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KUUMAÕHUHARI 2IN1:

FÖÖN JA SOENGUHARI STYLOOM

KASUTUSJUHEND

Mudeli number: 5250
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Täname, et ostsid 2in1 juukseharja: föön ja soenguhari.

Nüüd saad oma juuksed koheselt kuivatada ja soengusse sättida ilma juukseid 
kahjustamata. Kolm reguleeritavat kuumusastet tagavad stiliseerimise vastavalt 

sinu juuksetüübile ja -pikkusele ning täiusliku lõpptulemuse.

Selles kasutusjuhendis on esitatud ohutusjuhised ja olulised nõuanded uue 
fööni kasutamiseks ja hooldamiseks.

KARP SISALDAB:

1 x kuumaõhuhari
1 x kasutusjuhend

OMADUSED JA EELISED

∑ Turmaliintehnoloogia negatiivsete ioonide jaoks, mis tagab tervemad 
juuksed

∑ Ülikerge korpus
∑ Vaikne ja võimas 1000 w mootor
∑ 60% kiirem kuivatamisaeg
∑ 3 puhumiskiirust
∑ Keraamiline küttekeha

TEHNILISED NÄITAJAD

∑ Materjal: ABS, keraamika
∑ Kaal: 0,60 kg
∑ Pinge: 110 V-240 V
∑ Võimsus: 1000 W
∑ Juhtme pikkus: 160 cm
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OLULISED OHUTUSJUHISED:

Seadme õigeks ja ohutuks kasutamiseks on väga oluline, et kasutaja loeks enne 
kasutamist põhjalikult läbi alljärgnevad juhised. Palun säilita see juhend 
edaspidiseks kasutamiseks.

- Harja/fööni pind on kuum, ÄRA PUUDUTA SEDA PIIRKONDA, KUI SEADE 
TÖÖTAB.

- Seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud 
vooluvõrku. Kui seadet kasutavad lapsed või teatud erivajadustega 
inimesed või seda kasutatakse nende läheduses, on vajalik hoolikas 
järelevalve.

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ära kasuta seda toodet, kui selle mis tahes osa on visuaalsel vaatlusel 

katki või pragunenud.
- Ära kasuta seadet, kui see on defektne või juhe on kahjustatud. Kui 

seade ei tööta korralikult, kontrolli esmalt pistikut ja seejärel, et elekter 
oleks peakaitsmest sisse lülitatud. Ära seadet lahti võta. Kasuta oma 
vahetusõigust, et saada uus toode. 

- Ära kunagi kasuta seadet vees või muudes vedelikes.
- Ära kasuta seadet kunagi vanni, duši või muude niiskete ja veega 

täidetud kohtade lähedal. Mitte kunagi ei tohi seadet kasutada, kui käed 
või jalad on märjad. 

- Ära kunagi haara käega elektriseadmest, mis on vette või muusse 
niiskesse kohta kukkunud. Lülita vooluvõrk välja peakaitselülitist ja 
tõmba seejärel pistik välja. 

- Ära kasuta fööni aerosoolpurkide, pihustatavate toodete või muude 
kosmeetikatoodete läheduses.

- Ole alati ettevaatlik, et mitte põletada ennast kasutamise ajal.
- Kui seadet ei kasutata, tõmba see alati vooluvõrgust välja.
- Ära kasuta seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks. 
- Ära kasuta koos pingemuunduriga.
- Enne puhastamist või hooldamist veendu, et seade on välja lülitatud ja 

täielikult jahtunud.
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- Meie elektriseadmetel on integreeritud GFCI-pistikud. Kui sinu seade ei 
võta voolu sisse, kontrolli vajadusel nii GFCI taaskäivitamise nuppu kui ka 
DFCI pistikut. 

