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1МАКЕДОНСКИ

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да ја 
искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го 
вашиот производ на www.philips.com/welcome.

1	 Важно
Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата 
на апаратот и зачувајте го за идни потреби.

 • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: не користете го овој апарат во близина на вода. 
 • Кога апаратот го користите во бања, исклучете го од штекер по 

употребата бидејќи близината на водата претставува ризик, дури и 
кога апаратот е исклучен.

 • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: немојте да го користите овој апарат во близина на 
кади, тушеви, мијалници или други садови со вода.

 • Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер по користењето.
 • Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени 

компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или 
лица со слични квалификации за да се избегне опасност.

 • Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица 
со ограничени физички, сензорни или ментални способности или 
лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор 
или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да 
ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со 
апаратот. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат апаратот 
без надзор.

 • За дополнителна заштита, ви препорачуваме да вградите заштитен 
уред за диференцијална струја (RCD) во струјното коло што ја 
снабдува бањата. Овој RCD не смее да има диференцијална работна 
струја поголема од 30 mA. Побарајте совет од стручно лице.

 • Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на 
апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.

 • Апаратот употребувајте го исклучиво за намените опишани во ова 
упатство.
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 • Немојте да го користите апаратот на вештачка коса. 
 • Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога е приклучен на 

напојување.
 • Никогаш не користете додатоци или делови од други производители 

што не се препорачани од Philips. Доколку користите вакви додатоци 
или делови, вашата гаранција ќе престане да важи.

 • Немојте да го намотувате кабелот за напојување околу апаратот.
 • Почекајте да се олади апаратот пред да го складирате.
 • Бидете особено внимателни кога го користите апаратот бидејќи може 

да биде премногу жежок. Држете го само за рачката бидејќи другите 
делови се жешки и внимавајте да не дојде во допир со кожата.

 • Апаратот секогаш поставувајте го на рамна и стабилна површина што 
е отпорна на топлина. Жешките грејни плочи никогаш не треба да ја 
допираат површината или други запаливи материјали.

 • Внимавајте кабелот за напојување да не ги допира жешките делови 
на апаратот.

 • Држете го апаратот подалеку од запаливи предмети и материјали 
кога е вклучен.

 • Никогаш немојте да го покривате апаратот (на пр. со пешкир или 
облека) кога е жежок. 

 • Апаратот користете го само на сува коса. 
 • Немојте да ракувате со апаратот кога рацете ви се мокри. 
 • Грејните плочи секогаш треба да бидат исчистени од нечистотии, 

прав и производи за обликување коса, како што се пена, спреј и 
гел. Никогаш немојте да го користите апаратот во комбинација со 
производи за обликување коса. 

 • Грејните плочи се обложени. Оваа облога со текот на времето може да 
се истроши. Меѓутоа, тоа не влијае врз перформансите на апаратот. 

 • Ако апаратот го користите на бојадисана коса, грејните плочи може да 
се обојат.  

 • Ако е потребна проверка или поправка на апаратот, секогаш носете го 
во овластен сервисен центар на Philips. Поправката од нестручни лица 
може да предизвика исклучително опасна ситуација за корисникот. 

 • Немојте да вметнувате метални предмети во отворите на јонизаторот 
за да избегнете струен удар.
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 • Немојте да го влечете кабелот за напојување по употребата. Апаратот 
секогаш исклучувајте го со повлекување на приклучокот.

 • Опасност од изгореници. Држете го апаратот подалеку од дофат на 
мали деца, особено при употребата и ладењето.

Електромагнетни	полиња	(EMF)
Овој уред од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи 
што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња. 

Рециклирање
-  Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот 

отпад од домаќинствата (2012/19/EU). 
-  Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на 

електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага 
во спречувањето на негативните последици по животната средина и 
човековото здравје.
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2	 Преглед
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a Екран b Грејни	плочи
c Копче	за	вклучување/

исклучување d Регулатор	за	температура		

e Јамка	за	закачување f Брава	за	заклучување
g Грејна	подлога	
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3	 Пред	употреба
 • Пеглата за коса користете ја исклучиво на сува коса.
 • Изберете ја саканата поставка во зависност од видот на косата. 

