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 I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E 

 

Lugege esmalt ohutusnõudeid. 

Täname, et ostsite selle toote! BaByliss Diamond Ceramic on ülitihe keraamiline pinnakate 

kutseliseks kasutamiseks. Selle ideaalsed libisemis- ja soojusülekande omadused tagavad 

juuste pehmuse ja läike, samas juukseid kaitstes. ST330E omadused: 

 

• BaByliss Diamond Ceramic professionaalsed plaadid: lamedad sirgendamiseks / 

kumerad koolutamiseks 28 mm x 100 mm (1)  

• sisse-/väljalülitamine, automaatne väljalülitumine (2)  

• sisselülitamise LED-märgutuli (3)  

• intensiivnupp „Intense”: 2 asendit (4);  

• kaitsenupp „Protect”: 4 asendit (5);  

• pöörlev juhe (6)  

• ujuvplaadid: sirgendajat on kergem käsitseda ja läbi juuste tõmmata tänu plaatide 

ühtlasele survele, mis ei kahjusta juukseid (7)  

• I Curl funktsioon juuste lokkimiseks;  

• kuiv- ja märgtöötlemine: sobib nii kuivade kui ka märgade juustega kasutamiseks  

• keraamiline tehnoloogia: kiirkuumenemine (235 °C)  

• lukustamissüsteem: optimaalne kaitse ja hoiulepanek  

 

KASUTAMINE 

Sirgendamine Ühendage seadme pistik pistikupessa, lülitage seade sisse ja laske soojeneda. 

Vaikimisi on temperatuur 200 °C. Valitud temperatuuri märgutuli vilgub, kuni sirgendaja 

saavutab antud temperatuuri, ja jääb siis kogu kasutamise ajaks põlema. 

Sujuvaks sirgendamiseks vajutage üks kord kaitsenuppu „Protect” – sirgendaja 

kuumeneb temperatuurini 180 °C; vajutage kaks korda – 160 °C; kolm korda – 140 °C; 

neli korda – 200 °C. Vajutage veel kord sama nuppu ja sirgendaja lülitub taas 

temperatuurile 180 °C. 

Intensiivseks sirgendamiseks vajutage üks kord intensiivnuppu „Intense” – sirgendaja 

kuumeneb temperatuurini 220 °C; kaks korda – 235 °C. Vajutage veel kord sama nuppu 

ja sirgendaja lülitub taas temperatuurile 220 °C. 

Harjake juuksed hoolikalt läbi ja jagage salkudesse. Alustage sirgendamist alumistest 

juuksekihtidest. Võtke umbes 5 cm laiune juuksesalk ja asetage kahe kuuma sirgendus-

plaadi vahele. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks käega kuumi osi. Haarake juuksesalk 

tugevalt sirgendaja plaatide vahele ja tõmmake sellega aeglaselt juuksejuurtest kuni 

otsteni. Vajadusel korrake. Laske juustel enne kammimist jahtuda. Pärast kasutamist 

lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Laske seadmel enne hoiule 

panemist jahtuda. 

 

Lokkimine: võtke umbes 2–3 cm laiune juuksesalk ja asetage juurte lähedalt kahe plaadi 

vahele (joonis 1). Pöörake sirgendajat 180° üles või alla, olenevalt sellest, kas soovite 

juukseid koolutada sisse- või väljapoole (joonis 2). Tõmmake sirgendaja aeglaselt kogu 

pikkuses üle juuksesalgu juurtest otsteni (joonis 3). Eemaldage sirgendaja ja keerake 

juuksesalk sõrmedega uuesti oma loomulikku asendisse (joonis 4). Vajaduse korral korrake. 

Lokkide fikseerimiseks võite pihustada neile veidi juukselakki. 

 

Märkused. 

• Seadme esmakordsel kasutamisel võib esineda veidi suitsemist ja eralduda 

iseloomulikku lõhna, see on aga normaalne nähtus ja kaob järgmistel 

kasutuskordadel. Märkus! Sirgendades võib tulla veidi auru. Ärge muretsege, see 

võib tähendada naharasu, juuksehooldustoodete (juustesse jäetavad hooldustooted, 

juukselakk vm) jääkide või liigse niiskuse juustest aurustumist. 

• Valige esimest korda kasutades kindlasti madalam temperatuur. 

• Juuste optimaalseks kaitseks võib kasutada kuumuskaitsespreid. 
• Kui juukseid ei õnnestu piisavalt tõhusalt sirgendada, siis vajutage plaadid tugevamalt 

juuksesalgu ümber ja libistage sirgendajat aeglasemalt. 
  

EESTI 



 

 

Temperatuur Juuksetüüp 

140–160 °C 
Õhukesed, blondeeritud ja/või 
kahjustatud juuksed 

160–180 °C 
Normaalsed, värvitud ja/või 

lainelised juuksed 

180–235 °C 
Paksud ja/või tugevalt lokkis 
juuksed 

 
 

 
HOOLDUS 

• Võtke sirgendaja pistik pistikupesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. 

• Puhastage plaate ilma puhastusaineta pehme niiske lapiga, et hoida plaadid 

optimaalselt heas korras. Plaate ei tohi kriimustada. 

• Plaatide kaitseks hoidke sirgendajat nii, et plaadid on tihedalt suletud. 


