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OLULISED OHUTUSJUHISED 
1) Soovitame hoida alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade 

vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse. 
2) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute 

poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende 
tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta. 

3) Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega. 
4) Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie 

vastava seinakontakti pingega. 
5) Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis ei ole loodud selle toote jaoks. 
6) Ärge asetage seadet kuumade või teravate esemete lähedale. Ärge asetage raskeid esemeid 

toitejuhtmele. Seadke juhe kohta, kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei tõmba. 
Veenduge, et toitejuhe ei puutuks vastu kuuma pinda. 

7) Kui toitejuhe on kahjustatud, pöörduge teeninduse poole. Kahjustatud juhtmega või pistikuga 
seadme kasutamine on keelatud. 

8) Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid tõmmake pistikust. 
9) Mingil juhul ärge hakake seadet ise remontima, see võib põhjustada elektrilöögist tulenevaid 

vigastusi! Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Vale remondiga katkeb 
seadme garantii. 

10) Ärge piitige ega kasutage toodet märgade kätega. 
11) Hoidke ja käsitsege toodet eemal tuleohtlikest ja kergestisüttivatest materjalidest ja lahustest. 
12) Seade on loodud ainult siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seda õues. 
13) Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 
14) Ärge pritsige seadet vee ega muude vedelikega. Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke. 

Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
15) Veenduge, et toode ei puutuks kokku veega. Ärge kasutage toodet vanni vms veeanuma lähedal. 
16) Kui te seadet ei kasuta või teate, et seda mõnda aega ei vaja, lülitage see välja ja eemaldage 

pistik kontaktist. Enne puhastamist eemaldage seade samuti vooluvõrgust. 
17) Ärge jätke seadet sisselülitatuna järelvalveta. 
18) Enne ära panemist laske seadmel täielikult jahtuda. 
19) Kui seadet kasutate või see ei ole veel täielikult jahtunud, ärge asetage seda pehmetele 

esemetele, nagu vaibad, linad, rätikud jne, ning ärge katke seda kinni. 
20) Ärge kasutage toodet tolmuses keskkonnas. 
21) Laste läheduses olge seadmega eriti hoolikas. Hoidke seade laste käeulatusest eemal. 
22) Ärge puutuge seadme kuumi osasid. 
23) Ärge kasutage sirgestajat sünteetilistel juustel või loomadel. 
24) Peale iga kasutamist puhastage sirgestuspadjad hoolikalt tolmust, õlist ja 

juuksehooldusvahenditest, nagu geelid, soenguvahud, lakis jne, kuna need võivad vähendada 
seadme tõhusust ning patjade kasutusiga. 

25) Lisaturvalisuse huvides on soovitav paigaldada vannituppa veekindel pistikupesa maksimaalselt 
nimiväärtusega 30mA. (võtke ühendust elektrikuga) 

  
Ärge kasutage seadet vanni, duši, basseini vms veega täidetud anumate läheduses. 
 

SISSEJUHATUS 
Sirgestaja tööplaatide valmistamisel on kasutatud spetsiaalset kombinatsiooni keraamikast ja 
turmaliinist. Turmaliinplaadid saadavad infrapuna kiirgust läbi juuste, mis põhjustab kiire 
kuumenemise ja ionisatsiooni. See võimaldab juukseid kiiresti sirgestada ja vähem kahjustada. 
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MIS ON TURMALIIN? 
Turmaliin on haruldane mineraal unikaalse ioniseeriva infrapuna toimega. Turmaliin koos 
keraamikaga katab plaadi pinna eriti peene pulbriga. Termoviimistlus annab pinnale tüüpilise ja 
tugeva katte. Turmaliin kiirgab negatiivseid ioone ja infrapuna soojendab loomulikult. Kuumutamisel 
moodustub negatiivsete ioonide elektriväli. Saladus peitub keraamiliste patjade ühtlases 
turmaliinikihis. Kuumutamisel vabanevad negatiivsed ioonid ja infrapuna kuumus loomulikult ning 
levivad keraamiliste patjade ümber. 
 

