
Keraamiline juuksesirgendaja
TOURMALINE

KASUTUSJUHEND

Hea klient,
Täname, et ostsite meie keraamilise juuksesirgendaja TOURMALINE. Juuste sirgendamine pole 

kunagi varem olnud nii lihtne.  See revolutsiooniline juuksesirgendaja muudab sinu juuksed mõne 
minutiga sirgeks, siidiseks ja pehmeks. Keraamiline kate on loodud selleks, et oluliselt vähendada 
staatilist laengut, kaitseb juukseid kahjustuste eest ja takistab juuste murdumist. Hoiab soojuse 

seal, kus see olema peab, ja tagab seega kvaliteetse salongitulemuse hetkega!

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

Karbis on:
1 x juuksesirgendaja 
1 x kasutusjuhend

TEHNILISED NÄITAJAD
Pinge: AC 220 V 
Sagedus: 50 Hz
Võimsus: 30 W-60 W

Temperatuuri seadistus: 170 °C - 240 °C
Kuumutusaeg: 30 s
Juhtme pikkus: 200 cm



HOIATUSED

1. Ärge laske seadmel kokkupuutuda veega ega sattuda vanni, pesukaussi ja muude 
veega täidetud anumate lähedusse. 

2. 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.

3. Ärge laske kõrge temperatuuriga plaati oma naha lähedale, kui see töötab.
4. Ärge kriimustage plaate.
5. Toode ei ole veekindel.
6. Ärge asetage seda seadet pinnale, mis ei ole kuumakindel, ja hoidke seda eemal kõrgete 

temperatuuridega kohtadest.
7. Kui seade on jahtunud, pange see tagasi kasti ja hoidke seda kuivas kohas. Toodet ei saa 

hoiustada ilma jahutamata.
8. 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.

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

10. Ärge tõmmake, keerake ega mähkige nööri ümber kuumaraua või ümbrise 
11. Ärge kasutage seadet, mille juhe on väändunud, paindunud või muul viisil kahjustada 

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

kui seda puhastatakse.
13. Hoidke juhe ja seade kuumadest pindadest eemal.
14. Asetage seade juuste stiliseerimise ajal alati kuumakindlale matile, et kaitsta tööpinda.
15. Rikke ja/või kahjustuse korral ärge püüdke seda ise parandada ja veenduge, et toode 

visatakse minema nõuetekohaselt ja vastavalt kohalikele seadustele.
16. Käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest või 

väärkasutusest põhjustatud kahjude eest ei võeta vastutust.
17. Palun hoidke soojendusplaadid puhtad. 
18. Ärge kunagi kasutage seadet tehisjuuste peal 
19. Alati hoolitsege selle eest, et vältida kokkupuudet naha, näo ja kaelaga. Põletusoht!
20. Ärge kandke juuksevahendeid otse seadmele. Ärge suunake sellele ühtegi 

pihustuspudelit või veepihustit.
21. 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. Ventilatsiooniava
2. Kuuma ots
3. Lai soojendusega paneel

4. 4-astmeline temperatuuri reguleerija
5. Kääride käepide 
6.  Toitelüliti/temperatuuri reguleerija

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 
sirgendamiseks.

KASUTAMINE:

1. Ühendage toitejuhe toiteallikasse. 
2. Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu. Kui vajutate esimest korda toitenuppu, 

hakkab seade töötama kõrgeimal temperatuuriseadistusel - 230 °C.
3. Seadke temperatuur. Temperatuuri saab seadistada vahemikus 170°C kuni 230°C (et 

oleks lihtsam otsustada, milline seadistus valida, vt allolevat pilti). Temperatuuri 



seadistuse muutmiseks vajutage pidevalt toitenuppu. Iga vajutusega väheneb 
temperatuur. 5. vajutus lülitab seadme välja.

Temperatuuri seadistus:
1. vajutus: seade lülitub sisse 230°C juures
2. vajutus: seade töötab 210°C juures
3. vajutus: seade töötab 190°C juures
4. vajutus: seade töötab 170°C juures
5. vajutus: seade lülitub välja.

4-TEMPERATUURI REGULEERIMINE; Erinevad temperatuurid erinevatele 
juuksetüüpidele, et vastata erinevatele juuste kvaliteedinõuetele ja vähendada juuste 
kahjustusi.

4. Seade kuumeneb kiiresti ja jõuab sekundite jooksul soovitava temperatuurini.
5. Seade on kasutusvalmis. 
6. Juuste sirgendamine tuleks teha juurest otsteni. Hoidke väikest, umbes 50 mm laiust ja 5 

mm paksust juuksekarva ja asetage see plaatide vahele. Sulgege plaadid ja säilitades 
mõningast pinget, libistage neid ettevaatlikult juurtest otsteni. 
Märkus: plaadid on töö ajal väga kõrgel temperatuuril. Hoidke need kindlasti 
peanahast ja nahast eemal, et vältida põletusi. 

7. Korrake seda protseduuri kogu juuksepahmakas, lastes sellel enne kammimist või 
harjamist jahtuda. 

8. Kui olete lõpetanud, lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

ETTEVAATUST: Hoidke triikrauda nahast eemal, et te põletada ei saaks. Kasutage kammi, et muuta 
juuksed sirgeks. Kui sirgendate osa, siis ajage peenike kamm vaid pool tolli allapoole sirgendajat, 
kui liigute mööda juuste osa. Veenduge, et teie juuksed on puhtad, kuivad ja harjatud, enne kui 
kasutate kuumarauda. Kasutage sobivat kuumakaitseseerumit või kuumtöötlust, kui juuksed on 
märjad.

1 Toitelüliti indikaator
2 Sobib tugevate juuste jaoks
3 Sobib põõsastele ja jämedatele 

juustele
4 Sobib õhukestele ja pehmetele 

juustele
5 Sobilik kahjustatud juustele



HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

- Ühendage seade alati pistikupesast lahti ja laske enne puhastamist täielikult jahtuda. 
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimisvahendeid. Ärge kasutage alkoholi 
ega lahusteid. 
- Pühkige põhikorpus ja keraamilised plaadid kergelt niiske ja pehme lapiga ning kuivatage pehme 
ja kuiva lapiga. 
- Ärge kunagi kastke seadet vette või mõnda muusse vedelikku.   

TÕRKEOTSING 

PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS
Seade ei lülitu sisse Seade ei ole sisse lülitatud Seadme sisselülitamiseks 

vajutage nuppu 1 sekundiks
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 soojendusplaatide 
vahele.

Veenduge, et juuksepaelad ei 
ületaks 50 mm laiust ja 5 mm 
paksust

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.