- ÄRA KUNAGI KASUTA SEADET ilma tagumise filtrita. 
- ÄRA KUNAGI blokeeri seadme õhuavasid ega aseta seadet pehme pinna 

lähedale või sellele, sest see võib avasid blokeerida. 
- Ära kunagi kasuta elektriseadet, mis on jäetud õue või mis on saanud 

märjaks.
- Ära kunagi suuna kuuma õhku silmadesse.
- Kui sinu föön on varustatud lisaseadmetega, laske sellel enne 

lisaseadmete kinnitamist või eemaldamist jahtuda. 
- Käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest 

või väärkasutusest põhjustatud kahjude eest ei võeta vastutust.

SEADME OSAD

1.Jahe ots 
2.Mitte-eemaldatav harjapea
3.Uuenduslikud õhuvooluavad
4.Kerge kaal, ergonoomiline disain
5.Mitu kuumuse seadistust
6.Professionaalne pöörlev juhe
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KASUTUSJUHEND:

∑ Enne vooluvõrku ühendamist kontrolli sildil olevat pinget, et see vastaks 
kohalikule pingele. 

∑ Harjal on kolm kiiruse seadistust: madal, keskmine ja suur. Kasuta 
paksemate juuste kuivatamiseks suurt kiirust ning peenemate juuste 
korral ja soengu tegemiseks keskmist kiirust. Soengu sättimiseks kasuta 
madalat kiirust.

∑ Alusta juuste kuivatamist kuklast ja liigu ettepoole. 
∑ ÄRA koonda õhuvoolu pikemaks ajaks ühele piirkonnale. 
∑ HOIATUS: alusta madala kuumusega, et testida oma peanaha jaoks 

sobivat temperatuuri.
∑ MÄRKUS: esimese paari minuti jooksul võib märgata suitsu ja kerget 

lõhna, see on normaalne ja kaob kiiresti. 

KASUTAMINE: 

1. Kuivata juuksed kergelt rätikuga.
2. Jaga juuksed juukseklambritega 

osadeks.
3. Siledate juuste jaoks aseta see 

juurte lähedale ja tõmba harja 
otste suunas.

4. Et vältida toote ülekuumenemist, 
käivita see kõigepealt madalal 
seadistusel, et testida oma 
peanahale sobivat temperatuuri.

5. Hügieenilistel kaalutlustel kasuta 
seda puhastel juustel.

6. Ära kunagi loputa harja vee all. 
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SOENGUNIPID:

Kiiremaks kuivatamiseks: kuivata juuksed rätikuga, et eemaldada liigne vesi, 
seejärel kammi märjad juuksed kammiga läbi, et saavutada parimad tulemused.

Lihtsamaks kujundamiseks: jaga juuksed juukseklambritega osadeks.

Volüümikate juuste saavutamiseks: hoia harja juurte lähedal ja keera alla otste 
suunas.

Siledate sirgete juuste saavutamiseks: tõmba harjaga otse alla juukseotste 
suunas.

Otsade lokitamiseks: aseta juuksehari otste ALLA ja hoia seda enne keeramist 2 
kuni 3 sekundit.

Väljapoole keeratud lokid: aseta hari juukseotste peale ja hoia seda 2-3 
sekundit, enne kui keerad seda väljapoole.

NIPP: Kaitse oma juukseid kuumuse eest! Soovitame kanda juustele vahetult enne 
Styloomi harja kasutamist kuumakaitsevahendit, et kaitsta juukseid termilise 
töötlemise tagajärjel tekkivate kahjustuste eest, vähendada lõhenenud otsi ja 
suurendada läiget.
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HOOLDAMINE:

∑ Enne puhastamist tõmba alati pistik välja ja lase seadmel jahtuda.
∑ Kontrolli perioodiliselt harja tagaküljel olevat õhu 

sisselaskeava/filtervõret ja eemalda sinna kogunenud tolm jms. Tolmu 
jms kogunemine takistab õhuvoolu ja kahjustab harja. 

∑ Ära kunagi kasuta toote puhastamiseks järgmisi kemikaale:
lakivedeldaja, bensiinialkoholid või muud tuleohtlikud kemikaalid.

∑ ÄRA keri juhet ümber seadme: see võib põhjustada juhtme kulumist.
∑ Kasuta puhastamiseks pehmet kuiva lappi. 

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.


