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1LATVIEŠU

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu 
Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē 
www.philips.com/welcome.

1	 Svarīga	informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un 
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

 • BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā. 
 • Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no 

elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
 • BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni 

pildītu trauku tuvumā.

 • Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
 • Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņu jāveic Philips pilnvarota tehniskās 

apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos 
no bīstamām situācijām.

 • Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar 
ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes 
un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu 
ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni 
nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni 
bez pieaugušo uzraudzības.

 • Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada 
elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir 
jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30 mA. Sazinieties ar savu 
uzstādītāju.

 • Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces 
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.

 • Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
 • Nelietojiet ierīci mākslīgos matos/parūkās. 
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 • Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir pievienota 
elektrotīklam.

 • Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips 
nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija 
vairs nav spēkā.

 • Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
 • Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.
 • Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci 

tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas, un izvairieties no saskares ar ādu.
 • Vienmēr novietojiet ierīci ar statīvu uz karstumizturīgas, stabilas un 

līdzenas virsmas. Karstās taisnošanas plātnes nedrīkst saskarties ar virsmu 
vai citu uzliesmojošu materiālu.

 • Nepieļaujiet, ka elektrības vads saskaras ar ierīces karstajām daļām.
 • Neļaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem 

priekšmetiem un materiāliem.
 • Nekad neapsedziet ierīci ar kaut kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai 

drāniņu), kad tā ir karsta. 
 • Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus. 
 • Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. 
 • Uzglabājiet taisnošanas plātnes tīras un brīvas no putekļiem un matu 

veidošanas izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad 
neizmantojiet ierīci apvienojumā ar matu veidošanas produktiem. 

 • Taisnošanas plātnēm ir pārklājums. Šis pārklājums var samazināt nodilumu 
laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību. 

 • Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, taisnošanas plātnes var nosmērēties.  
 • Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja 

nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificētu personu veikts remonts 
var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam. 

 • Neievietojiet metāla priekšmetus jonizatora izejā, lai izvairītos no elektriskā 
strāvas trieciena.

 • Pēc lietošanas neraujiet aiz strāvas vada. Vienmēr atvienojiet ierīci, turot aiz 
kontaktdakšas.

 • Apdegumu risks. Turiet ierīci maziem bērniem nepieejamā vietā, it īpaši 
lietošanas laikā un tai atdziestot.
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Elektromagnētiskie	lauki	(EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, 
kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību. 

Otrreizējā	pārstrāde
-  Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves 

atkritumiem (2012/19/ES). 
-  Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un 

elektronisko izstrādājumu likvidēšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst 
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
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2	 Pārskats
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a Displeja	panelis b Taisnošanas	plātnes
c Ieslēgšanas/izslēgšanas	poga d Temperatūras	izvēles	ripa		
e Karināšanas	cilpa f Noslēgs
g Apsildāms	paklājs	
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3	 Pirms	lietošanas
 • Izmantojiet taisnotāju tikai tad, kad jūsu mati ir sausi.
 • Izvēlieties vēlamo iestatījumu atbilstoši savam matu tipam. Lūdzu, skatiet 

zemāk esošo tabulu. Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, 
vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu	tips 	Temperatūras	diapazons
Biezi, raupji, sprogaini, grūti iztaisnojami 210-230°C
Normāli, vidēji vai nedaudz viļņaini 180-200°C
Smalki, gaiši, blondi, balināti vai krāsoti 170°C vai zemāk
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4	 Matu	taisnošana

1 Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  (  ), līdz 
iedegas displeja panelis (  ).
 » Tiks parādīts noklusējuma iestatījums 180° C.

2 Pagrieziet temperatūras slēdzi (  ), lai atlasītu vēlamo iestatījumu. 
 » Kad karsēšanas plātnes ir gatavas lietošanai, indikators pārstāj mirgot.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Izķemmējiet matus un atdaliet 3–5 cm šķipsnu taisnošanai.
Piezīme:	biezākiem	matiem	ieteicams	lielāks	sadaļu	skaits.
4 Ievietojiet matus starp karsēšanas plātnēm (  ) un cieši saspiediet 

rokturus kopā.
5 Neapstājoties lēnām virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz 

matu galiem (maks. 5 sekundes), lai matus nepārkarsētu.
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5	 Viļņu	ieveidošana

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Sāciet tuvu matu saknēm un satveriet 2-3 cm matu šķipsnu Novietojiet 
matu šķipsnu starp karsēšanas plātnēm (  ).

2 Lai ieveidotu viļņus uz ārpusi, grieziet taisnotāju uz ārpusi, lai mati 
pagriežas pāri taisnotājam.

3 Velciet matu galus pāri taisnotājam tā, lai taisnotājs b;utu vērsts uz leju. 
Atbalstam turiet taisnotāju aiz aukstā gala.

4 Saudzīgi un lēni virziet taisnotāju uz leju līdz matu galiem.
5 Pēc atlaišanas ar pirkstiem nedaudz savērpiet matus.  
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6 Lai izveidotu uz iekšpusi vērstus viļņus, grieziet taisnotāju uz iekšpusi, sākot 
no 2. darbības, un atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

Padomi
 • Lai iegūtu labāku rezultātu, ņemiet mazākas šķipsnas.
 • Pēc pagriešanas ar roku aptiniet matu galus ap taisnotāju.
 • Lai iegūtu labāku kontroli taisnotāja pagriešanas un vilkšanas laikā, 

pieturiet tā galu.
 • Uzmanīgi atslābiniet satvērēju uz roktura, velkot cauri matus.
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6	 Pēc	lietošanas

C

ON OFF

30 min.
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1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Notīriet ierīci un karsēšanas plātnes ar mitru drānu. 
4 Glabājiet to drošā un sausā vietā, kur nav putekļu. Varat arī pakarināt matu 

taisnotāju aiz cilpas (  ) vai uzglabāt to komplektā ietvertajā paliktnī 
(  ).

Piezīme.	
• Nelieciet	ierīci	maisiņā,	kamēr	tā	vēl	ir	karsta.
• Ierīce	ir	aprīkota	ar	automātiskas	izslēgšanās	funkciju.	Pēc	30	minūtēm	
ierīce	automātiski	izslēdzas.



12LATVIEŠU

7	 Garantija	un	serviss
Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai 
palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai 
sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa 
numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu 
apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.
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