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Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips! Për të përfituar plotësisht 
nga mbështetja që ofron "Philips", regjistrojeni produktin tuaj në faqen 
www.philips.com/welcome.

1 E rëndësishme
Lexoni me kujdes këtë manual përdorimi përpara se ta vini në punë pajisjen 
dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

 • PARALAJMËRIM: Mos e përdorni këtë pajisje afër ujit. 
 • Kur pajisja përdoret në banjë, hiqeni atë nga priza pas përdorimit, sepse 

afërsia me ujin përbën rrezik edhe kur pajisja është e fikur.
 • PARALAJMËRIM: Mos e përdorni këtë pajisje pranë vaskave, dusheve, 

govatave ose enëve të tjera që mbajnë ujë.

 • Hiqeni gjithnjë pajisjen nga priza pas përdorimit.
 • Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", nga 

një pikë servisi e autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të 
ngjashëm, në mënyrë që të shmangni rreziqet.

 • Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe 
nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore, apo 
që kanë mungesë përvoje dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyren 
ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjeve dhe nëse kuptojnë 
rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi 
dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa qenë të 
mbikëqyrur.

 • Për mbrojtje shtesë, ne komandojmë që të instaloni një pajisje për rrymën 
e mbetur (RCD) në qarkun elektrik që furnizon banjën. Kjo RCD duhet të 
ketë një klasifikim për rrymën e mbetur të funksionimit jo më të lartë se 
30mA. Pyetni instaluesin e pajisjes për këshilla.

 • Përpara se ta lidhni pajisjen, sigurohuni nëse tensioni i treguar në pajisje 
përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.

 • Mos e përdorni pajisjen për asnjë qëllim tjetër që nuk përshkruhet në këtë 
manual.
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 • Mos e përdorni pajisjen në flokë artificialë. 
 • Mos e lini asnjë pa mbikëqyrje pajisjen kur ajo është e lidhur me energjinë 

elektrike.
 • Mos përdorni kurrë aksesorë apo pjesë nga prodhues të tjetër apo që nuk 

rekomandohen konkretisht nga "Philips". Nëse përdorni aksesorë apo 
pjesë të tilla, garancia juaj bëhet e pavlefshme.

 • Mos e mblidhni kordonin elektrik përreth pajisjes.
 • Pritni derisa pajisja të jetë ftohur përpara se ta vendosni në ruajtje.
 • Kushtojini vëmendje të plotë pajisjes gjatë përdorimit pasi mund të jetë 

tejet e nxehtë. Mbajeni vetëm nga doreza, pasi pjesët e tjera janë të 
nxehta, dhe evitoni kontaktin me lëkurën.

 • Vendoseni gjithnjë pajisjen në sipërfaqe të qëndrueshme, të rrafshët, 
nxehtësiduruese. Pllakat e nxehta ngrohëse nuk duhet të prekin kurrë 
sipërfaqen apo materiale të tjera të djegshme.

 • Evitoni kontaktin e kordonit elektrik me pjesët e nxehta të pajisjes.
 • Mbajeni pajisjen larg sendeve dhe materialeve të djegshme kur është e 

ndezur.
 • Mos e mbuloni kurrë pajisjen (p.sh. me peshqirë apo rroba) kur është e 

nxehtë. 
 • Përdoreni pajisjen vetëm në flokë të thatë. 
 • Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura. 
 • Mbajini pllakat ngrohëse të pastra dhe pa pluhur e produkte stilimi si 

p.sh. shkumë, spraj dhe xhel. Mos e përdorni kurrë pajisjen së bashku me 
produkte stilimi. 

 • Pllakat ngrohëse janë të veshura. Kjo veshje mund të konsumohet me 
ngadalë me kalimin e kohës. Por kjo nuk ndikon në rendimentin e pajisjes. 

 • Nëse pajisja përdoret mbi flokët të trajtuar me bojë, pllakat ngrohëse 
mund të njollosen.  

 • Gjithmonë dërgojeni pajisjen te një qendër shërbimi e autorizuar nga 
"Philips" për kontroll ose riparim. Riparimi nga persona të pakualifikuar 
mund të rezultojë në rrethana jashtëzakonisht të rrezikshme për 
përdoruesin. 

 • Mos futni sende metalike në daljen e jonizuesit për të shmangur 
elektroshokun.

 • Mos e tërhiqni nga kordoni elektrik pas përdorimit. Gjithmonë hiqeni 
pajisjen nga priza duke e kapur nga spina e saj.
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 • Rrezik djegieje. Mbajeni pajisjen larg fëmijëve, sidomos gjatë përdorimit 
dhe ftohjes.

Fushat elektromagnetike (EMF)
Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në 
fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike. 

