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1SVENSKA

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Få ut mesta 
möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på 
www.philips.com/welcome.

1 Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara 
handboken för framtida bruk.

 • VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten. 
 • Om du använder produkten i ett badrum måste du dra ut kontakten 

efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när produkten är 
avstängd.

 • VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare 
eller kärl som innehåller vatten.

 • Dra alltid ut nätsladden efter användning.
 • Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips 

auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att 
undvika olyckor.

 • Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer 
med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om 
produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur 
produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. 
Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla 
produkten utan överinseende av en vuxen.

 • Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en 
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. 
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. 
Kontakta en behörig elektriker för mer information.

 • Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som anges på 
produkten motsvarar den lokala nätspänningen.

 • Använd inte produkten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den 
här användarhandboken.
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 • Använd inte produkten på konstgjort hår. 
 • Lämna aldrig produkten obevakad när den är ansluten till elnätet.
 • Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som 

inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana 
tillbehör eller delar gäller inte garantin.

 • Linda inte nätsladden runt produkten.
 • Vänta tills produkten har svalnat innan du lägger undan den.
 • Var försiktig när du använder produkten, eftersom den kan vara mycket 

varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma, och undvik 
kontakt med huden.

 • Ställ alltid apparaten på en värmetålig, stabil och plan yta. De heta 
värmeplattorna ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.

 • Undvik att nätsladden kommer i kontakt med produktens varma delar.
 • Håll produkten borta från brandfarliga föremål och material när den är 

påslagen.
 • Täck aldrig över produkten med något (t.ex. en handduk) när den är varm. 
 • Produkten får endast användas på torrt hår. 
 • Använd inte produkten med våta händer. 
 • Håll värmeplattorna rena och fria från damm och stylingprodukter som 

hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig produkten tillsammans med 
stylingprodukter. 

 • Värmeplattorna har en beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter 
längre tids användning. Det påverkar dock inte produktens prestanda. 

 • Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på 
värmeplattorna.  

 • Lämna alltid in produkten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för 
undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad 
person kan innebära en ytterst riskfylld situation för användaren. 

 • För inte in metallföremål i den joniserande öppningen eftersom det 
medför risk för elektriska stötar.

 • Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från produkten 
genom att hålla i kontakten.

 • Risk för brännskador. Förvara apparaten utom räckhåll från små barn, 
särskilt vid användning och avkylning.
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Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler 
gällande exponering av elektromagnetiska fält. 

Återvinning
-  Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland 

hushållssoporna (2012/19/EU). 
-  Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och 

elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan 
du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
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2 Översikt
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a Teckenfönster b Värmeplattor
c På/av-knapp d Temperaturvred  
e Upphängningsögla f Öppningsspärr
g Värmematta 
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3 Före användning
 • Använd plattången endast på torrt hår.
 • Välj önskad inställning enligt din hårtyp. Se tabellen nedan. Välj alltid en 

lägre temperaturinställning när du använder plattången för första gången.

Hårtyp  Temperaturintervall
Tjockt, lockigt, svårt att platta ut 210–230° C
Normalt eller mjukt vågigt 180–200° C
Fint, ljust, blont, blekt eller färgat 170 °C eller lägre
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4 Platta håret

1 Håll på/av-knappen  (  ) intryckt tills displaypanelen (  ) slås på.
 » Standardinställningen 180°C visas.

2 Vrid på temperaturvredet (  ) för att välja önskad inställning. 
 » Lampan slutar blinka när värmeplattorna är klara att användas.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Kamma håret och ta en slinga på 3–5 cm som du vill platta.
Obs! Vi rekommenderar att tjockare hår delas in i fler sektioner.
4 Placera håret mellan värmeplattorna (  ) och tryck ihop handtagen 

ordentligt.
5 Dra plattången långsamt nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 

sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så 
håret inte överhettas.
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5 Skapa vågor

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Starta nära hårrötterna och ta en 2–3 cm bred hårslinga. Placera hårslingan 
mellan värmeplattorna (  ).

2 Om du vill skapa utåtböjda lockar vrider du plattången utåt så att håret 
hamnar över plattången.

3 Dra hårtopparna över plattången så att den är riktad mot marken. Håll i 
den svala änden för stöd.

4 Dra försiktigt och långsamt plattången nedåt tills du når hårtopparna.
5 När du är klar med slingan fixar du till den med fingrarna.  
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6 Skapa inåtböjda lockar vrider du plattången inåt i steg 2 och upprepar 
stegen ovan.

Tips:
 • Ta mindre hårslingor för bättre resultat.
 • Använd handen för att vända hårtopparna över plattången efter att du 

har vridit den.
 • Håll i plattångens ände för bättre kontroll när du vrider och drar igenom 

håret.
 • Minska försiktigt greppet om handtaget när du drar igenom håret.
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6 Efter användning

C

ON OFF

30 min.
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1 Stäng av produkten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa. 
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan även hänga upp 

den i upphängningsöglan (  ) eller förvara den med den medföljande 
värmemattan (  ).

Obs! 
• Lägg inte ned apparaten i fodralet när den fortfarande är varm.
• Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Efter 

30 minuter stängs produkten av automatiskt.
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7 Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller har 
problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com/support 
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i 
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du 
vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
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