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1SLOVENČINA

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti 
Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, 
zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1	 Dôležité	informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie a 
ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

 • VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody. 
 • Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, 

pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je 
zariadenie vypnuté.

 • VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel 
ani iných nádob obsahujúcich vodu.

 • Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
 • V záujme predchádzania nebezpečným situáciám smie poškodený 

sieťový kábel vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného 
strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou 
kvalifikáciou.

 • Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú 
obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú 
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo 
vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že 
rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti 
bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.

 • Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať 
do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, 
zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať 
nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte 
o radu inštalatéra.

 • Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení 
zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
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 • Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto 
návode na použitie.

 • Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov. 
 • Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez 

dozoru.
 • Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani 

príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto 
príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.

 • Sieťový kábel neovíjajte okolo zariadenia.
 • Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
 • Pri používaní zariadenia buďte mimoriadne opatrní, pretože môže byť 

veľmi horúce. Zariadenie držte len za rukoväť, pretože ostatné časti sú 
horúce. Zabráňte kontaktu s pokožkou.

 • Zariadenie vždy položte na teplovzdorný, stabilný a rovný povrch. Horúce 
ohrevné platne sa nesmú dotýkať povrchu ani iného horľavého materiálu.

 • Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúcich častí zariadenia.
 • Zapnuté zariadenie sa nesmie dostať do blízkosti horľavých predmetov a 

materiálu.
 • Zapnuté zariadenie nikdy ničím neprikrývajte (napr. uterákom alebo 

oblečením). 
 • Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. 
 • Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky. 
 • Ohrevné platne udržiavajte čisté, chráňte pred prachom a znečistením 

prípravkami na tvarovanie účesu, ako napríklad penovým tužidlom, lakom 
alebo gélom. Zariadenie nikdy nepoužívajte v kombinácii s prostriedkami 
na úpravu účesov. 

 • Ohrevné platne majú povrchovú vrstvu. Povrchovú vrstva sa môže časom 
postupne opotrebovať. Toto však nemá vplyv na činnosť ani výkon 
zariadenia. 

 • Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, ohrevné platne sa 
môžu znečistiť.  

 • Zariadenie vždy vráťte do servisného strediska autorizovaného 
spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú, prípadne opravia. Oprava 
nekvalifikovanou osobou môže pre používateľa predstavovať veľké 
nebezpečenstvo. 
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 • Do výstupu ionizátora nezasúvajte kovové objekty, pretože by mohlo prísť 
k zásahu elektrickým prúdom.

 • Po použití neťahajte za napájací kábel. Zariadenie vždy odpojte od siete 
uchopením a potiahnutím za zástrčku.

 • Nebezpečenstvo popálenia. Držte zariadenie mimo dosahu detí, hlavne 
počas jeho používania a vychladzovania.

Elektromagnetické	polia	(EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a 
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. 

Recyklácia
–  Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným 

komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). 
-  Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber 

elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
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2	 Prehľad
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a Panel	displeja b Doštičky	kulmy
c Tlačidlo	vypínača d Otočný	regulátor	teploty		
e Očko	na	zavesenie f Zatvárací	zámok
g Vyhrievacia	podložka	
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3	 Pred	použitím
 • Žehličku používajte iba na suché vlasy.
 • Vyberte požadované nastavenie podľa svojho typu vlasov. Príslušné 

informácie sú uvedené v tabuľke nižšie. Keď žehličku vlasov používate 
prvýkrát, vždy zvoľte nižšie nastavenie.

Typ	vlasov 	Teplotný	rozsah
Hrubé, kučeravé, náročné vyrovnávanie 210 – 230 °C
Normálne, s miernou textúrou alebo jemne 
zvlnené 180 – 200 °C

Jemné, svetlé, blond, odfarbené alebo farbené 170 °C alebo menej
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4	 Žehlenie	vlasov

1 Stlačte a podržte tlačidlo vypínača  (  ), až kým sa panel displeja (  ) 
nerozsvieti.
 » Zobrazí sa predvolené nastavenie 180 °C.

2 Otáčaním otočného regulátora teploty (  ) vyberte požadované 
nastavenie. 
 » Indikátor prestane blikať, keď sú ohrevné platne pripravené na použitie.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Učešte si vlasy a na žehlenie oddeľte 3 – 5 cm prameň.
Poznámka:	Pri	hustejších	vlasoch	odporúčame	vytvoriť	viac	prameňov.
4 Vložte vlasy medzi ohrevné platne (  ) a pritlačte rukoväti pevne k sebe.
5 Pomaly posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke vlasov 

jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korienkov až ku koncom. Nezastavujte 
sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
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5	 Tvorba	vĺn

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Začnite od korienkov a oddeľte prameň široký 2 – 3 cm. Vložte prameň 
vlasov medzi ohrevné platne (  ).

2 Ak chcete vytvoriť vlny smerujúce von, otočte žehličku smerom von tak, 
aby sa vlasy preložili cez žehličku.

3 Ťahajte končeky vlasov cez žehličku tak, aby smerovali k zemi. Držte 
studený koniec ako oporu.

4 Jemne a pomaly ťahajte žehličku smerom nadol, kým nedosiahnete koniec 
vlasov.

5 Po uvoľnení prstami vlasy trochu zatočte.  
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6 Ak chcete vytvoriť vlny smerujúce dnu, nasmerujte žehličku smerom dnu 
ako v kroku 2 a opakujte postup uvedený vyššie.

Tipy:
 • Na dosiahnutie lepších výsledkov pracujte s menšími prameňmi.
 • Po otočení rukou preložte končeky vlasov cez žehličku.
 • Pre lepšiu manipuláciu pri otáčaní a ťahaní držte koniec žehličky na vlasy.
 • Počas ťahania vlasov mierne uvoľnite uchopenie rukovätí.
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6	 Po	použití

C

ON OFF

30 min.
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1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou tkaninou. 
4 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Takisto 

ho môžete zavesiť na očko na zavesenie (  ) alebo ho uskladniť spoločne 
s dodanou ohrievacou podložkou(  ).

Poznámka:	
• Zariadenie	nevkladajte	do	puzdra,	kým	je	stále	horúce.
• Zariadenie	je	vybavené	funkciou	automatického	vypnutia.	Po	30	
minútach	sa	zariadenie	automaticky	vypne.



12SLOVENČINA

7	 Záruka	a servis
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca, alebo ak sa vyskytne 
problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese 
www.philips.com/support alebo kontaktujte stredisko starostlivosti 
o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo strediska 
nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto 
stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
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