Miks on negatiivsed ioonid nii olulised? 
Negatiivsed ioonid jätavad juuksed pehmeks säilitab nende loomuliku niiskuse. 
See kaitseb juuste värvi ja sära. Negatiivselt laetud ioonid maandavad ka staatilise elektri ja juuksed 
jäävad siledad ja siidised. 
 

Miks on infrapuna kuumus oluline? 
Infrapunakuumus tungib juustesse ja soojendab neid ühtlaselt. See kuumus erineb sellest, mis 
kuumutab ümbritsevat õhku. Infrapunakiirgus tungib sügavale juuste sisse ja muudab juuksed 
elastsemaks, pehmemaks ja lihtsalt käsitsetavaks. Juuste pinnale koguneb vähem kuumust, mis 
vähendab omakorda juuste kahjustusi. Samal ajal juuste niiskus säilib. 
 

KIRJELDUS KASUTAMISJUHISED 

 
 
 
Ühendamine ja seadistamine 

1) Lülitage sirgestaja sisse. 
2) Sisselülitamiseks vajutage „ON/OFF lülitit. 
3) Nüüd võite alustada juuste sirgendamist. 

 

Juuste sirgendamine 
1) Esmalt peske, kuivatage ja kammige juuksed hoolikalt. Veenduge, et need on pehmed ja 

pusadeta. 
2) Nüüd kasutage juuksesalkude eraldamiseks juukseklambreid (u 5 cm laius) 
3) Alustage juuste sirgendamist tagant alumisest salgust. Asetage juuksed juurte lähedalt 

sirgestuspatjade vahele ja vajutage ettevaatlikult käepidemele. Libistage sirgestuspatju piki salku 
juurtest otsteni. 

4) Korrake tegevust kuni olete saavutanud soovitud tulemuse. 
5) Korrake tegevust kõikide salkudega. Alustage eest ja jätkake külgedelt. 
6) Enne kammimist laske juustel täielikult jahtuda. 

 

pöörlevad sirgestus- ON/OFF lüliti LED sees/väljas  
padjad     indikaator 

pöörleva ühendusega 
elektrijuhe (360°) koos 
mugava riputusaasaga. 
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Hoiatus: 
 Ärge jätke seadet samasse kohta kauemaks kui 2 sek. Võite juukseid kõrvetada. 

 Kasutage seadet ainult tervetel juustel. 

 Ärge kasutage seadet õlistel, üksteise külge kleepunud või higistel juustel. 

 Püsilokkide või värvitud juuste korral kasutage seadet võimalikult harva. 

Nõuanne: 
Sirgestamise kiirus valige vastavalt juuste tekstuurile. Õhukesed juuksed on oluliselt 
tundlikumad kuumuse suhtes ja nõuavad märgatavalt lühemat aega kui tugevad juuksed. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Väliste osade puhastamiseks kasutage pehmet käesooja veega niisutatud lappi. 
Ärge kasutage tugevaid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Sellised lahused võivad seadme pinda 
kahjustada. Keraamiline ja turmaliinpind ei vaja puhastamist. 
 

Hoiatus: 
Puhastage seadet kui see on täielikult jahtunud. 

TEHNILISED NÄITAJAD 
Nimipinge:  .................................................................................................................................. 230 V AC 
Nimisagedus:  ....................................................................................................................................50 Hz 
Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks):  ....................................................................................................II 
Kasutamise temperatuuri saavutamiseks vajalik aeg:  ................................................................... 20 sek. 
voolujuhtme ühendus:  ...................................................................................................................... 360° 

 
KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE 
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest. 
See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 
Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. 
Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning 
vahetada samalaadse uue toote vastu.  
Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku 
kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige 
kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale 
utiliseerimine olla karistatav. 

 
See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 
 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest 
teavitamata. 


