
 

 

JUUKSESIRGENDAJA ST492E KASUTUSJUHEND 

 

 

Kasutamine 

Hoiatus: hoiduge puudutamast seadme kuumade pindadega kellegi nahka, eriti 

ettevaatlik olge kõrvade, silmade, näo ja kaela piirkonnas.  

Enne soengutegemist eemaldage seadme veemahuti, vajutades seadme peal 

asuvale nupule. Avage ettevaatlikult mahuti kummist kork ja täitke mahuti 

destilleeritud veega. Kontrollige, et mahuti oleks kinni ja paigaldatud seadmesse 

tagasi õigesti. Veenduge, et nii mahuti kui ka seadme välispind on täiesti kuivad. 

Kui mahutit on vaja uuesti täita, eemaldage seadme pistik elektrikontaktist ja 

ärge ühendage tagasi enne, kui mahuti on korralikult täidetud ja õigesti tagasi 

pandud. Hoiatus: vältige seadme sirgestusplaatide puudutamist, kuni seade on 

kuum. Kindlustage, et sirgendatavad juuksed oleks kuivad ja läbi kammitud. 

Jaotage juuksed salkudeks. Vajutage nupule , et märgutuli süttiks. Et valida 

sirgendatavale juuksetüübile vastavat kuumuse seadistust, vajutage nuppe + või 

-, kuni soovitud seadistuse leidmiseni. Aurufunktsiooni aktiveerimiseks vajutage 

aurunuppu ja seade hakkab eraldama auru.  

Hoiatus: vältige auru sattumist nahale.  

Tähtis! Kui seadmest auru ei eraldu, siis on seade võib-olla välja lülitunud. Avage 

või sulgege sirgendusplaadid, et aurufunktsioon uuesti aktiveerida. Teise 

võimalusena on veepaak tühjenenud ja tuleb uuesti täita. Võtke juuksesalk ja paigutage sirgendaja 

plaatide vahele alates juuksejuurtele lähemast otsast. Libistage sirgendajat piki juuksesalku alates 

ülemisest otsast kuni alla välja. Korrake vajadusel. Enne läbikammimist laske juuksesalkudel jahtuda. 

Kasutamise lõppedes vajutage nuppu , et seade välja lülituks ja eemaldage seadme pistik 

elektrikontaktist. Laske seadmel alati jahtuda enne säilitamiskohta ära paigutamist. 

 

Temperatuuriseadistused 

Kui sirgendatakse 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 5 temperatuuriseadistust: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C ja 230°C. 

 

Sirgenduskamm - lisatarvik 

Seade peab olema jahtunud, enne kui sellele hakatakse paigaldama või sellelt eemaldama 

sirgenduskammi. Libistage kamm piki sirgendusplaati, kuni see on õigesti paigas. Kammitarviku 

eemaldamiseks libistage need seadmelt maha. 

 

Automaatne väljalülitumine 

Sirgendajal on automaatse väljalülitumise funktsioon. Seade lülitub automaatselt välja, kui on 

töötanud jätkuvalt 72 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 sirgendaja kuumuskaitsega alusmati sisse ja laske ära jahtuda. Hoidke 

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

 

Hooldus ja puhastamine 

Et seade oleks alati heas seisukorras, tuleks seda regulaarselt hooldada, nagu järgnevalt kirjeldatud. 

Pärast iga kasutamist tuleb seadme mahuti veest tühjendada. Mahuti täitmiseks on parim kasutada 

vaid destilleeritud vett. Kui seda ei ole võimalik saada, eemaldage veemahutist regulaarselt katlakivi. 

Ärge kerige juhet tugevasti seadme ümber, vaid kerige see lõdvalt ja paigutage lihtsalt seadme 

kõrvale.  

Seade ei tohi olla kogu aeg elektrikontakti ühendatud. Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui 

seadet parajasti ei kasutata.  

Puhastage seadme sirgendusplaate pehme, niisutatud lapi abil; ilma seepi või puhastusaineid 

kasutamata. Vältige plaatide kriimustamist. 


