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Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Du får best mulig 
nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på 
www.philips.com/welcome.

1 Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på 
den for fremtidig referanse.

 • ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. 
 • Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. 

Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
 • ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre 

elementer som inneholder vann.

 • Koble alltid fra apparatet etter bruk.
 • Hvis nettledningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, et servicesenter 

som er godkjent av Philips, eller kvalifisert personell for å unngå farlige 
situasjoner.

 • Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt 
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med 
manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker 
bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over 
risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring 
eller vedlikehold uten tilsyn.

 • Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en 
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. 
Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere 
enn 30 mA. Be installatøren om råd.

 • Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt 
på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.

 • Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne 
veiledningen.
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 • Ikke bruk apparatet på kunstig hår. 
 • Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
 • Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips 

ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir 
garantien ugyldig.

 • Ikke surr nettledningen rundt apparatet.
 • Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
 • Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt. Bare 

hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke må tas på.
 • Sett alltid apparatet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. 

De varme varmeplatene må aldri komme borti overflaten eller annet 
brennbart materiale.

 • Unngå kontakt mellom nettledningen og de varme delene av apparatet.
 • Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale når 

det er slått på.
 • Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller klesplagg) 

når det er varmt. 
 • Apparatet skal bare brukes på tørt hår. 
 • Ikke bruk apparatet med våte hender. 
 • Hold alltid varmeplatene rene og fri for støv og stylingprodukter 

som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med 
friseringsprodukter. 

 • Varmeplatene har belegg. Dette belegget kan kanskje slites sakte vekk 
over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet. 

 • Hvis apparatet brukes på farget hår, kan varmeplatene bli flekkete.  
 • Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for 

undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte 
personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren. 

 • Ikke stikk metallgjenstander inn i ioniseringsuttaket. Det kan føre til 
elektrisk støt.

 • Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker 
ut ledningen til apparatet.

 • Fare for brannskader. Hold apparatet utilgjengelig fra små barn, spesielt 
under bruk og avkjøling.
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Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for 
eksponering for elektromagnetiske felt. 

Resirkulering
–  Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig 

husholdningsavfall (2012/19/EU). 
–  Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske 

produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre 
negative konsekvenser for helse og miljø.
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2 Oversikt
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a Displaypanel b Varmeplater
c Av/på-knapp d Temperaturbryter  
e Hengeløkke f Lukkelås
g Varmematte 
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3 Før bruk
 • Bruk rettetangen bare når håret er tørt.
 • Velg ønsket innstilling i henhold til hårtypen din. Se i tabellen nedenfor. 

Velg alltid en lavere temperaturinnstilling når du bruker rettetangen for 
første gang.

Hårtype  Temperaturområde
Tykt, grovt, krøllete, vanskelig å rette 210–230 °C
Normalt, middels tykt eller litt bølgete 180–200 °C
Fint, lyst, blondt, bleket eller farget 170 °C eller lavere
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4 Rette ut håret

1 Trykk på og hold nede av/på-knappen  (  ) til displayskjermen (  ) 
lyser.
 » Standardinnstillingen 180°C vises.

2 Drei temperaturbryteren (  ) for å velge ønsket innstilling. 
 » Indikatorlampen slutter å blinke når varmeplatene er klare til bruk.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Gre håret ditt, og ta en del på 3–5 cm som du vil rette ut.
Merk: For tykkere hår foreslås det å dele inn i flere deler.
4 Plasser håret mellom varmeplatene (  ), og trykk håndtakene godt 

sammen.
5 Dra rettetangen nedover håret i én bevegelse (maks. 5 sekunder) fra rot til 

tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
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5 Lage bølger

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Begynn ved hårrøttene, og ta en hårlokk på 2–3 cm. Plasser hårlokken 
mellom varmeplatene (  ).

2 Hvis du vil lage utovervendte bølger, vrir du rettetangen utover slik at 
håret ligger over rettetangen.

3 Dra hårtuppene over rettetangen slik at de peker mot bakken. Hold i den 
kalde tuppen for støtte.

4 Gli rettetangen nedover forsiktig og sakte til du kommer til hårtuppene.
5 Bruk fingrene til å bevege litt på håret etter at du har sluppet grepet.  
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6 Hvis du vil lage innovervendte bølger, vrir du rettetangen innover i trinn 2 
og gjentar trinnene ovenfor.

Tips:
 • Ta mindre hårlokker for å få bedre resultat.
 • Bruk hånden til å legge hårtuppene over rettetangen etter at du har vridd 

den.
 • Hold i tuppen av rettetangen for å ha bedre kontroll når du vrir og drar 

nedover.
 • Slipp grepet på håndtaket forsiktig mens du glir nedover.
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6 Etter bruk

C

ON OFF

30 min.
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1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og varmeplatene med en fuktig klut. 
4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det 

i hengeløkken (  ) eller oppbevare det i varmematten som følger med 
(  ).

Merk: 
• Ikke legg apparatet i etuiet mens det fremdeles er varmt.
• Apparatet er utstyrt med en funksjon for automatisk avslåing. Etter 

30 minutter slår apparatet seg automatisk av.
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7 Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør eller hvis 
det har oppstått problemer, kan du besøke nettstedet til Philips på 
www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der 
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen 
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
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