
 

 

 LOKITANGID PRO 180 - SUBLIM’TOUCH  
 
BaBylissi Sublim’touch lokitangidega kujundate professionaalsed lokid imelihtsalt!  

Enne toote kasutamist lugege tähelepanelikult ohutusjuhendit.  

 
TOOTEKIRJELDUS  

1. Tange katab Sublim’touch materjal 
2. Tangid kuumenevad kiiresti (180 °C)  
3. Temperatuuri seadistus: 10 astet  
4. Külgepaigaldatud hoidik  
5. Lüliti märgisega I/O  
6. Indikaatorlamp  
7. Mittekuumenev ots  
8. Pöörlev juhe 
 

KASUTAMINE 
• Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse.  

• Määrake reguleerimisnupu abil soovitud temperatuur. Soovitame valida õhukeste, 

blondeeritud ja/või habraste juuste puhul madalama, lokkis, paksude ja/või raskesti 

kammitavate juuste puhul aga kõrgema temperatuuri. Vaadake järgnevat tabelit:  
 

Temperatuur Juuksetüüp 

Astmed 1 kuni 4 
Õhukesed, blondeeritud ja/või haprad 

juuksed 

Astmed 5 kuni 7 
Normaalsed, värvitud ja/või kergelt 

lokkis juuksed 

Astmed 8 kuni 10 Paksud ja/või lokkis juuksed 

 
 • Kui määratud kuumus on saavutatud, lõpetab punane indikaatorlamp vilkumise. 

Teie lokitangid on kasutusvalmis siis, kui punane indikaatorlamp põleb püsivalt.  

• Kasutage kuivadel või poolkuivadel juustel. Jaotage juuksed võrdse paksusega 

salkudeks ja harjake salke enne koolutamist. Vajutage klambri lukk alla, asetage tangid 
juuksesalgu keskele ning laotage juuksed ühtlaselt klambri ja silindri vahele. Libistage 

lokitange ettevaatlikult mööda juuksesalku kuni otsteni. 

• Vältimaks pusade tekkimist, veenduge, et juuksed oleksid raudade vahele 

keerutatud ühtlaselt, lähtudes soovitavast tulemusest. Kui soovite sissepoole 
kaarduvaid lokke, sättige klamber salgu peale. Kui soovite väljapoole kaarduvaid 

lokke, sättige klamber salgu alla.   

• Keerutage salk ümber tangide kohani, kust soovite, et lokk algaks, jälgides 
tähelepanelikult, et kuumad rauad ei puutuks kokku peanahaga. Hoidke lokitange 

paigal mõned sekundid, sõltuvalt juuste tekstuurist ja pikkusest. Keerutage salk lahti 

siis, kui juuksed on katsudes soojad (mitte kõrvetavad). Tihedamate ja vetruvamate 

lokkide saamiseks keerutage tangide ümber korraga õhem salk juukseid. Laiemate ja 
voogavamate lokkide saamiseks keerutage tangide ümber aga korraga paksem salk 

juukseid.  

• Lokitangide vabastamiseks vajutage klambri lukk alla, tehes tangid lahti. Et lokid 

jääksid paremini püsima, ärge kammige ega harjake enne kui juuksed on jahtunud. 
• Pärast kasutamist lülitage tangid välja ja eemaldage vooluvõrgust. Enne hoiustamist 

laske jahtuda. 

  
HOOLDAMINE 

Külmi ja vooluvõrgust eemaldatud lokitange võib puhastada niiske lapiga. Veenduge, 

et enne uuesti vooluvõrku ühendamist oleks seade kuivanud. 

