
MEGA STYLE KOOLUTAJA

KASUTUSJUHEND

Hea klient,
Täname, et ostsite meie Mega Style koolutaja! Meie 3-barreliga koolutaja on suurepärane 

ilutööriist, millel on mugav hoidik ja mida on lihtne kasutada, et luua rannalähedasi, lõdvalt suuri, 
ilusaid, professionaalse välimusega "S" laineid, mis kestavad terve päeva. Töötab kõikidel juustel -
olenemata sellest, kas teil on lühikesed või pikad lülid; paksud või õhukesed, see kolme barreliga 
koolutaja töötab nagu võluväel. On kaks käigutemperatuuri seadistust: 170°C, 220°C, olenevalt 
sellest, milline vastab teie erinevatele soenguvajadustele. Mega Style koolutaja kuumutamine 
toodab negatiivselt laetud ioone, mis loob pehmed ja läikivad lained ilma juukseid kahuseks 

muutmata. 

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Siit leiate olulist teavet oma uue juuste 
sirgendaja ohutuse kohta.

Karbis on:
1 x 3-barreliga koolutaja

1 x kasutusjuhend



TEHNILISED NÄITAJAD

Nimipinge: 110 V ~240 V 

Nimisagedus: 50 Hz - 60 Hz
Nimivõimsus: 45 W

Temperatuuri seadistus: 170 °C - 220 °C
Kuumutusaeg: 28 s
Juhtme pikkus: 200 cm

OLULISED OHUTUSJUHISED

ETTEVAATUST: elektriseadmete kasutamisel, eriti laste juuresolekul, tuleb alati järgida põhilisi 
ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi: 

1. Ärge kunagi kasutage seda seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud. Kui pistik, 
toitejuhe või toode on kahjustatud, ärge kasutage enam seda seadet. See tuleb välja 
vahetada kaupluses, millest ostsite või seda peab parandama volitatud isik, et vältida 
ohtlikku situatsiooni.

2. Ärge kunagi blokeerige seadme õhuavasid ega asetage seadet pehmele pinnale, näiteks 
voodile või diivanile, kus õhuavad võivad olla blokeeritud. 

3. Ärge paigutage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda või vanni või valamusse 
tõmmata. 

4. Ärge laske seadmel kokkupuutuda veega ega sattuda vanni, pesukaussi ja muude 
veega täidetud anumate lähedusse. Ärge kasutage seadet vee lähedal. 

5. Hoidke seadme ja naha vaheline kaugus, et vältida põletusohtu. Ärge puudutage töö ajal 
seadme pinda. 

6. Ärge kriimustage plaate.
7. Toode ei ole veekindel.
8. Ärge asetage seda seadet pinnale, mis ei ole kuumakindel, ja hoidke seda eemal kõrgete 

temperatuuridega kohtadest.
9. Tõmmake seade alati kohe pärast kasutamist vooluvõrgust välja. Ärge hoidke seadet 

sisse lülitatuna. Oodake, kuni seade jahtub, alles siis võite selle tagasi kasti panna ja 
kuivas kohas hoiustada. Toodet ei saa hoiustada ilma jahutamata.

10. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete oskustega või kogemuste ja/või ebapiisavate teadmistega isikutele, välja 
arvatud juhul, kui nende ohutuse ja heaolu eest vastutav isik jälgib neid või kui nad 
saavad sellelt isikult juhiseid seadme kasutamiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
Puhastus- ja hooldustöid ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve 
all.

11. Ärge kunagi koolutajat järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud; kui koolutajat 
kasutatakse laste poolt, laste peal või laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.

12. Laste üle tuleb järelevalvet teostada, et nad ei puutuks seadet puudutada, et vältida 
põletusi. 

13. Ärge tõmmake, keerake ega mähkige nööri ümber koolutaja või ümbrise. 
14. Ärge kasutage seadet, mille juhe on väändunud, paindunud või muul viisil kahjustada 

saanud.
15. Seda seadet ei tohi kunagi sisse lülitada ega vooluvõrku ühendada, kui seda ei kasutata või 

kui seda puhastatakse.
16. Hoidke juhe ja seade kuumadest pindadest eemal. Ärge kasutage seda tulekahju või 

kõrge temperatuuri lähedal. 
17. Asetage seade juuste stiliseerimise ajal alati kuumakindlale matile, et kaitsta tööpinda.
18. Keelata seadme kasutamine märgade käte või märgade juustega. 



