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1Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για 
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, 
καταχωρίστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

1	 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό. 
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την 

πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα 
και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε 
μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκεύη που περιέχουν 
νερό.

 • Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
 • Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου 
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

 • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών 
και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες 
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με 
την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν 
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους 
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς 
επιτήρηση.

 • Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα 
μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό 
κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα 
πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας 
υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον 
ηλεκτρολόγο σας.
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 • Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται 
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.

 • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν 
που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

 • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά. 
 • Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς 

παρακολούθηση.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές 

ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια 
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.

 • Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
 • Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
 • Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί να 

αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, 
καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή με την 
επιδερμίδα.

 • Πρέπει πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή 
επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Οι καυτές πλάκες δεν 
πρέπει να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο 
εύφλεκτο υλικό.

 • Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη της 
συσκευής.

 • Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά από εύφλεκτα 
αντικείμενα και υλικά.

 • Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα) όταν 
είναι ζεστή. 

 • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. 
 • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. 
 • Να διατηρείτε τις πλάκες της συσκευής καθαρές, χωρίς σκόνη και 

υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και 
τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα 
φορμαρίσματος. 

 • Οι πλάκες της συσκευής έχουν επικάλυψη. Η επίστρωση μπορεί να φθαρεί 
με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει 
την απόδοση της συσκευής. 
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 • Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να 
εμφανιστούν κηλίδες στις πλάκες.  

 • Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για το 
χρήστη. 

 • Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες, για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 • Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε 
πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.

 • Κίνδυνος εγκαύματος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα μικρά παιδιά, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χρήσης και για όση ώρα κρυώνει μετά τη 
χρήση.

Ηλεκτρομαγνητικά	πεδία	(EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα 
πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία. 

Ανακύκλωση
-  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να 

απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας 
(2012/19/ΕΕ). 

-  Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή 
συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη 
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία.
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2	 Επισκόπηση

2

5

1

6

7
43

a Οθόνη b Πλάκες
c Κουμπί	ενεργοποίησης/απενεργοποίησης d Διακόπτης	θερμοκρασίας		
e Κρίκος	για	κρέμασμα f Κλείδωμα	πλακών
g Επιφάνεια	θέρμανσης	
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3	 Πριν	από	τη	χρήση
 • Χρησιμοποιήστε τον ισιωτή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
 • Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση σύμφωνα με τον τύπο των μαλλιών σας. 

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Αν χρησιμοποιείτε τον ισιωτή μαλλιών 
για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση.

Τύπος	μαλλιών 	Εύρος	θερμοκρασίας
Μαλλιά με χοντρή τρίχα, κατσαρά ή δύσκολα 
στο ίσιωμα 210-230°C

Μαλλιά με κανονική ή μέτρια τρίχα ή μαλλιά 
ελαφρώς σπαστά 180-200°C

Λεπτά, θαμπά μαλλιά, ξανθά μαλλιά, μαλλιά με 
ντεκαπάζ ή βαμμένα 170°C η λιγότερο
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4	 Ίσιωμα	των	μαλλιών

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  
(  ) μέχρι να ανάψει η οθόνη ενδείξεων (  ).
 » Η προεπιλεγμένη ρύθμιση των 180°C θα εμφανιστεί.

2 Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, περιστρέψτε τον διακόπτη 
θερμοκρασίας (  ). 
 » Η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν οι πλάκες ισιώματος είναι 
έτοιμες για χρήση.



7Ελληνικά

3-5CM

3 - 5cm

3 Χτενίστε τα μαλλιά σας και πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από 3-5 εκ. 
για ίσιωμα.

Σημείωση:	Αν	έχετε	χοντρή	τρίχα,	σας	συμβουλεύουμε	να	χωρίσετε	τα	
μαλλιά	σας	σε	περισσότερες	τούφες.
4 Τοποθετήστε τα μαλλιά ανάμεσα στις θερμαινόμενες πλάκες (  ) και 

πιέστε τις λαβές μέχρι να ενωθούν.
5 Σύρετε αργά τον ισιωτή μαλλιών κατά μήκος των μαλλιών σας με μία 

κίνηση (μέγ. 5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες, χωρίς να 
σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
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5	 Για	μπούκλες

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Ξεκινήστε από τη ρίζα των μαλλιών και πάρτε μια τούφα 2-3 εκ. 
Τοποθετήστε την τούφα ανάμεσα στις θερμαντικές πλάκες (  ).

2 Για να κάνετε μπούκλες με φορά προς τα έξω, γυρίστε τον ισιωτή μαλλιών 
προς τα έξω, ώστε τα μαλλιά να αναδιπλωθούν πάνω από τον ισιωτή.

3 Τραβήξτε τις άκρες των μαλλιών πάνω από τον ισιωτή μαλλιών, έτσι ώστε 
να δείχνει προς το έδαφος. Κρατήστε το κρύο άκρο ως στήριγμα.

4 Απαλά και αργά τραβήξτε τον ισιωτή μαλλιών προς τα κάτω, μέχρι να 
φτάσετε στις άκρες των μαλλιών.
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5 Αφού αφήσετε την τούφα, χρησιμοποιείστε τα δάχτυλά σας για να τη 
γυρίσετε.  

6 Για να δημιουργήσετε μπούκλες με φορά προς τα μέσα, γυρίστε τον 
ισιωτή μαλλιών προς τα μέσα στο βήμα 2 και επαναλάβετε τα παραπάνω 
βήματα.

Συμβουλές:
 • Πάρτε μικρότερες τούφες μαλλιών για καλύτερα αποτελέσματα.
 • Με το χέρι, διπλώστε τις άκρες των μαλλιών πάνω από τον ισιωτή μετά το 

γύρισμα.
 • Κρατήστε την άκρη του ισιωτή για καλύτερο έλεγχο στο γύρισμα και στο 

τράβηγμα.
 • Χαλαρώστε ελαφρώς το κράτημα της λαβής όσο τραβάτε τον ισιωτή 

μαλλιών προς τα κάτω.
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6	 Μετά	τη	χρήση

C

ON OFF

30 min.
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1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τις θερμαντικές πλάκες με ένα βρεγμένο πανί. 
4 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. 

Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι (  ) ή να τη φυλάξετε 
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο αξεσουάρ(  ).

Σημείωση:	
• Μην	τοποθετείτε	τη	συσκευή	μέσα	στη	θήκη	όταν	είναι	ακόμα	ζεστή.
• Η	συσκευή	διαθέτει	λειτουργία	αυτόματης	απενεργοποίησης.	Μετά	
από	30	λεπτά,	η	συσκευή	απενεργοποιείται	αυτόματα.
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7	 Εγγύηση	και	επισκευή
Αν χρειάζεστε πληροφορίες π.χ. για την αντικατάσταση κάποιου 
εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support ή 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα 
σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν 
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
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