
 

 

Lokitangid 

Easy Waves - C260E 

BaByliss’i lokitangidega Easy Waves saate teha väga stiilseid lokisoenguid igasuguse moe järgi: 

filmistaaride glamuursest ja peenest stiilist šiki hipistiilini või loomulikuma ja hooletuma 

rannast tuleku soenguni. 

Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult ohutuseeskirju. 

 

TOOTE TEHNILISED OMADUSED 

1. 3 titaankeraamilise kattega Titanium Ceramic kuumutustoru – torude mõõtmed 15,8 × 

130,5 mm 

2. Temperatuurinupp - 3 asendit : 160-180-200 °C 

3. Sisse- ja väljalülitusnupp ON-OFF 

4. Tööseisundit näitav signaallamp (LED) 

5. Isoleeriv otsik 

6. Pöörlev juhe 

7. Kuumuskindel isoleermatt 

 

KASUTAMINE 

Seadme esmakordsel kasutamisel võib tulla veidi auru ja erilist lõhna. See on tavaline nähtus ja 

kaob järgmisel kasutuskorral. 

• Ühendada lokitangid vooluvõrku ja vajutada nupule ON-OFF. Signaallamp süttib ja vilgub. 
• Valige temperatuuri valikunuppudega soovitud temperatuur. Üldiselt on õhukeste, värvitud 

ja/või kahjustatud juustega soovitatav valida madalam temperatuur ja lokkis, paksude ja/või 
halvemini töötlemisele alluvate juustega kõrgem temperatuur. Kuna juuksed on väga erinevad, 

on soovitatav esmakordsel kasuta¬misel valida asend « I ». Vajadusel võite kuumust järgmistel 
kasutuskordadel vähehaaval tõsta. Juhinduge järgnevas tabelis antud soovitustest. 

 

 Temperatuuri 

säte 
 

Juuksetüüp 

 I 160°C 
 

Õhukesed, blondeeritud ja/või kahjustatud 

juuksed 

 II 180°C  
 

Normaalsed, värvitud ja/või lainelised 

juuksed 

 III 200°C  
 

juuksed 

 
• Lasta lokitangidel kuumeneda umbes ühe minuti jooksul. Kui valitud temperatuur on 

saavutatud, lõpetab punane signaallamp vilkumise ja jääb põlema. 
 

Mõned näpunäited enne alustamist: 

- optimaalse tulemuse saamiseks kasutage lokitange Easy Waves sirgetel või eelnevalt 

sirgendatud juustel 

- poolpikkadel või pikkadel juustel kergema ja loomulikuma efekti saamiseks alustage 

lokkimist kõrvade kõrguselt 

- kohevuse lisamiseks alustage lokkimist otse juuksejuurtelt (vältides siiski seadme peanahale 

liiga lähedale sattumist). 

 
Tähelepanu! Iga kord, kui vajutate seadme juustele, on võimalik, et kuulete särinat ja täheldate 
suitsu eritumist. Ärge muretsege, see võib tulla juuste loomuliku rasu või juuksehooldustoote 

jääkide (juustesse jäetav hooldusvahend, juukselakk ...) aurustumisest või liigsest niiskusest, 
mis juustest aurustub. 

• Kasutage lokitange Easy Waves kuivadel juustel. 
• Kammige juuksed lahti. 

• Valige juuksesalk ja asetage see plaatide vahele. 

• Vajutage lokitangid juuksesalgu ümber kinni, surudes tange õrnalt mõne sekundi vältel, 
olenevalt juuksetüübist. 

• Laske lahti ja korrake sama toimingut terve salgu pikkuses, vajutades viimasel lokil lokitangid 
uuesti kinni, et saada ühtsemat tulemust ja vältida volte vales kohas. 

• Töödelge juukseid alati juurtest otste suunas. 
• Soovitame teil kasutada lokitange nii, et kahe kuumutustoruga osa on pööratud väljapoole. 

Nii on kergem näha täpset kohta juuksesalgul, kuhu tuleb lokitangid vajutada. 
• Enne juuste käsitsemist laske neil maha jahtuda. 

• Sättige lokke sõrmedega ja fikseerige soeng, kandes peale õrna loori lakki või tuti vahtu, kuid 

eelkõige ärge juukseid harjake. 

• Pärast lokitangide kasutamise lõpetamist vajutage nupule ON-OFF ja ühendage seade 

vooluvõrgust lahti. Enne seadme oma kohale paigutamist laske seadmel maha jahtuda. 

 



PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Kui lokitangid on jahtunud ja vooluvõrgust lahti ühendatud, võib need niiske lapiga üle pühkida. 
Enne lokitangide uuesti vooluvõrku ühendamist veenduge, et need on täiesti kuivad. 

 

 
 

 
 

 

 


