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Lugege järgnevad kasutusjuhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. 

SEADME OMADUSED 
  

 

 

  

 

1. Toitelüliti 

2. Vabastusnupp 

3. Lokitangid 19 mm ja 32 mm 

4. 19 mm harjaga ja spiraallokkide tarvik 

5. Sirgendaja/lainelokkide otsak 

6. Sirgendaja/krepilokkide plaadid 

7. 3D-lainelokkide plaadid 

8. Kott 

KASUTAMINE 

Veenduge enne otsaku kinnitamist või eemaldamist, et seade on väljalülitatud ja kõik 

osad on jahtunud. 

Otsaku kinnitamiseks lükake see käepideme küljes olevale metallvardale ja vajutage 

tugevalt kokku, kuni kuulete klõpsatust. 

Otsaku eemaldamiseks haarake seadme käepidemest, hoidke käepideme küljel olevat 

vabastusnuppu all ja tõmmake otsak aeglaselt lahti. 

Sirgendaja/lainelokkide otsaku plaatide vahetamiseks hoidke neid mittekuumenevast 

otsast ja lükake oma kohale otsaku korpusel. Kontrollige, kas plaatide ülemine ja 

alumine pool sobivad kokku. Plaatide eemaldamiseks hoidke neid mittekuumenevast 

otsast ja tõmmake sirgendaja/lainelokkide otsakult lahti. 
Ühendage pistik pistikupesasse ja seadke lüliti asendisse „I". Toite märgutuli süttib. 

Laske seadmel mõni minut soojeneda. Ärge puudutage kasutamise ajal kuumutustoru. 

 

Lokitangid 

• Kammige juuksed lahti ja jagage enne lokkimist võrdseteks salkudeks. Vajutage 

klambri hoob alla ja asetage juuksesalk klambri ja toru vahele. 
• Rullige juuksed ümber tangide otstest kuni lokkide soovitud alguskohani. Olge 

ettevaatlik, et tangid ei puutuks vastu peanahka. Hoidke tange 10–15 sekundit paigal. 
• Lokitangide eemaldamiseks avage need klambri hooba vajutades. 

Lokid jäävad paremini sisse, kui lasete juustel enne käsitsemist jahtuda. 

Harjaga tarvik 

Pehmemate lokkide või ühtlasema soengu tegemiseks kasutage harjaga tarvikut 

19 mm lokitangidega. Veenduge, et toru on jahtunud. Lükake hari toru peale. 
• Võtke juuksesalk, keerake ümber harja, hoidke u 15 sekundit ja keerake ettevaatlikult 

lahti. Laske juustel enne harjamist või kammimist jahtuda. 
Spiraallokkide tarvik 

Tugevalt lokkis ja selgelt eraldatud lokkide tegemiseks kasutage spiraallokkide tarvikut 

19 mm lokitangidega. 

• Veenduge, et toru on jahtunud. Lükake spiraallokkide tarvik toru peale. 
• Võtke u 2–3 cm juuksesalk, keerake hoolikalt ümber spiraali, hoidke u 15 sekundit ja 

keerake ettevaatlikult lahti. 

• Laske juustel enne soengusse seadmist jahtuda. 

Sirgendaja/lainelokkide otsak 

Sirgendusplaatide kasutamine 

• Kasutage sirgendajat kuivade juustega, töödeldes juukseid väikeste salkude kaupa. 

Hoidke juuksesalk sirgelt pingul, tõmmake sirgendaja juurtest otste suunas kogu 

pikkuses üle juuste. Sirgendage ühtlaste tõmmetega, et salgu keskele ei jääks 

murdekohta. 
• Lokkis juuste pehmendamiseks ja taltsutamiseks sirgendage juuksed kogu pikkuses, 

kuid jätke need kohevuse säilitamiseks juurte juurest lokki. Sellise soengu tegemiseks 

järgige sirgendajaga soengu vormi. 

Krepilokkide või 3D-lainelokkide plaatide kasutamine 

• Lokkige kuivi juukseid. Võtke juuksesalk, asetage plaatide vahele ja vajutage seejärel 

plaadid kokku. Hoidke plaate umbes 15 sekundit koos. Vabastage juuksesalk ja asetage 

järgmine lõik plaatide vahele, jätkates viimasest lainest. Liikuge alati juurtest 

juukseotste suunas. 
Märkus! Seadet kasutades võib tulla veidi auru. Ärge muretsege, see võib tähendada 

naharasu, juuksehooldustoodete (juustesse jäetavad hooldustooted, juukselakk vm) 

jääkide või liigse niiskuse aurustumist juustest. 

HOOLDUS 
  

 

Pärast elektrivõrgust lahti ühendamist ja jahtumist võib seadet niiske lapiga pühkida. 

Enne uuesti elektrivõrku ühendamist veenduge, et seade on täielikult kuivanud. 
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BaByliss SARL 

Avenue Aristide Briand, 99 

B.P. 72 92123 Montrouge Cedex 

FRANCE 

www.babyliss.com 

 


