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Українська

1	 Вітаємо!
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у 
повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, 
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

2	 Вступ
Щипці для завивки CurlControl із 25-мм циліндром для створення 
природних завитків містять захисне керамічне покриття та 
8 режимів нагрівання для будь-якого типу волосся. Створюйте 
слухняні завитки, виглядайте природно та відчувайте себе 
привабливою без пошкодження та пересушування волосся. 
Сподіваємося, що щипці для завивки CurlControl Вам 
сподобаються.

3	 Важлива	інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей 
посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
• Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років 

або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями 
або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та 
знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм 
було проведено інструктаж щодо безпечного користування 
пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не 
дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям 
виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих. 

• Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.



• Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки 
його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, 
сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із 
належною кваліфікацією. 

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте пристрій подалі від 
води. Не використовуйте пристрій біля води або над 
водою у ваннах, раковинах тощо. У разі використання у 
ванній кімнаті виймайте шнур із розетки одразу ж після 
застосування пристрою. Наявність води становить ризик, навіть 
якщо пристрій вимкнено.

• Перед тим як під’єднувати пристрій до електромережі, 
перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою 
у мережі.

• Регулярно перевіряйте стан шнура. Не використовуйте пристрій, 
якщо штекер, шнур або сам пристрій пошкоджено.

• Для додаткового захисту рекомендується використовувати 
пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної 
кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового 
струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації 
щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.

• Під час використання циліндр цього пристрою нагрівається. 
Уникайте контакту зі шкірою.

• Запобігайте контакту шнура живлення з гарячими частинами 
пристрою.

• Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі.
• Після використання завжди від’єднуйте пристрій від мережі.
• Перед тим як відкласти пристрій на зберігання, дайте йому 

охолонути.
• Слідкуйте, щоб циліндр був чистим від пилу та засобів 

моделювання зачіски: пінки, лаку та гелю для волосся. Ніколи не 
користуйтеся пристроєм у поєднанні з засобами моделювання.

• Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у 
сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний 
неспеціалістами, може спричинити дуже небезпечну ситуацію 
для користувача.



• Циліндр має керамічне покриття. Це покриття з часом 
зношується. Це не впливає на роботу пристрою.

• Тримайте увімкнений пристрій подалі від вогненебезпечних 
об’єктів та матеріалів.

• Ніколи не накривайте гарячий пристрій (наприклад, рушником 
чи одягом).

• Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він під’єднаний 
до мережі.

• Якщо пристрій використовується для вкладання фарбованого 
волосся, на циліндрі можуть з’явитися плями.

• Цей пристрій дуже нагрівається, тому будьте дуже уважними під 
час його використання.

• Коли пристрій під’єднано до мережі, можна тримати лише за 
ручку – інші частини гарячі.

• Перед тим як використовувати пристрій для вкладання штучного 
волосся, спершу завжди консультуйтеся з дистриб’ютором 
такого волосся.

• Не користуйтеся пристроєм, якщо у Вас мокрі руки.
• Завжди кладіть пристрій на підставку на жаростійкій, рівній та 

стійкій поверхні. Не торкайтеся гарячим циліндром поверхні чи 
інших займистих матеріалів.

Електромагнітні	поля	(ЕМП)
Цей пристрій відповідає всім стандартам, які стосуються 
електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими 
дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов 
правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому 
посібнику користувача.

Навколишнє	середовище	
Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими 
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для 



повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити 
довкілля.

4	 Створення	завитків	
Виберіть налаштування температури, яке підійде для Вашого типу 
волосся. Під час першого використання щипців завжди вибирайте 
низьке налаштування.

Тип	волосся Температура
грубе, кучеряве волосся, а також 
волосся, яке важко накрутити

середня – висока 
(налаштування 4-8)

тонке, середньої текстури чи пряме 
волосся

низька – середня 
(налаштування 1-5)

слабке, біляве, висвітлене чи 
пофарбоване волосся

низька (налаштування 1-3)

1 Вставте вилку у розетку.
2 Щоб увімкнути пристрій, посуньте перемикач «увімк./вимк.» ( )  

у положення I.
 » Індикатор увімкнення ( ) засвічується і починає блимати.

 За допомогою коліщатка реостата ( ) виберіть рекомендоване 
налаштування температури для Вашого волосся згідно таблиці 
вище.
 » Коли пристрій буде готовий до використання, індикатор ( ) 
перестає блимати.

3 Перед тим як почати завивку, розчешіть волосся та поділіть його 
на малі пасма. Натисніть важіль ( ) і покладіть пасмо волосся 
між циліндром ( ) і затискачем ( ).

4 Закрийте затискач, відпускаючи важіль, та пересуньте циліндр до 
кінчиків волосся. 



5 Візьміть за холодний носик ( ) і ручку ( ) щипців для завивки 
та намотайте пасмо волосся навколо циліндра від кінчиків до 
коренів, повертаючи щипці.

6 Тримайте щипці для завивки у цьому положенні щонайбільше 
10 секунд.

ПриміткаПримітка
 • Розкручуючи пасмо, не тягніть за щипці, щоб пасмо не розпрямилося.

7 Розкручуйте пасмо, поки затискач можна буде знову відкрити 
важелем.

8 Відпустіть закручене волосся.
Для створення завитків із решти волосся повторіть кроки 3-8.
За бажанням волосся можна накручувати як назовні, так і всередину.

Після	використання:	
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
2 Поставте його на підставку для підпирання ( ) до охолодження. 

Наполегливо радимо ставити пристрій на жаростійку поверхню.
3 Почистіть циліндр і затискач від волосся і бруду.
4 Чистіть циліндр і затискач вологою ганчіркою.
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці. 

Пристрій можна також зберігати, підвісивши його на гачок за 
петлю ( ). 

5	 Гарантія	та	обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, 
відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com, або 
зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у 
Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо 
у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до 



місцевого дилера Philips або у відділ технічного обслуговування 
компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

6	 Усунення	несправностей
Якщо із щипцями виникають проблеми, які Ви не в змозі вирішити за 
допомогою наведеної нижче інформації, зверніться до найближчого 
сервісного центру Philips або центру обслуговування клієнтів Philips 
у Вашій країні.

Проблема Причина Вирішення
Пристрій 
взагалі не 
працює.

Можливо, не працює 
розетка, в яку 
вставлено пристрій.

Перевірте, чи розетка 
працює.

Можливо, 
пошкоджений шнур 
живлення пристрою.

Якщо шнур живлення 
пошкоджено, для уникнення 
небезпеки його необхідно 
замінити, звернувшись 
до сервісного центру, 
уповноваженого Philips, 
або фахівців із належною 
кваліфікацією.

 
Служба підтримки споживачів    
тел.: 0-800-500-697    
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України 
безкоштовні)    
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua 

термін очікування: 3 роки
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