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Български
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да 
се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, 
регистрирайте продукта на сайта www.philips.com/welcome.

1 Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това 
ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред • 
близо до вани, душове, мивки и други съдове, 
съдържащи вода.  
Преди да свържете уреда, уверете се,че напрежението, • 
посочено върху уреда, отговаря на местното напрежение на 
мрежата.
Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това • 
ръководство.
Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда • 
на изкуствена коса.
Дръжте горещите повърхности на уреда далеч от кожата си.• 
Когато уредът е свързан към захранване, не го оставяйте без • 
надзор.
Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след • 
употреба.
Когато уредът се нагорещи, дръжте го върху топлоустойчива • 
повърхност и не покривайте уреда с нищо, например кърпа 
или покривка. 
Ако използвате приставка или част от други производители • 
или такива, които не се препоръчват от Philips, вашата 
гаранция става невалидна.
Не навивайте захранващия кабел около уреда.• 
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Ако уредът се използва на боядисана коса, изправящите • 
пластини е възможно да ръждясат.
С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в • 
захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, 
оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
Този уред не е предназначен за ползване от хора • 
(включително деца) с намалени физически възприятия или 
умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени 
без наблюдение и не са инструктирани от страна на 
отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на 
използване на уреда.
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.• 
За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в • 
електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова 
защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен 
ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към 
квалифициран електротехник.

Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред е в съответствие с всички стандарти по отношение 
на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява 
правилно и съобразно напътствията в ръководството, уредът 
е безопасен за използване според наличните досега научни 
факти.

Околна среда
Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа 
за боклук, прикрепен към продукта, това означава, че 
продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО:  

Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите 
отпадъци. Информирайте се за местните правила относно 
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разделното събиране на електрически и електронни продукти. 
С правилното изхвърляне на стария продукт се предотвратяват 
потенциални негативни последици за околната среда и 
човешкото здраве.

2 Изправяне на косата
Погрижете се да изберете температурна настройка, 
подходяща за вашата коса. При първото използване на машата 
за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

Тип коса Настройка на температурата
Твърда, къдрава, трудна за 
изправяне

Средна до висока (170ºC и 
повече)

Нежна, средно чуплива или 
мека вълниста

Ниска до средна (160ºC и по-
малко)

Светла, руса, изрусена или 
боядисана

Ниска (под 160ºC)

1 Включете щепсела в контакт на захранването.
2 Натиснете и задръжте бутона  (фиг. 1), докато 

лампичката на дисплея светне.
Показва се фабричната настройка за температурата. »
Включва се ЗВУКОВАТА индикация. »

3 Натиснете бутона , за да изберете подходяща 
настройка на температурата за вашата коса.

Когато машата за изправяне се нагрее до избраната  »
температура, се включва индикацията ГОТОВНОСТ.
Показва се оставащото време за използване на машата  »
за изправяне.

4 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за 
изправяне.
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5 Поставете я между изправящите пластини и притиснете 
дръжките една към друга.

Започват звукови вибрации. »
6 Плъзнете машата за изправяне надолу по дължината на 

косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корените към 
краищата.

7 След 20 секунди повторете стъпка 6, докато не постигнете 
желания вид.

8 За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте 
стъпки от 4 до 7.
За да изключите звуковите вибрации, натиснете бутона •  
(фиг. 2), докато ЗВУКОВАТА индикация се изключи.
За да възобновите звуковите вибрации, натиснете бутона • 

 отново.

След като изправите косата си:
1 Изключете машата за изправяне.
2 Оставете я на топлоустойчива повърхност, докато се 

охлади.
3 Пазете изправящите пластини чисти и без прах и 

замърсявания.
За съхранение можете също да я окачите на халката за • 
окачване.

3 Гаранция и сервиз
Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете 
Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се 
обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във 
вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в 
международната гаранционна карта).
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