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Lugege esmalt ohutusnõudeid. 
 
Hoiatus! Ärge puudutage seadme kuumi osi, olge eriti ettevaatlik kõrvade, silmade, näo ja kaela 
juures. 
 
• Kuivatage kindlasti juuksed käterätikuga ja kammige lahti, et juuksed ei oleks kokku takerdunud. 
Jagage juuksed soengu kujundamiseks salkudesse. 
• Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 1–2 sekundit all. Seade on automaatselt 
seatud keskmisele kuumusele (II). Madalaima kuumuse märgutuli jääb põlema, kuid keskmise kuumuse 
ja jaheda õhu funktsiooni märgutuled vilguvad. Jaheda õhu funktsioon aktiveeritakse automaatselt, kui 
seade on soojenenud valitud temperatuurini, ja märgutuli jääb pidevalt põlema. 
• Oma juuste tüübile sobiva temperatuuriastme valimiseks hoidke nuppu  all, kuni sobiv 
temperatuurisäte on valitud. Märgutuli vilgub, kuni seade on soojenenud valitud temperatuurini. 
NB! Kui seade on soojenenud valitud temperatuurini, lülitub jaheda õhu funktsioon automaatselt sisse. 
Jaheda õhu funktsiooni välja lülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti järjest nuppu . Roheline 
märgutuli vilgu edasi, kuni jaheda õhu funktsioon lülitub välja. Jaheda õhu funktsiooni uuesti sisse 
lülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti järjest nuppu . 
• Võtke üks juuksesalk. Lokkimise tulemus sõltub juuksesalgu suurusest. Väiksema juuksesalguga saate 
tihedamad lokid ja suuremate juuksesalkudega pehmemad lokid. Plaatide avamiseks vajutage ja hoidke 
all torule kõige lähemal asuvat nuppu. Võtke juuksesalk ja pange plaatide vahele, umbes 5 cm 
kaugusele juuksejuurtest. (Vt joonis 1.) Plaatide sulgemiseks vabastage nupp, et juuksesalk jääks 
tugevalt plaatide vahele. 
• Hoidke seadme käepidet ühes käes ja jahedaid otsi teises ning pöörake seadet 180°, et mähkida 
juuksed ühe kihina ümber 
seadme korpuse. (Vt joonis 2.) 
• Tõmmake seadet aeglaselt mööda juuksesalku juurtest juukseotsteni allapoole. (Vt joonis 3.) 
• Vabastage seade juuste ümbert. Jaheda õhu avast tulev õhk kinnitab kohe loki. 
• Korrake kõigi juuksesalkudega. 
• Pärast kasutamist vajutage nuppu , hoidke seda 1–2 sekundit all, et seade välja lülitada, ja võtke 
toitepistik pistikupesast välja. 
NB! Jaheda õhu funktsioon töötab pärast seadme välja lülitamist mõni sekund edasi. 
• 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. 
I = 160°C 
II = 180°C 
III = 200°C 
 
Jaheda õhu ava 
Jaheda õhu funktsioon aktiveeritakse automaatselt, 
kui seade on soojenenud valitud temperatuurini. 
NB! Pärast jaheda õhu funktsiooni sisselülitamist kostab seadmest ventilaatori heli. Seadme 
kasutamise ajal jaheda õhu funktsiooni välja lülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti järjest 
nuppu . Roheline märgutuli vilgu edasi, kuni jaheda õhu funktsioon lülitub välja. Jaheda õhu 
funktsiooni uuesti sisse lülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti järjest nuppu . 
 
Automaatne väljalülitumine 
Seadmel on suurema ohutuse tagamiseks automaatne väljalülitumisfunktsioon. Seade lülitub 
automaatselt välja, kui see on olnud üle 60 minuti pidevalt sisselülitatud. Kui soovite seadet seejärel 
edasi kasutada, vajutage nuppu  ja hoidke seda 1–2 sekundit all, et lülitada seade uuesti sisse. 
 
Kuumuskindel kaitsematt 
Seadmel on kaasas kuumuskindel kaitsematt, mida saab kasutada juuste sirgendamise ajal ja pärast 
seda. Ärge pange kasutamise ajal seadet mingile alusele, mis ei ole kuumakindel, isegi, kui kasutate 
kaasasolevat kaitsematti. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja. 
Hoidke seadet jätkuvalt lastele kättesaamatus kohas, sest see on veel mitu minutit kuum. 
 
HOOLDUS 
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. 

 



 


