvus 
muutub vastavalt akulaengu 
tasemele. 

• Roheline = 100–70% 
• Kollane = 69–30% 
• Punane = alla 30% 
• Märgutuli ei põle ja kõlab 

helimärguanne = 0% 
 

PUHKEREŽIIM 

• Kui teie koolutajat ei ole viis minutit 
kasutatud, lülitub see automaatselt 
puhkerežiimi ja temperatuur langeb 
120 °C-ni. 

• Koolutaja lülitub automaatselt välja, 
kui puhkerežiim on kestnud viis 
minutit. 

• Puhkerežiimist väljumiseks 
vajutage üks kord lühidalt 
toitenuppu. 

KUUMAKINDEL ALUSMATT 

• Teie juhtmevabal koolutajal on 
kaasas kuumakindel alusmatt, mida 
saate kasutada koolutamise ajal ja 
pärast seda. 

• Ärge pange koolutajat kasutamise ajal 
mingile alusele, mis ei ole 
kuumakindel, isegi kui kasutate 
kuumakindlat matti. 

KUUMAKINDEL KINNAS 

• Juhtmevabal koolutajal on kaasas 
kuumakindel kinnas, et kaitsta kätt 
toruga kokkupuutumise eest. Pange 
kinnas sellesse kätte, millega mähite 
juukseid toru ümber. 
Kuumakaitsekinnas on ette nähtud 
ainult esialgseks kaitseks lühikese 
kokkupuute korral. Pikka aega kuuma 
osaga kokkupuutumine tekitab 
ebamugavusi. 

HOIUKARP 

• Teie koolutajal on kaasas hoiukarp. 

• Kui koolutaja on välja lülitatud ja 
jahtunud, saate selle hoiukarpi 
hoiule panna. 

 
 

LENNUREIS 

Pange tähele, et seadmes BaByliss 
9000 on laetav liitiumioonaku ja 
selle saab käsipagasi hulgas kaasa 
võtta. 

Seda muidugi juhul, kui konkreetne 
lennuliin seda lubab. Soovitame enne 
reisi tutvuda konkreetse lennuliini 
tingimustega. 
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VÄLJAARVAMISED 
Käesolev garantii ei kehti järgmistel juhtudel, see 
tähendab, et The Conair Goup Ltd ei vastuta 
parandamise ega toote asendamise eest, kui 

1. seadet on kasutatud tootele märgitud pingest 
erineva pingega elektrivõrgus; 

2. seadet kasutatakse kutsetöös, mitte kodusel 
eesmärgil; 

3. volitamata isikud on püüdnud seadet parandada 
või muuta; 

4. seadme tõrge tuleneb otseselt 
väärkasutamisest; 

5. tõrge tuleneb kasutusjuhendi eiramisest. 

Käesolev garantii ei kehti välimuse 
kahjustustele, mis tulenevad toote 
väärkasutamisest, ega inimeste vigastuste või 
varalise kahju korral, mis tuleneb toote 
väärkasutamisest. 

Asendustoodete garantii algab algsest 
ostukuupäevast või tarnekuupäevast (mis on 
hilisem), mitte asendamise kuupäevast. 

Garantii pakub hüvesid, mis lisanduvad teie 
seaduslikele õigustele tarbijana ning mis ei 
mõjuta teie seaduslikke õigusi tarbijana. 

Kui teil on küsimusi selle garantii kohta, 
helistage Conairi klienditeenindusse tel 03705 
133 191 (09.00 kuni 17.00 esmaspäevast 
reedeni) või e-posti teel ukinfo@conair.com 
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