19. Rikke ja/või kahjustuse korral ärge püüdke seda ise parandada ja veenduge, et toode 
visatakse minema nõuetekohaselt ja vastavalt kohalikele seadustele.

20. Käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest või 
väärkasutusest põhjustatud kahjude eest ei võeta vastutust.

21. Palun hoidke soojendusplaadid puhtad. 
22. Ärge kunagi kasutage seadet tehisjuuste peal 
23. Alati hoolitsege selle eest, et vältida kokkupuudet naha, näo ja kaelaga. Põletusoht!
24. Ärge kandke juuksevahendeid otse seadmele. Ärge suunake sellele ühtegi 

pihustuspudelit või veepihustit.
25. Seadme kasutamise ajal muutub see kuumaks, hoidke see eemal kuumakartvatest 

pindadest, ärge jätke neid riiete, paberi või muude põlevate esemete lähedusse ja ärge 
kunagi katke neid.

TOOTEOSAD

1. Küttebarrel
2. Jahe ots
3. Stend
4. Töötav indikaatortuli
5. 220°C seadistus jämedate 

juuste jaoks

6. 170°C seadistus peente ja pehmete 
juuste jaoks

7. Lüliti
8. Toitekaabel



KASUTUSJUHEND

Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, et pinge vastab sildil näidatud pingele.

MÄRKUS: Esimese paari minuti jooksul võib märgata suitsu ja kerget lõhna, see on normaalne 
ja kaob kiiresti. See on normaalne ja kaob kiiresti.

ENNE KASUTAMIST 
1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on enne kasutamist korralikult eemaldatud. 
2. Eemaldage liigne vesi juustest rätikuga ja kammige need lahti. 
3. Enne seadme kasutamist veenduge, et juuksed on kuivad.

Märkus: Ärge kunagi kasutage seda seadet juuste kuivatamiseks, vaid ainult nende 
koolutamiseks.

KASUTAMINE:

1. Ühendage toitejuhe toiteallikasse. 
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage lülitusnuppu 220 °C asendisse. Kui toiteindikaator 

põleb, olete kasutusvalmis. 
Märkus: kontrollige enne kasutamist lülitit, kui toiteindikaator ei põle, ei ole toide sisse 
lülitatud. 

3. Seadke temperatuur. Temperatuuri saab seadistada 170°C või 220°C. Seade kuumeneb 
kiiresti ja jõuab sekundite jooksul soovitava temperatuurini.

PIKAJUHEND: 
Parimad tulemused on pärast juuste föönitamist. Alustage 2,5 cm laiusest ja mitte üle 1 cm 
paksusest juukseosast. Avage klamber ja asetage juukseosa barrelist ülespoole, peanaha 
lähedale. Hoidke paar sekundit, vabastage klamber ja liikuge juukseosa alla. Juukseosa lõpus 
vabastage käepidemele avaldatav surve ja laske juukseosal välja libiseda. Korrake protsessi 
täiendavate juukseosadega, kuni saavutate soovitud soengu. 



Märkus: 
- Kui püüad luua lõdvemat, rannalähedast lainet, alusta juuksejuurtest kaugemal.
- Kui püüad luua vintage-laineid, alusta nii lähedalt juuredele, kui sul on võimalik.
- Ära tõmba koolutajat juuste alla. See on mõeldud selle klammerdamiseks ja 

vabastamiseks.
- Hoidke koolutajaga juukseosa 4-5 sekundit all.
- Ära hoia lainerit liiga kaua ühes kohas; kui töötad oma juustele sobiva kuumuse 

seadistusega, piisab 4-5 sekundist. 
- ÄRGE hoia lokirullikut rohkem kui 10 sekundit kinni, et sa ei kahjustaks juukseid.
- Jätka liikumist 2,5 cm pikkuse juukseosaga. Ühe pika pideva laine tegemise trikk on 

see, et laineri esimene barrel on joondatud viimase koolutatud juuste kohaga.

MÄRKUS: barrelid on töö ajal väga kõrgel temperatuuril. Hoidke need kindlasti peanahast ja 
nahast eemal, et vältida põletusi.

4. Kui olete lõpetanud, lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.
5. Lõpetage soovitud välimus. Kui oled kõik juuksed stiliseerinud, pihusta neid kergelt 

juukselakiga, et välimus paika sättida.

Näpunäited: 
- Loomulikuma välimuse saavutamiseks aja sõrmedega läbi lainete, et neid lahti 

harutada, või keera pea tagurpidi ja raputa, et lained eraldada.
- Täiendava tekstuuri saamiseks pihusta juustele kergelt meresoolasprei ja kobesta 

laineid veidi kätega.
- Kui soovid tihedat, retrohõngulist lainelõiku, jäta lained rahule ja fikseeri välimus 

lihtsalt juukselakiga.

