
 
 

 
 

 

retra-cord 2000 

 

Lugege enne seadme kasutamist ohutusnõuded tähelepanelikult läbi. 

 

SEADME KIRJELDUS 

• Retra-Cord SYSTEMTM – vajutage nuppu, et kerida toitejuhe käepideme sisse. Praktiline ja 

ruumi säästev hoiuviis. 

• Võimsus 2000 W 

• 2 kiirust, 3 temperatuuri + külma õhu nupp 

• Suundotsak 

• Difuusor 

 

KASUTAMINE 

Suundotsak aitab õhuvoogu täpselt suunata. See on eriti kasulik juuste sirgendamiseks ja 

koolutamiseks. 

Kasutage abivahendina ümarat soenguharja. Alustage alumiste juuste kuivatamist, kinnitades 

ülejäänud juuksed klambriga pealaele. 

Hoidke juuksefööni suundotsakut harjaga risti ja rullige juuksed alates juurtest kuni otsteni 

harjalt lahti. 

 

Difuusor kuivatab juuksed loomulikult ilma liigutamata. 

Kohevuse lisamiseks vormige ja tõstke juukseid kuivatamise ajal sõrmedega. 

 Loomuliku ilme säilitamiseks ärge juukseid harjake. 

Kasutage difuusorit keemilise lokiga, kuivade, õhukeste või kahjustatud juuste kuivatamiseks. 

Difuusoriga on soovitatav kasutada kiirust tähisega "I". 

Föönil Retra-cord 2000 on 2 kiiruse- ja 3 temperatuurisätet: 
 

Kõrge 
temperatuur 

Märgade, paksude ja lokkis juuste kuivatamiseks ja 
koolutamiseks 

Keskmine 

temperatuur 

Märgade, normaalsete juuste kuivatamiseks ja koolutamiseks 

Madal 

temperatuur 

Niiskete, õhukeste ja kahjustatud juuste kuivatamiseks ja 

koolutamiseks 
 

Jaheda õhu asend fikseerib soengu ja tagab optimaalse tulemuse. 

 

HOOLDUS 

Juuksefööni töö tõhususe säilimiseks puhastage regulaarselt selle tagavõret pehme kuiva 

harjaga. Filtri eemaldamiseks vajutage kergelt selle külgi ja tõmmake see ettevaatlikult ära. 

 

VÄLJATÕMMATAVA TOITEJUHTME KASUTAMINE 

1. Tõmmake juhe aeglaselt föönist välja. Ärge rohkem tõmmake, kui näete punast märgist. 

Ärge juhet rebige. 

2. Pange fööni toitepistik elektrivõrgu pistikupessa ja valige lülitiga sobiv temperatuur või 

kiirus. 

3. Juhtme kokkukerimiseks hoidke fööni püsti ja suunake näost eemale. Hoidke ühe käega 

pistikust ja seejärel hoidke teise käega kokkukerimise nuppu all. Suunake juhet ja ärge laske 

sellel väänduda. Kui juhet ei tõmmata lõpuni sisse, siis tõmmake seda veidi välja ja laske siis 

juhtides uuesti kokku kerida. 

 

ÄRGE KERIGE JUHET KOKKU, KUI SEE ON VEEL ELEKTRIVÕRGU PISTIKUPESSA ÜHENDATUD. 

ÄRGE LASKE LASTEL JUHET SISSE KERIDA, SEST LAPSED VÕIVAD LASTA SELLEL VABALT LIIKUDA, 

TUUES KAASA VIGASTUSI. 
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BaByliss SARL 
Avenue Aristide Briand, 99 

B.P. 72 92123 Montrouge Cedex 
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www.babyliss.com 

 


