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EESTI 
 
Lokitangidega BaByliss Curl Secret® saate lihtsalt 
teha kauneid ja kauakestvaid lokke. Tänu nutikale 
automaatsüsteemile teeb Curl Secret® võrratuid 
lokke ja säästab teid lokkide käsitsi keeramise 
tüütust vaevast. 
 
Lugege esmalt ohutusnõudeid. 

 

 
 
SEADME KIRJELDUS 

- Keraamilise kattega toru (1) 
- Kiirkuumutus (kuni 230 °C) 
- Sisse-/väljalülitusnupp (2) 
- Kolm automaatset sätet: tihedad lokid, pehmed 
lokid ja lained 
- 16 temperatuurisätet: 180, 190, 200, 210, 220, 
230 °C (3) 
- Kolm taimeri sätet (8, 10 ja 12 sekundit) 

helimärguandega, et saada erinevaid lokke (4) 
- Lokkimissuuna vahetamine: cc® (parem, vasak, 

vaheldumisi) (5) 
- Ioontehnoloogia – antistaatiline, annab läike 
- LCD-ekraan (6) – kõigi sätete täpsed näidud: 

temperatuur (a), taimer (b), lokkide suund (c) ja 
automaatrežiim (tihedad lokid (d), pehmed 
lokid (e) ja lained (f)) 

- Automaatne väljalülitumine 
- Pöörlev juhe (7) 
- Puhastustarvik 

 
 
KASUTUSJUHEND 

 
Märkused 
• Seadme esmakordsel kasutamisel võib eralduda 

iseloomulikku lõhna, see on aga normaalne 

nähtus ja kaob järgmistel kasutuskordadel. 
• Seadet kasutades võib alati tulla veidi auru. Ärge 

muretsege, see võib tähendada naharasu, 

juuksehooldustoodete (juustesse jäetavad 

hooldustooted, juukselakk vm) jääkide või liigse 



niiskuse juustest aurustumist. 
• Juuste optimaalseks kaitseks võib kasutada 

juustele pihustatavat kuumuskaitsetoodet. 
• Seadmes olev ionisaator eraldab ioone, mis 

mõjuvad antistaatiliselt ning muudavad juuksed 

kenasti pehmeks ja läikivaks. NB! Kasutamise 

ajal võib kosta krõbisevat heli, mis on 

ioongeneraatori tavapärane tööheli. 
 
• Pange seadme toitepistik elektrivõru pistikupessa 

ja lülitage sisse, vajutades sisselülitusnuppu (2). 
• Valige teile sobiv režiim: automaat- või 

käsitsirežiim. 
 
1. Automatrežiim 

- Seade valib automaatselt parima sätte soovitud 
tulemuse (tihedad või pehmed lokid või lained) 
saamiseks. 

- Vajutage lühidalt sisse-/väljalülitusnuppu (2), et 
saada tihedaid lokke. Vajutage seda kaks korda, 
et saada pehmeid lokke. Vajutage seda kolm 
korda, et saada laineid. Kui vajutate veel 
neljandat korda, lülitub seade taas tihedate 
lokkide sättele. 

- Valitud automaatse sätte ja temperatuuri 
märgutuli vilgub LCD-ekraanil ning vilkumine 
lõpeb, kui seade on kasutamiseks valmis. 

 
2. Käsitsirežiim 

- Seadme sätteid saab ka kohandada. 
- Vajutage temperatuurinuppu (3), et valida 

temperatuur vastavalt teie juuste tüübile. 
 

Temperatuur Juuksetüüp 

180–190 °C 
Õhukesed, blondeeritud ja/või 

kahjustatud juuksed 

200–210 °C Normaalsed või värvitud juuksed 

220–230 °C) Paksud juuksed 

 
- Valitud temperatuur vilgub LCD-ekraanil, kuni 

seade on soojenenud selle temperatuurini. 
- Vajutage taimeri nuppu (4) vastavalt soovitud 

lokitüübile. Pehmemate lokkide tegemiseks 
valige minimaalne aeg. Tihedamate lokkide 
tegemiseks valige maksimaalne aeg. Vt 
järgmist tabelit. 

 

 Aeg Helisignaal Loki tüüp 

8 8 sekundit 
Kolm piiksu 1 s tagant 

ja neli piiksu järjest 
Kerged 
lained 

10 10 sekundit 
Neli piiksu 1 s tagant 
ja neli piiksu järjest 

Pehmed 
lokid 

12 12 sekundit 
Viis piiksu 1 s tagant 
ja neli piiksu järjest 

Tugevad 
lokid 

 
• Valige nuppu (5) vajutades lokkide suuna 

muutmine vastavalt soovitud tulemusele: 
- ühtlase, soliidsema soengu tegemiseks valige 

vasak säte, et teha lokke pea vasakule küljele. 
Seejärel valige parem säte, et teha lokke pea 
paremale küljele. 