SAMM-SAMMULT JUHEND:

Võtke umbes 2,5 kuni 4 cm laiune lõik juustest

Asetage lõik seadme alumise plaadi ja ülemiste barrelite vahele. Veenduge, 
et olete peanahast umbes 2 cm kaugusel. 

Klammerda koolutaja kinni ja hoia seda umbes viis sekundit. 



Liigutage seadet alla ja veenduge, et asetate esimese barreli viimasele lainele, 
nii et lained haakuvad omavahel ilma karmide joonte või lohkudeta. 

Liigu alla, tagades, et asetad esimese barreli viimasesse lainesse. 

Liikuge allapoole, kuni olete lõigu lõpetanud. 

Laine peaks olema pidev ja sujuv. 

Liikudes ülemise osa juurde, võtke jälle viis osa umbes 5 cm, 2 sm kaugusel 
peanahast ja pöörake aplikatsioon veidi nurga all, et vältida kõvade joonte 
tekkimist pealael. 

Veenduge alati, et plaat on juuste all, mille külge on barrelit kinnitatud. Kuna
plaat on servaga, on oluline, et te kallutaksite seda, et vältida harjaste 
tekkimist. 

Peanahast eemal hoidmine loob pea pehme momendi. 

ETTEVAATUST: Hoidke koolutaja nahast eemal, et te põletada ei saaks. 
Veenduge, et teie juuksed on puhtad, kuivad ja harjatud, enne kui kasutate 
kuumarauda. Kasutage sobivat kuumakaitseseerumit või kuumtöötlust, kui 
juuksed on märjad.



HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

• Ühendage seade alati pistikupesast lahti ja laske enne puhastamist täielikult jahtuda. 
∑ Ärge kunagi võtke seadet lahti
∑ Ärge peske seadet ega hoidke seda niiskes seisukorras
• Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimisvahendeid. Ärge kasutage 

alkoholi ega lahusteid. 
• Kui on vaja puhastada, ühendage seade vooluallikast lahti, laske jahtuda ja pühkige 

väliskülg lapiga. 
• Ärge kunagi kastke seadet vette või mõnda muusse vedelikku.   

TÕRKEOTSING 

PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS
Seade ei lülitu sisse Seade ei ole sisse lülitatud Vajutage lülitusnuppu 220 °C 

seadistusele.
Pistik ei ole korrektselt 
pistikupessa asetatud

Asetage pistik korrektselt 
seinapistikupessa

Pistikupesa on kahjustatud Ühendage seade korralikult 
toimivasse seinapistikupessa

Toitejuhe võib olla 
kahjustatud.

Toitejuhe tuleb ohu 
vältimiseks asendada 
volitatud tehnilise abi 
teenuse või kvalifitseeritud 
tehnikute abil

Kasutamise ajal tuleb juustest 
või seadmest suitsu välja

Te olete pannud oma juustele 
tooteid (näiteks vaht, sprei 
või geel).

See on tavaline, kui kasutate 
tooteid stiilimiseks. Ärge 
kunagi pange juustele 
tooteid, mis ei sobi 
kasutamiseks kõrge 
temperatuuriga seadmetega. 
Ärge kasutage geeli või vaha. 
Kasutage ainult spetsiaalselt 
selleks otstarbeks mõeldud 
stiilitooteid.

Tulemused ei ole oodatud Te olete pannud liiga palju 
juukseid barrelite vahele.

Alustage 2,5 cm laiusest ja 
mitte üle 1 cm paksusest 
juukseosast.

Võib-olla sa kärpisid ja 
hoidsid seda liiga kaua või 
liiga vähe. 

Hoia lainet lühikest aega, et 
saada lõdvemad lained, või 
hoia pikemalt, et saada 
kindlamad lained.



HOIUSTAMINE: Seade tuleb enne ladustamist vooluvõrgust lahti ühendada ja lasta jahtuda. Ärge 
rakendage pingeid ega pingeid kaabli sisenemiskohas seadmesse. Säilitamise ajal peab toitejuhe 
jääma lahti, ilma tihedate kõveruste või volditusteta, ja seade tuleb paigutada turvalisse, kuiva ja 
lastele kättesaamatusse kohta. 

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära 
visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale 
või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada 

materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun 
tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta 
keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


