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Eestikeelne kasutusjuhend

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige 
oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

1 Oluline

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see 
edaspidiseks kasutamiseks alles.

 y HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.

 y Kui te kasutate seadet vannitoas, võtke pistik kohe pistikupesast 
välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud 
seadme korral.

 y HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, 
kraanikausside ega teiste vettsisaldavate anumate 
läheduses. 

 y Eemaldage seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust.

 y Kui voolujuhe on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks 
tuleb see lasta välja vahetada Philipsis, Philipsi volitatud 
hoolduskeskuses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

 y Seda seadet võivad kasutada vanemad kui 8-aastased lapsed ja 
isikud, kellel on vähenenud füüsilised, psüühilised või vaimsed 
võimed, või kellel on vähe kogemust ja teadmisi, kui nende 
ohutuse eest vastutav isik on neile seadme ohutut kasutamist 
õpetanud või neid juhendanud, ning nad mõistavad seadme 
kasutamisega seotud riske.

 y Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadmele 
märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.

 y Ärge kasutage seadet muul eesmärgil, kui selles kasutusjuhendis 
kirjeldatud otstarbel.

 y Ärge kunagi jätke elektrivõrku ühendatud seadet järelvalveta.



7EESTI 

 y Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, 
mida Philips ei ole spetsiaalselt soovitanud. Selliste tarvikute või 
osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.

 y Ärge kerige voolujuhet ümber seadme.

 y Enne seadme hoiukohta panekut laske sellel täielikult maha 
jahtuda.

 y Olge seadme kasutamisel väga tähelepanelik, kuna see võib olla 
äärmiselt kuum. Hoidke kinni üksnes käepidemest, kuna teised 
osad on kuumad. Vältige kokkupuudet nahaga.

 y Asetage seade koos alusega alati kuumakindlale stabiilsele 
tasasele pinnale. Kuum rullik ei tohi kunagi pinna ega muude 
tuleohtlike materjalidega kokku puutuda.

 y Ärge laske voolujuhtmel vastu seadme kuumi osi minna.

 y Hoidke sisselülitatud seade eemal kergesti süttivatest objektidest 
ja materjalidest.

 y Ärge kunagi katke kuuma seadet kinni (nt käteräti või riidetükiga).

 y Kasutage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge kunagi kasutage 
seadet märgade kätega.

 y Hoidke rull puhtana ning ärge laske sellele koguneda tolmu ega 
juuksehooldusvahendite, nagu juuksevahu, piserdusvahendite ja 
geeli, jääke. Ärge kunagi kasutage seda seadet koos 
juuksehooldusvahenditega.

 y Rullil on keraamiline pinnakate. See kate võib aja jooksul ära 
kuluda, kuid see ei mõjuta seadme töövõimet.

 y Kui seadet kasutada värvitud juustel, siis võib rullik määrduda. 
Enne seadme kasutamist kunstjuustel, konsulteerige nende 
müüjaga.

 y Viige seade vea otsimiseks või parandamiseks alati Philipsi 
volitatud teeninduskeskusesse. Kui seadet parandab 
kvalifitseerimata isik, võib see põhjustada kasutajale ohtlikke 
olukordi.

 y Elektrilöögi vältimiseks ärge sisestage seadme avadesse 
metallesemeid.

 y Ärge tõmmake pärast seadme kasutamist seadet voolujuhtmest. 
Eemaldage seade vooluvõrgust, tõmmates alati pistikust.
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Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju puudutavatele 
standarditele ja regulatsioonidele.

Keskkond

See sümbol tähendab, et seda seadet ei tohi ära visata tavalise 
majapidamisprügi hulgas (2012/19/EL). Järgige kohalikke nõudeid elektriliste 
ja elektrooniliste seadmete eraldi kogumise kohta. Korrektne hävitamine 
aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. 