- Pehmema, loomulikuma soengu jaoks valige 

vahelduv säte. Selle sättega tehakse 
vaheldumisi ühele ja siis teisele poole pööratud 
lokke. 

 
NB! Automaatsest käsitsirežiimi lülitamiseks 
vajutage temperatuuri (3), taimeri (4) või loki suuna 
(5) nuppu ja valige sobiv säte. Käsitsirežiimist 
automaatsele lülitamiseks vajutage lühidalt sisse-
/väljalülitusnuppu (2) ja valige sobiv säte. 
 
Kasutusjuhised 

• Juuksed peavad kindlasti olema kuivad. 
• Kinnitage alumiste salkude töötlemise ajaks 

pealmised kihid pea peale. 
• Võtke kuni 3 cm laiune juuksesalk. Kammige see 

kindlasti läbi. 
• Pange seade juuste lähedale õigesse suunda nii, 

et toru ava oleks all (joonised 1 ja 2) ja pea 
poole (joonised 3 ja 4). 

• Võtke vaba käega juuksesalgu otsast ja pange see 
avasse kahe käepideme vahel (joonis 5). 

 
Märkus! Seadme ummistumise vältimiseks olge 
ettevaatlik, et juukseid ei ole ava servadel. 
Samuti ärge tõmmake juukseid, enne kui 
käepidemed kokku lükkate (joonised 6 ja 7). 
Nende juhiste eiramisel on oht, et juuksed võivad 

seadmesse kinni takerduda. 

 
• Kui juuksesalk on õiges kohas, siis lükake 

käepidemed kokku. Juuksed haaratakse 
automaatselt seadme sisse. 

• Hoidke käepidemed jätkuvalt koos, kuni 
helisignaalid on lõppenud (3, 4 või 5 piiksu 
vastavalt aja sättele (joonis 8). 

• Tõmmake ettevaatlikult käepidemed lahku, et 
vabastada seade juuste küljest (joonis 9). Ärge 
tõmmake seadet juuste vabastamiseks. Sellega 
rikute oma loki. 

• Laske juustel enne harjamist või kammimist 
jahtuda. 
• Korrake ümber pea, kuni juuksed on sobival 

määral lokkis. 
• Pärast kasutamist seadme väljalülitamiseks 

vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitusnuppu 1–2 
sekundit all ning võtke toitepistik pistikupesast 
välja. Laske seadmel enne hoiule panemist 
jahtuda. 

 
Kaitsesüsteem 

Seadmel on kaitsesüsteem. Kui juuksed peaksid 
kinni takerduma, kõlab seadmest helisignaal, seade 
seiskub ja lõpetab kuumutamise. 
Sellisel juhul laske käepidemed lahti, seadke seade 
ja juuksesalk on õigesti valmis ning seejärel lükake 
käepidemed uuesti kokku, et kaitsesüsteem 
lähtestada ja seade uuesti 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. 
 
Automaatne väljalülitumine 

Seade lülitub automaatselt välja, kui see on olnud 
üle 60 minuti pidevalt sisselülitatud. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Juuksehooldustoodete jäägid võivad takistada 
seadme nõuetekohast tööd ning selle vältimiseks 
on väga tähtis puhastada seadet korrapäraselt 
kaasasoleva puhastustarvikuga. 

 
 
• Veenduge, et seade on väljalülitatud, toitepistik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lükake puhastustarvik lõpuni seadmest ja 

silindrist moodustunud õõnsusse (joonis 10). 
 

on pistikupesast välja võetud ja seade on jahtunud. 
• Niisutage puhastustarvikut vähese sooja vee ja 
seebiga. 
• Pöörake puhastustarvikut silindris mitu korda 

ringi, et eemaldada kõik juuksehooldustoodete 
jäägid (joonis 11). 

• Võtke puhastustarvik õõnsusest välja. 
• Enne uuesti kasutamist veenduge, et seade on 
täielikult kuivanud. 
• Puhastustarvikut saab korduvalt kasutada. 

Eemaldage viltkate, loputage soojas 
seebilahuses ja laske kuivada enne uuesti 
kasutamist. 

 
Pärast elektrivõrgust lahti ühendamist ja jahtumist 
võib seadme korpust pühkida niiske lapiga. Enne 
pistiku uuesti pistikupessa panemist veenduge, et 
seade on täielikult kuivanud. 
 


