
 

 

KOOLUTAJA KOMPLEKT AS126E KASUTUSJUHEND 

 

 

Kasutamine 

Kindlustage, et modelleeritavad juuksed oleks peaaegu kuivad ja 

läbi kammitud. Tehke juukselahk ja jaotage juuksed mõttelisteks 

osadeks. Kinnitage vajaminev otsik käepideme külge. Otsikute 

vahetamise kohta lugege täpsemalt järgmisest alajaotusest. 

Seadke liuglüliti sobivale kuumusseadistusele, vastavalt 

modelleeritavate juuste tüübile.  

Kasutamise järel seadke liuglüliti asendisse 0 ja eemaldage seadme 

pistik elektrikontaktist. Laske seadmel alati jahtuda enne 

säilitamiskohta ära paigutamist. 

 

Otsikute vahetamine 

Paigutage otsik käepideme otsa ja joondage kaks märgistust 

käepidemel asuvate nuppudega. 

Suruge otsikut käepideme vastu, kuni otsik klõpsatades kinnitub. 

Otsiku eemaldamiseks tuleb neidsamu nuppe korraga vajutades ja 

hoides otsikut käepideme otsast ära tõmmata. 

 

Kuivatamisotsik 

Suunake õhuvoog juustele ja liigutage juuste kohal edasi-tagasi, et kuivatada liigne niiskus enne 

soengu tegemist. 

 

38 mm kohevust andev harjaotsik 

Paigutage harjaotsik juuksesalgu alla üsna juuksejuurte 

ligiduses. Tõstes juuksesalku juurtest alates, saate lisada 

kohevust. Tõmmake harjaotsikut läbi juuste allapoole. 

Korrake sama tegevust kõigi juuksesalkudega. 

 

20 mm pehmete harjastega harjaotsik 

Paigutage harjaotsik juuksesalgu alla üsna juuksejuurte 

ligiduses. Tõmmake harjaotsikut läbi juuste allapoole. 

Korrake sama tegevust kõigi juuksesalkudega. 

 

Sirgendamisotsik (joonis 1) 

Sirgendamine: keerake seadistusketast (a) valikule 

sirgendamine (b) ja eraldage umbes 3 cm laiune 

juuksesalk. Paigutage sirgendamisotsik juuksesalgu kohale 

(kammi piid osutamas allapoole) ja libistage otsik läbi 

juuksesalgu tasakesi allapoole, alates juurtest otste 

suunas. Kindlustage, et kamm libiseks läbi juuksesalgu, 

teise käega hoidke salku sirgena (joonis 2).  

Juurte juures kohevuse andmine: keerake seadistusketast 

(a) juuste juurtest tõstmise valikule (c ) ja paigutage otsik 

juuksesalgu alla, kammipiid osutamas ülespoole. Hoides 
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juuksesalku mõned hetked selles asendis, libistage otsik piki salku juurte poolt otste suunas (joonis 

3). 

 

Temperatuuriseadistused 

Seadmel on kaks temperatuuriseadistust, lisaks veel jaheda õhuvoo seadistus. Jaheda õhuvoo 

saamiseks valige lüliti asend *, teine lüliti asend I tähendab madalamat temperatuuri ja II kõrgeimat 

temperatuuri.  

Tähelepanu: kui modelleeritakse õhukesi, õrnu, blondeeritud / värvitud juukseid, kasutage alati 

madalamat temperatuuriseadistust. Paksemate juuste puhul kasutage kõrgemat temperatuuri. 

 

Hooldus ja puhastamine 

Et seade oleks alati heas seisukorras, tuleks seda regulaarselt hooldada ja säilitada nii, nagu 

järgnevalt kirjeldatud. Puhastamiseks tuleb seade välja lülitada, eemaldada elektrikontaktist ja lasta 

jahtuda. Pühkige seadme väliskülg puhtaks niiske lapiga. Vesi ei tohi sattuda seadme korpusesse. 

Enne uut kasutamist peab seade olema täiesti kuiv. Ärge kerige juhet tugevasti seadme ümber, vaid 

kerige juhe lõdvalt ja paigutage lihtsalt seadme kõrvale.  

Seade ei tohi olla kogu aeg elektrikontakti ühendatud. Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui 

seadet parajasti ei kasutata. 

 

Filtri puhastamine 

Puhastamiseks tuleb seade välja lülitada, eemaldada elektrikontaktist ja lasta jahtuda. Pehme harja 

abil puhastage filter sinna sattunud tolmust ja karvadest. 