 
 

 

 

 
OHUTUSJUHEND  
• ETTEVAATUST: karbid ja polüetüleenist kotid, millesse seade on pakitud, võivad olla 

ohtlikud. Hoidke neid eemal imikute ja laste käeulatusest! Ärge kasutage neid hällides, laste 
voodites, lapsevankrites ega laste mänguaedades. Koti kleepriba võib kleepuda nina või suu 



külge ning takistada hingamist. Pakendid ei ole mõeldud mängimiseks. 
• ETTEVAATUST: seadet on keelatud kasutada valamu, vanni, duši või muu vett sisaldava 

anuma läheduses. Seadet tuleb hoida kuivana. 

• Juhul kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage see vooluvõrgust koheselt pärast 
kasutamist.  

Vee lähedus võib igal juhul olla ohtlik, isegi kui seade ei ole ühendatud vooluvõrku. 

Turvalisuse kindlustamiseks tuleks vannitoa elektripaigaldistele paigaldada 

rikkevoolukaitselüliti rakendumisvooluga kuni 30 mA. Küsige nõu oma elektripaigaldajalt. 
• Ärge asetage seadet vette ega ühtegi teise vedelikku. 

• Kui toitejuhe on saanud vigastada, tuleb see ohu vältimise eesmärgil lasta vahetada 

tootjal, garantiiteenuse pakkujal või vastava kvalifikatsiooniga teenusepakkujal. 
• Seadme kasutamisel hoiduge selle ventilatsioonisüsteemi blokeerimisest. Tehke kindlaks, 

et juuksekarvad ega muud jäätmed ei satuks blokeerima toote tagumise otsa filtreid. 

• Sellele seadmele on paigaldatud kaitsetermostaat. Ülekuumenemise korral lülitab seade 

ennast ise välja või peatab kuumenemise. Kui nii juhtub, lükake käepidemel asetsev lüliti 
asendisse OFF, tõmmake seade vooluvõrgust välja ja laske sellel umbes 10 minutit jahtuda. 

ENNE järgmist kasutuskorda tehke kindlaks, et tagumise otsa filtreid ei blokeeriks 

juuksekarvad ega muud jäätmed. Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse. Kui tekib 

järjekordne ülekuumenemine, lõpetage kasutamine koheselt, lülitage seade välja ja 
eemaldage vooluvõrgust. Saatke seade lähimasse BaBylissi teeninduskeskusesse. 

• Ärge kasutage seadet kui see on maha kukkunud või muul moel silmnähtavalt vigastada 

saanud. 
• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud või sisselülitatud seadet järelevalveta. 

• Kui kasutamisel tekib probleeme, võtke seade kohe vooluvõrgust välja. 

• Kasutage ainult BaBylissi soovitatud lisatarvikuid. 

• Pärast iga kasutuskorda ja puhastamist võtke seade vooluvõrgust välja. 
• Ärge laske seadme kuumadel pindadel kokku puutuda teie nahaga, eriti kõrvade, silmade, 

näo ja kaelaga. 

• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (s.h lastele), kelle füüsilised, 

tunnetuslikud või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused või 
teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende turvalisuse eest vastutav isik, 

järelevaataja või eelnevalt seadme kasutusjuhendiga tutvunud isik. Tuleb jälgida, et lapsed 

tootega ei mängiks. 
• Enne hoiustamist laske seadmel jahtuda. 

• Et vältida hoiustamisel toitejuhtme vigastamist, ärge kerige seda ümber seadme ega 

murdke või väänake seda. 

• Seade on kooskõlas direktiividega 04/108/CE (elektromagnetiline ühilduvus) ja 06/95/CE 
(koduelektroonika turvalisus). 

 

ELEKTRILISTE JA ELEKTROONILISTE SEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS 

Kaitsmaks kõikide inimeste ühiseid huve ning osalemaks aktiivselt üleüldises 
keskkonnakaitsetegevuses: 

• Ärge visake seadmeid ära koos majapidamisjäätmetega. 

• Viige kasutatud seade selleks ettenähtud kogumispunkti. Teatud materjale on seeläbi 
võimalik taaskasutada või ümbertöödelda. 

 

 

 
 

 

 

 


