
Инструкция за употреба
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Български

1       Поздравления

Прочетете тази инструкция внимателно преди да 
използвате уреда и я запазете за бъдещи справки.

CurlControl с 25 мм цилиндър за естествено
изглеждащи къдрици има защитно керамично 
покритие и 8 настройки за топлина, за да пасне на 
косата ви. Създавайте къдрици, които са лесни за 
правене, естествено изглеждащи и бъдете 
привлекателни без да увреждате и изсушавате 
косата си. Надяваме се, че ще се наслаждавате 
докато използвате вашата CurlControl.

2       Въведение

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката 
предлагана от Philips, регистрирайте продукта на 
www.philips.com/welcome.

3       Важно

• Уреда може да се използва от 
   деца от 8 години и повече и лица, 
   с намалени физически, сетивни 
   или умствени способности или 
   липса на опит и знание, ако бъдат 
   наблюдавани или инструктирани 
   относно употребата на уреда по 
   безопасен начин и разбират 
   възможните опасности.



• 

• 

• 

• 

Деца не трябва да играят с уреда. 
   Почистването и поддръжката от 
   страна на потребителя, не трябва да
   се извършват от деца, без да бъдат 
   наблюдавани.

Деца трябва да бъдат наблюдавани, 
   за да сте сигурни, че не играят с 
   уреда.

Ако захранващия кабел е повреден,
   трябва да бъде подменен от Philips, 
   оторизиран сервизен център на 
   Philips или също толкова опитен 
   техник, за да се избегне опасност.

ВНИМАНИЕ: Пазете уреда от 
   вода. Не използвайте в близост 
   или върху вода, която се намира 
   във вана, душ кабини, мивка и др. 
   Когато използвате уреда в банята, 
   го изключвайте от контакта след 
   употреба. Близостта до вода 
   представлява риск, дори когато 
   уреда е изключен.
• 

• 

Проверете дали волтажа означен на уреда отговаря

   на волтажа на мрежата преди да свържете уреда 
   към нея.

Проверявайте редовно състоянието на захранващия 

   кабел. Не използвайте уреда ако щепсела, кабела 
   или самия уред са повредени.



• За допълнителна защита,
   препоръчваме да инсталирате 
   устройство поемащо остатъчното
   напрежение (RCD) към токовата 
   мрежа, която захранва банята. 
   Това RCD трябва да има степен на
   остатъчно работно напрежение, 
   не по-високо от 30 mA. 
   Попитайте техника си за съвет.
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Цилиндърът на този уред става горещ по време 

   на употреба. Избягвайте контакт с кожата.

Предпазвайте захранващия кабел от контакт с 

   горещите части на уреда.

Използвайте уреда само върху суха коса.

Винаги изключвайте уреда от контакта след 

   употреба.

Изчакайте докато уреда се охлади, преди да го 

   приберете.

Поддържайте цилиндърът чист и без прах или 

   стилизиращи продукти, като мус, лак или гел. 
   Никога не използвайте уреда едновременно със 
   стилизиращи продукти.

Винаги връщайте уреда в оторизиран сервизен 

   център на Philips за проверка или поправка. 
   Поправянето от неквалифициран персонал 
   може да доведе до много опасни ситуации 
   за потребителя.



Не оставяйте уреда без наблюдение, 

   когато е включен.

Ако уреда се използва върху боядисани коси, 

   на цилиндъра може да се появят петна.

Този уред е изключително горещ, така че бъдете 

   изключително внимателни, когато го използвате.

Дръжте само дръжката, докато уреда е включен 

   в контакта, другите части са горещи.

Преди да го използвате върху изкуствена коса, 

   се консултирайте с вносителя на косата.

Не използвайте уреда с мокри ръце.

Винаги поставяйте уреда върху поставката, 

   върху топлоустойчива, стабилна, плоска повърхност.
   Горещия цилиндър никога не трябва да се допира 
   до повърхността или други запалими материали.

• 

• 

• 

Цилиндърът има керамично покритие. 

   Това покритие се износва бавно с времето. 
   Това не оказва влияние върху работата на уреда.

Пазете уреда далеч от запалими предмети и 

   материали, когато е включен.