Riciklimi
-  Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat e 

zakonshme të shtëpisë (2012/19/BE). 
-  Ndiqni rregullat e shtetit tuaj për hedhjen e veçuar të produkteve elektrike 

dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave 
negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.
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2 Vështrim i përgjithshëm
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a Paneli i ekranit b Pllaka ngrohëse
c Butoni i ndezjes/fikjes d Çelësit rrotullues i temperaturës  
e Varësja f Kyçi i mbylljes
g Shtrojë ngrohëse 
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3 Para përdorimit
 • Përdoreni piastrën vetëm kur t’i keni flokët të thatë.
 • Zgjidhni cilësimin e dëshiruar sipas llojit të flokëve tuaj. Shihni tabelën e 

mëposhtme. Zgjidhni gjithnjë një cilësim më të ulët kur e përdorni piastrën 
për herë të parë.

Tipi i flokut  Diapazoni i temperaturës
Të dendur, të trashë, kaçurrela, që drejtohen me 
vështirësi 210-230°C

Normalë, me teksturë të mesme ose me onde 
të lehta 180-200°C

Të hollë, të çelët, biondë, të zbardhur ose të 
trajtuar me bojë 170°C e poshtë
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4 Drejtimi i flokëve

1 Shtypni e mbani butonin e ndezjes/fikjes  (  ) derisa paneli i ekranit 
(  ) të ndriçojë.
 » Do të shfaqet cilësimi standard 180°C.

2 Rrotulloni çelësin e temperaturës (  ) për të zgjedhur cilësimin tuaj të 
dëshiruar. 
 » Treguesi do të ndalojë së pulsuari kur pllakat ngrohëse të jenë gati për 
përdorim.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Krehini flokët dhe kapni një pjesë jo më të gjerë se 3-5 cm për ta drejtuar.
Shënim: Për flokë të trashë rekomandohet të krijoni më shumë pjesë.
4 Vendosini flokët mes pllakave ngrohëse (  ) dhe shtypini mirë dorezat së 

bashku.
5 Rrëshqiteni piastrën përgjatë flokëve me ngadalë me një lëvizje të 

vetme (maks. 5 sekonda) nga rrënja në majë, pa ndaluar, për të evituar 
mbinxehjen.
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5 Krijimi i ondeve

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Filloni pranë rrënjëve të flokëve dhe kapni një tufë flokësh 2-3 cm. 
Vendoseni tufën e flokëve midis pllakave ngrohëse (  ).

2 Për të krijuar onde për nga jashtë, kthejeni piastrën për jashtë që flokët të 
kthehen mbi piastër.

3 Tërhiqni majat e flokëve mbi piastër që kjo të jetë me drejtim nga toka. 
Mbani majën e ftohtë për mbështetje.

4 Lehtë e me ngadalë rrëshqiteni piastrën për poshtë derisa të kapni fundet 
e flokëve.

5 Përdorni gishtat për t’u dhënë flokëve një farë spërdredhjeje pasi lëshimit.  
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6 Për të krijuar onde nga brenda, kthejeni piastrën për brenda në hapin 2 
dhe përsëritni hapat e mësipërm.

Këshilla:
 • Kapni tufa më të vogla flokësh për rezultate më të mira.
 • Përdorni dorën për të kthyer majat e flokëve mbi piastër pas kthimit.
 • Mbajeni majën e piastrës për komandim më të mirë në kthim dhe tërheqje.
 • Lirojeni lehtë shtrëngimin e dorezës teksa tërhiqni flokët.
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6 Pas përdorimit

C

ON OFF

30 min.
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1 Fikeni pajisjen dhe hiqeni nga priza.
2 Vendosni mbi një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë derisa ajo të ftohet.
3 Pastrojeni pajisjen dhe pllakat ngrohëse me një leckë të njomë. 
4 Ruajeni në një vend të sigurt dhe të thatë, pa pluhur. Mund dhe ta varni 

me varësen përkatëse (  ) ose ta ruani me shtrojën e dhënë ngrohëse 
(  ).

Shënim: 
• Mos e futni pajisjen në qese kur është ende e nxehtë.
• Pajisja është e pajisur me një funksion fikjeje automatike. Pas 30 

minutash pajisja fiket vetiu.
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7 Garancia dhe shërbimi
Nëse ju nevojiten informacione, për shembull për zëvendësimin e një 
aksesori apo nëse keni ndonjë problem, vizitoni faqen e internetit të Philips 
në adresën www.philips.com/support ose kontaktoni me qendrën e kujdesit 
për klientin të Philips në vendin tuaj (numrin e telefonit mund ta gjeni në 
fletëpalosjen e posaçme të garancisë botërore). Nëse nuk ka qendër të 
kujdesit për klientin në shtetin tuaj, shkoni te shitësi lokal i "Philips".
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