2 Tutvustus

CurlCeramic lokitangidel on 16 mm juukserullik, mille abil on lihtne saavutada 
lopsakaid lokke lustakaks ja nooruslikuks väljanägemiseks. Kaitsev keraamiline kate 
tagab ühtlase kuumuse jaotuse ja hoolitseb koolutamise ajal hästi teie juuste eest. 
Maksimaalne temperatuur 190 °C kindlustab parima tulemuse, samal ajal 
minimeerides kahju juustele. Me loodame, et te naudite oma CurlCeramic 
lokitangide kasutamist.

3 Lokkide tegemine 

1 Ühendage seadme pistik voolupessa.

2 Seadme sisse lülitamiseks libistage seadme sisse/välja lülitamise nupp (8) 
asendisse |.

 � Vooluindikaator (7) valgustub ja hakkab vilkuma.
 � Vooluindikaator (7) lõpetab vilkumise, kui seade on kasutamiseks valmis.

3 Enne, kui hakkate lokke tegema, kammige oma juuksed ja jagage need need 
väiksemateks salkudeks. Vajutage klambripäästikule (5) ja pange üks juuksesalk 
rulliku (2) ja klambri (3) vahele.

4 Sulgege klamber (3), vabastades selleks klambripäästiku (5), ja libistage rullik (2) 
juuste otsteni.

5 Hoidke kinni lokitangide käepidemest (6) ning kerige juuksesalk juukseotstest 
juurteni rulliku ümber, samal ajal lokitange keerates. Juuste rulliku ümber 
keeramisel võite kinni hoida ka lokitangide jahedast otsast (1).
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6 Hoidke lokitange selles asendis maksimaalselt 10 sekundit.

Märkus

 y Ärge tõmmake lokitange salgu lahtikeeramise ajal, muidu võite loki sirgestada.

7 Kerige juuksesalk lahti, kuni saate klambripäästikuga (5) klambri (3) uuesti avada.

8 Vabastage lokitud juuksed.

Ülejäänud juuste lokkimiseks korrake samme 3–8. Juustesse saab lokke teha nii 
seestpoolt väljapoole kui ka vastupidi – nii nagu soovite.

Pärast kasutamist:

1 Lülitage seade välja ja eemaldage voolujuhe seinakontaktist.

2 Asetage lokitangid alusele (4) ja hoidke seal, kuni seade on jahtunud. On väga 
soovitatav, et asetaksite lokitangid kuumakindlale pinnale.

3 Eemaldage rullikult ja klambrilt juuksekarvad ja tolm.

4 Puhastage rullikut ja klambrit niiske lapiga.

5 Hoiustage seadet ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Te võite seadme ka 
riputusaasa (9) abil üles riputada.

4 Garantii ja teenindus

Kui vajate teavet või abi mõne probleemi lahendamisel, külastage Philipsi 
veebilehekülge aadressil www.philips.com või võtke ühendust kohaliku Philipsi 
klienditeeninduskeskusega (telefoninumbrite nimekirja leiate ülemaailmselt 
garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku 
Philipsi edasimüüja poole või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and 
Personal Care BV teenindusosakonnaga.
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5 Probleemide lahendamine

Kui lokitangidega tekib probleeme ja te ei suuda neid alltoodud teabe abil 
lahendada, pöörduge lähimasse Philipsi teeninduskeskusesse või oma riigi Philipsi 
klienditeeninduskeskusesse.

Probleem Põhjus Lahendus

Seade ei tööta üldse. Voolupesa, millesse 
seade on ühendatud, 
võib olla katki.

Võtke ühendust oma riigi 
Philipsi 
klienditeeninduskeskusega 
või viige seade 
parandamiseks/
asendamiseks lähimasse 
Philipsi hoolduskeskusesse.

Seadme voolujuhe võib 
olla kahjustatud.

Kui voolujuhe on 
kahjustatud, siis ohtlike 
olukordade vältimiseks 
tuleb lasta see vahetada 
Philipsis, Philipsi volitatud 
hoolduskeskuses või 
sarnase kvalifikatsiooniga 
isikul.



11EESTI 

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2017 Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud.



Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com
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