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Hoiatus: hoiduge puudutamast seadme kuumade pindadega kellegi nahka, eriti 

ettevaatlik olge kõrvade, silmade, näo ja kaela piirkonnas. Vältige seadme 

kuumeneva osa puudutamist, kuni seade on kuum. 

 

Lukustusfunktsioon  

Tähtis! Seadmel on funktsioon, mis võimaldab temperatuuriseadistuse lukku 

panna. Kohe pärast sisselülitamist saab temperatuuri seadistada. 5 sekundi 

möödudes lukustuvad temperatuurinupud automaatselt. Et seejärel 

temperatuuriseadistust muuta, tuleb nuppe +/- vajutatuna hoida 1-2 sekundi 

vältel. See võtab lukustuse maha ja võimaldab temperatuuri ümber seadistada. 

Et seadet välja lülitada ajal, kui see on lukustunud, hoidke nuppu  vajutatuna 

ühe sekundi vältel, kuni seade välja lülitub. 

 

Kasutamine 

Kindlustage, et modelleeritavad juuksed oleks kuivad ja läbi kammitud. Jaotage 

juuksed salkudeks. Vajutage nuppu  ja hoidke seda 1-2 sekundi vältel 

vajutatuna, et seade sisse lülituks. Ekraan hakkab vilkuma ja seade kuumeneb. 

Nuppude + ja - vajutusel saab valida juuste tüübile sobiva temperatuuri. Ekraan 

vilgub seni, kuni seadme temperatuur on soovitud tasemeni jõudnud. Seejärel 

jääb ekraan püsivalt põlema.  

Tähelepanu: temperatuuriseadistus lukustub automaatselt 5 sekundi möödudes (vt. eelkirjeldatud 

lukustusfunktsiooni).  

Vajutage lokitangide haarad hoova abil lahti ning asetage lokitangide vahele juuksesalk, jaotades 

salgu lokitangide vahel ühtlase paksusega. Laske hoob lahti, et tangid sulguks. Libistage tangid alla 

juukseotsteni. Kerige juuksed ümber tangide spiraalselt. Püüdke juuksed kerida nii, et need ei kattuks 

üle, vaid puudutaks lokitangide pinda. Olenevalt juuste / juuksesalgu jämedusest hoidke salku paigal 

5-8 sekundit. Lokitangide eemaldamiseks vajutage hoovale, avades tangid ja tõmmake seade ära. 

Laske lokkikeeratud salgul enne soengusse sättimist ära jahtuda. Korrake sama tegevust kõigi 

juuksesalkudega. Kasutamise lõppedes vajutage nuppu  ja hoidke 1-2 sekundi vältel vajutatuna, et 

seade välja lülituks. Laske seadmel alati jahtuda enne säilitamiskohta ära paigutamist. 

 

Temperatuuriseadistused 

Kui modelleeritakse õhukesi, õrnu, blondeeritud / värvitud juukseid, kasutage alati madalamat 

temperatuuriseadistust. Paksemate juuste korral kasutage kõrgemat temperatuuriseadistust. 

Soovitatav on temperatuuriga katsetamine, et veenduda õige temperatuuri valikus sellele 

juuksetüübile. Alustage madalama temperatuuriga ja vajadusel lisage kuumust, kuni soovitud 

tulemus on saavutatud.  

Seadmel on 6 temperatuuriseadistust: 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C ja 210°C. 

 

Automaatne väljalülitumine 

Seadmel on automaatse väljalülitumise funktsioon. Seade lülitub automaatselt välja, kui on töötanud 

jätkuvalt 60 minuti vältel. Kui on vaja seadet edasi kasutada, lülitage see uuesti sisse tagasi. 

 

 

 

 



 

 

Kuumuskaitsega alusmatt 

Seadmega on kaasas kuumuse eest kaitsev alusmatt, millele seadet nii kasutamise ajal kui ka pärast 

kasutamist saab käest panna. Ärge asetage seadet kuumana ühelegi pinnale, mis kuumust ei kannata, 

isegi juhul, kui kuumuskaitsega alusmatti kasutate. Kasutamise järel eemaldage seadme pistik 

elektrikontaktist. Keerake seade kuumuskaitsega alusmati sisse ja laske ära jahtuda. Hoidke seadet 

laste käeulatusest kaugemal. Seade on tuline veel mitmeid minuteid pärast väljalülitamist. 

 

Säilitamine 

Et seade oleks alati heas seisukorras, tuleks seda säilitada nii, nagu järgnevalt kirjeldatud. 

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. 