Погледнете ја табелата подолу. При првото користење на пеглата за 
коса секогаш избирајте поставка за пониска температура.

Вид	на	коса 	Опсег	на	температури
Густа, груба, кадрава или коса што тешко се 
исправува 210-230°C

Нормална, со средна текстура или благо 
брановидна 180-200°C

Нежна, светла, руса, избелена или бојадисана 170°C или помалку
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4	 Исправување	коса

1 Притиснете и задржете го копчето за вклучување/исклучување  (  ) 
сè додека не засвети екранот (  ).
 » Ќе се прикаже зададената поставка за температура од 180°C.

2 Користете го регулаторот за температура (  ) за да ја изберете 
саканата поставка. 
 » Индикаторот ќе престане да трепка кога грејните плочи ќе бидат 
подготвени за употреба.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Исчешлајте ја косата и издвојте прамен за исправување од 3 до 5 cm.
Забелешка:	ако	имате	густа	коса,	ви	препорачуваме	да	ја	поделите	
на	повеќе	прамени.
4 Ставете ја косата помеѓу грејните плочи (  ) и цврсто притиснете ги 

рачките.
5 Полека повлечете ја пеглата за коса по целата должина на косата 

во едно движење (макс. 5 секунди) од коренот до врвовите, без 
запирање, за да спречите прегревање.
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5	 Обликување	брановидни	локни

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Започнете во близина на коренот и земете прамен коса од 2 до 3 cm. 
Ставете го праменот коса помеѓу грејните плочи (  ).

2 За обликување брановидни локни извиткани нанадвор, завртете ја 
пеглата нанадвор така што косата ќе паѓа преку пеглата.

3 Повлечете ги врвовите на косата преку пеглата така што ќе бидат 
насочени кон подот. Држете го ладниот врв за поддршка.

4 Нежно и полека движете ја пеглата надолу сè додека не дојдете до 
крајот на косата.

5 Откако ќе ја отпуштите косата, малку завртете ја со прсти.  



9МАКЕДОНСКИ

6 За обликување брановидни локни извиткани навнатре, завртете ја 
пеглата навнатре во чекор 2 и повторете ги горенаведените чекори.

Совети:
 • Земајте помали прамени за подобри резултати.
 • По вртењето, со рака префрлете ги врвовите на косата преку 

апаратот.
 • Држете го врвот на пеглата за подобра контрола при вртењето и 

провлекувањето.
 • Нежно попуштајте го стисокот на дршката додека ја провлекувате 

косата.
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6	 По	употребата

C

ON OFF

30 min.
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1 Исклучете го апаратот и извлечете го приклучокот од штекер.
2 Ставете го на површина што е отпорна на топлина додека не се олади.
3 Исчистете го апаратот и грејните плочи со влажна крпа. 
4 Чувајте го на сигурно и суво место на кое нема прав. Можете и 

да го закачите со помош на јамката за закачување (  ) или да го 
складирате со испорачаната грејна подлога (  ).

Забелешка:	
• Немојте	да	го	ставате	апаратот	во	торбичката	додека	е	жежок.
• Апаратот	има	функција	за	автоматско	исклучување.	Апаратот	
автоматски	ќе	се	исклучи	по	30	минути.
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7	 Гаранција	и	сервисирање
Ако ви се потребни информации, на пример за замена на додаток, 
или имате проблем, посетете ја веб-страницата на Philips на 
www.philips.com/support или обратете се на центарот за корисничка 
поддршка на Philips во вашата земја (телефонскиот број се наоѓа 
во меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата земја нема центар 
за корисничка поддршка, обратете се на локалниот продавач на 
производи од Philips.
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