Не покривайте уреда с нищо (напр. кърпа или 

   дреха), когато е горещ.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 



Електромагнитни полета (EMF)

Този уред е съвместим с всички стандарти, 
отнасящи се за електромагнитните полета (EMF).
Ако се използва правилно, според инструкциите в
това ръководство, уреда е безопасен, въз основа 
на достъпните научни факти.

Околна среда

Не изхвърляйте уреда с нормалните домакински
отпадъци в края на живота му, а го предайте 
на официално място за рециклиране. 
Правейки това, вие спомагате за опазването
на околната среда.

4       Къдрене на коса

Уверете се, че сте избрали температурна настройка,
подходяща за вашата коса. Винаги избирайте слаба
настройка, когато използвате машата за пръв път.

Тип коса Температурна настройка

Груба, чуплива,
трудна за къдрене

Тънка, руса, изрусена или 
боядисана

Средна до силна 
(настройки 4-8)

Нормална, със средна 
текстура или леко изправена

Слаба до средна 
(настройки 1-5)

Слаба (настройки 1-3)



1  Включете щепсела в контакта.
2  Приплъзнете бутона за включване/изключване (   ) 
    на I, за да включите уреда.
    Индикатора за включено състояние (   ) светва и 
         започва да мига.
    Завъртете термостата (   ), за да изберете желаната 
    температура, която е препоръчана в таблицата 
    по-горе.
    Когато уреда е готов за употреба, индикаторът (   )
         спира да мига.
3  Преди да започнете с къдренето, срешете косата 
    си и я разделете на малки части. Натиснете ръчката 
    (   ) и поставете малка част от косата между 
    цилиндъра (   ) и рамото (   ).
4  Затворете рамото, като освободите ръчката и 
    плъзнете цилиндъра до върха на косата.
5  Хванете студения край (   ) и дръжката (   ) на 
    машата и след това навийте частта от косата около 
    цилиндъра от края до корена, като въртите машата.
6  Задръжте машата на тази позиция за максимум 
    10 секунди.

7  Развийте частта от косата докато можете да 
    отворите рамото отново с ръчката.
8  Освободете накъдрената коса.
За да накъдрите останалата част от косата си, 
повторете стъпки 3 до 8.
Можете да накъдрите косата като отвътре навън, 
така и отвън на вътре, по ваше желание.
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• Не дърпайте машата когато размотавате частта от косата, 
   в противен случай може да изправите къдрицата.

Бележка
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След употреба:
1  Изключете уреда и го изключете и от контакта.
2  Поставете го върху стойката (   ) докато се охлади. 
    Силно препоръчително е да го поставите върху 
    топлоустойчива повърхност.
3  Махнете косми и прах от рамото и цилиндъра.
4  Почистете цилиндъра и рамото с влажна кърпа.
5  Съхранявайте на безопасно и сухо място, 
    което не се праши. Можете също да я окачите на 
    пръстена за окачване (   ).

5       Гаранция и услуги

Ако имате нужда от информация или имате проблем,
моля посетете уеб сайта на Philips на www.philips.com
или се свържете с потребителския център на Philips във
вашата държава (можете да откриете номера му на
международната гаранционна карта). Ако няма 
потребителски център на Philips във вашата държава, 
посетете местния вносител на Philips или се свържете 
със сервизния отдел на Philips Domestic Appliances 
and Personal Care BV.



Ако възникнат проблеми с машата и не можете 
да ги разрешите с решенията дадени по-долу, 
моля, свържете се с най-близкия сервизен център 
на Philips или с потребителския център на Philips във 
вашата държава.

Проблем Причина Решение

Уреда не 
работи.

Контакта, в който 
е включен уреда 
няма ток.

Уверете се, че в
контакта има ток.

Захранващия 
кабел на уреда 
може да е 
повреден.

Ако захранващия 
кабел е повреден, 
трябва да бъде 
подменен от Philips, 
оторизиран сервизен
център на Philips или 
квалифициран 
персонал, за да се 
избегне опасност.

6       Възможни проблеми



3140 035 28222

Всички регистрирани и нерегистрирани търговски марки 
са собственост на съответните им собственици.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

02 / 491 62 74
цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

