
 

 

 

 

Kasutusjuhend 

 

 

 

 

Juuksehari PC-GB 3021  



 

Kasutusjuhend 
Täname, et olete valinud selle toote. 
Loodetavasti naudite selle seadme 
kasutamist. 
 
Kasutusjuhendis olevad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. 
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida 
õnnetusi ja seadme kahjustamist: 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab 
võimalikule vigastuse ohule. 
 

 ETTEVAATUST: 
See osutab võimalikule seadme või muude 
esemete kahjustamisele. 
 

 MÄRKUS:  Markeeritud nõuanded ja info. 

 
 
Üldised märkused 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne 
seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend 
alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. 

Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate 
seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka 
juhend. 
• Seade on mõeldud ainult koduseks 

kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult 
kasutatav. 

• Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke 
seade eemal kuumuseallikatest, otsesest 
päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla 
peale vedelikke) ja teravatest esemetest. 
Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui 
seade on saanud niiskust või märjaks, 
eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust. 

• Kui puhastate seadet või panete selle ära, 
lülitage seade välja ning tõmmake juhe 
vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte 
juhtmest). 

• Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. 
Ruumist lahkudes lülitage seade alati 
välja. Eemaldage pistik kontaktist. 

• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt 
kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. 
Kahjustatud seadet ei tohi kasutada. 

• Laste turvalisuse huvides hoidke eemal 
pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.) 

 HOIATUS: 
Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämbumisoht! 

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks 
Seadmelt leiate järgmise sümboli: 
                 ELEKTRILÖÖGI OHT! 
                Ärge kasutage seadet vanni, duši, basseini vms  
                veega täidetud anumate läheduses. 
 

 HOIATUS: 
• Kui seadet kasutatakse vannitoas, lahutage pistik kontaktist vahetult peale 

seadme kasutamist, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka siis, kui seade 
on välja lülitatud. 

• Seade on mõeldud ainult kuivadele juustele. 
 

 HOIATUS: 
• Täiendavaks kaitseks vannitoas on soovitav paigaldada rikkevoolukaitse, 

mille nominaalne käivitav rikkevool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult. 
• Põletuse oht! Seade läheb käsitsemise ajal kuumaks! 
• Ärge puudutage kuumade harjastega nägu, peanahka ega kaela. 



• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes 
teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja 
arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud seadet ohutult kasutama. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  
• Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve 

all. 
• Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud 

teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb lasta see 
teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada 
samasuguse vastu, et vältida õnnetust. 

• Peale kasutamist eemaldage pistik alati kontaktist. 
• Enne seadme puhastamist või hoiustamist laske seadmel maha jahtuda! 

 ETTEVAATUST: 
Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas 
peatükis „Puhastamine“. 
 

Märkused kasutamiseks 
Kasutage seadet ainult kuivadel, kammitud 
juustel. 

Ioniseerimise funktsioon – vähendab juustes 
staatilist laengut 
Antistaatiline efekt võimaldab juuste lihtsat 
viimistlemist. Juuksed ei kuiva läbi ning jäävad 
pehmed ja kohevad. 

Elektriühendus 
Ühendage seade ainult minimaalselt 110 V ~ 
240 V seinakontakti. 

Enne esmakordset kasutamist 
1. Eemaldage seade pakendist. 
2. Kontrollige seadet võimalike 

transpordikahjustuste suhtes. 

 MÄRKUS:  
• Tootel võib siiski olla tolmu või 

tootmisjääke. Soovitame puhastada 
seadet nagu kirjeldatud peatükis 
„Puhastamine“. 

• Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib 
eralduda kerget lõhna. Seetõttu peaksite 
seadet enne juuste sirgendamist umbes 
10 minutit kuumutama. Veenduge 
ventilatsiooni olemasolus. 

 

Kasutamine 
1. Kerige juhe täielikult lahti. 
2. Sisestage pistik korralikult paigaldatud 

seinakontakti. 

3. Vajutage  nuppu seadme 
sisselülitamiseks. Toite märgutuli süttib. 

Üldine teave 
 MÄRKUS:  

Kuumenemise aeg on u 10 minutit. 
1. Hoidke ühte juuksesalku pingul.  
2. Hoidke harja nii, et 

harjased oleks 
suunatud peanahast 
eemale. 

3. Tõmmake harja 
aeglaselt läbi 
juuksesalgu. Alustage 
alati juuksejuurte poolt ja liigutage seadet 
juukseotste suunas. 

4. Korrake toimingut ühe salgu haaval. 

Töö lõpetamine 
1. Vajutage nuppu. Toite märgutuli kustub. 
2. Eemaldage pistik vooluvõrgust. 
3. Jätke seade jahtuma enne ärapanekut. 
Selleks asetage seade alati kuumalindlale, 
tasasele alusele. 



Puhastamine 

 HOIATUS: 
• Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. 
• Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib 

see põhjustada elektrilöögi või tulekahju. 
 

 ETTEVAATUST: 
• Ärge kasutage puhastamiseks traatharja 

ega abrasiivseid vahendeid. 
• Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid 

vahendeid. 
• Eemaldage juuksed harjastest. Vajaduse 

korral kasutage kammi. 
• Pühkige seadet kergelt niiske lapiga.  
• Veenduge, et seade oleks enne uuesti 

kasutamist täiesti kuiv. 

Hoidmine 
• Juhet võib kokku kerida, kuid ainult lõdvalt. 
• Ärge kerige kunagi juhet tihedalt ümber 

seadme, kuna see võib põhjustada juhtme 
murdumist. Kontrollige juhet ja pistikut 
regulaarselt. 

• Riputage seade aasapidi. 
• Soovitame hoida seadet originaalpakendis 

kui te seda pikemat aega ei kasuta. 
• Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas 

kohas laste käeulatusest eemal. 
 

Tehnilised andmed 
Mudel ............................................. PC-GB 3021 
Toide:  ........................ 110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 
Voolutarve: .............................................. 35 W 
Kaitseklass: ...................................................... II 
Netokaal ......................................  Umbes 311 g 
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme 
tehnilisi ja väliseid omadusi. 
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , 
nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja 
madala pinge direktiivid ning konstruktsioon 
vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 
 

Utiliseerimine 
“Prügikasti" sümboli tähendus 

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake 
elektrilisi seadmeid olmeprahi 
hulka.  Elektrilised seadmed mida te 
ei kasuta, viige vastavasse 
kogumispunkti. 

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu 
keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
taaskäitlemist. 
Täpsemat teavet elektriseadmete 
utiliseerimise kohta saate kohalikult 
omavalitsuselt. 


