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Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä 
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa  
www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää 
käyttöä varten.
•	 VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä. 
•	 Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön 

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi 
katkaistu.

•	 VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan 
tai muiden vesiastioiden lähellä.

•	 Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
•	 Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman 

turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa 
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.

•	 Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden 
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole 
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen 
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä 
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei 
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta 
ilman valvontaa.

•	 Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan 
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on 
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

•	 Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet 
saa sähköiskua. 

•	 Älä sulje ilma-aukkoja.



•	 Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite 
vastaa paikallista jännitettä.

•	 Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun 
tarkoitukseen.

•	 Käytä vain hiusten kuivaamiseen ja muotoilemiseen. Älä käytä laitetta 
hiuslisäkkeisiin.

•	 Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
•	 Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia 

lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
•	 Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite 

pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin 
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole kertynyt 
esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.

•	 Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. 
•	 Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia 
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden 
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon 
perusteella.

Ympäristö
Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, 
vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat 
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Muotoile hiuksesi
Huomautus: anna laitteen ja sen lisäosien jäähtyä, ennen kuin liität tai 
irrotat lisäosia.
Älä käytä laitetta täysin märkiin hiuksiin. Kuivaa hiuksia ensin pyyhkeellä. 
Laite toimii parhaiten, kun hiukset ovat pyyhekuivat.
Valitse sopiva lisäosa haluamasi hiustyylin mukaan.

Muotoilun tulos Lisäosa

Luonnollinen suoristus Leveä harja ( ) (vain mallissa HP8656)

Lisää tuuheutta juuriin Volumizer-harja ( )

Luo sisäänpäin/ulospäin 
kääntyviä kiehkuroita

Lämpöharja ( )

Luo irtonaisiakiharoita Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu 
harjaosa( )

Kuivat hiukset Suutin ( )

Vihje

 • Käytä ennen aloittamista lämmöltä suojelevaa sumutinta 
suojellaksesi hiuksiasi paremmin.

Ennen ja jälkeen hiusten muotoilun(kuva 3)
1 Kuivaa hiuksia ensin pyyhkeellä.
2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
3 Napsauta sopiva lisäosa muotoilijaan urien suunnassa, ja käännä 

lisäosaa vasemmalle.
 » Kuulet naksahduksen ja lisäosa lukittuu paikalleen.



4 Liu’uta ilmavirtakytkintä (  kuvassa 1) hellävaraiseen ja viileään 
ilmavirtaan  muotoilun kiinnittämiseksi, voimakkaaseen ja 
lämpimään ilmavirtaan  nopeaa kuivausta ja muotoilua varten, tai 
ThermoProtect-asetukseen  hellävaraista kuivausta ja muotoilua 
varten. Näin estät hiusten ylikuumenemisen. 
 » Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja jatkuvasti 
lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten. 

5 Irrota lisäosa painamalla vapautuspainiketta ( , kuva 1) ja vetämällä 
lisäosaa. 

Vihje

 • Käytä muotoilun jälkeen muotoilusuihketta tai -vaahtoa 
kampauksen kiinnittämiseen.

Luonnollinen suoristus (kuva 4) (vain mallissa HP8656)
1 Laita leveä harja (  kuvassa 1) hiuksiin.
2 Harjaa leveällä harjalla hiuksiasi samoin kuin tekisit tavallisella harjalla.
3 Harjaa hiukset taaksepäin mielesi mukaan.
Vinkki: Saat terhakamman kampauksen harjaamalla hiusten alta.
4 Kun olet valmis, muotoile hiuksia sormin.
Luo lisää tuuheutta juuriin (kuva 5)
1 Liu’uta Volumizer (  kuvassa 1) hiuksiisi, noin 3 cm päähän 

jakauksesta.
2 Pidä laitetta vaakatasossa ja liikuta sitä hitaasti kohti pääsi keskikohtaa. 

Anna hiusten painautua Volumizeria vasten, jolloin laitetta vasteen 
kertyy hiuksia. 

3 Pidä laitetta paikoillaan 7-10 sekuntia.
4 Kallista kättäsi siten, että Volumizer on kulmassa päätäsi vasten.
5 Poista Volumizer hiuksistasi.



Toista vaiheet 2-5.
6 Kun olet valmis, työnnä hiuksiasi sormilla kohti pääsi keskikohtaa. Tee 

hiuksista niin tuuheat kuin haluat.
Luo sisäänpäin/ulospäin kääntyviä kiehkuroita (kuva 6):
1 Kampaa hiuksesi ja jaa ne useisiin lohkoihin.
2 Ota hiuskiehkura käteesi ja harjaa sitä alaspäin lämpöharjalla 

(  kuvassa 1). Harjaa latvassa sisään- tai ulospäin.
3 Pidä harjaa paikallaan 7–10 sekuntia ja irrota se sitten hiuksistasi.
Toista vaiheet 2 ja 3.
4 Kun olet valmis, käytä sormiasi latvojen muotoiluun. Muotoile 

kiehkuroita mielesi mukaan.
Luo loivia kiehkuroita (kuva 7):
1 Käännä harjasten sisäänvetonuppia (  kuvassa 1) harjassa(  in Fig.1) 

vetääksesi harjakset sisään. 
2 Kierrä hiussuortuva harjan ympäri, kun harjakset ovat ulkona.
3 Pidä harja asennossa 7-10 sekuntia.
4 Käännä nuppia(  kuvassa 1) vetääksesi harjakset sisään ja poista 

harja hiuksistasi.
Toista vaiheet 2 - 4.
5 Kun olet valmis, kierrä kiharrettuja hiuksiasi sormiesi ympärille 

tiukentaaksesi kiharoita.
6 Asettele kiharoita haluamallasi tavalla.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
4 Puhdista laite ja lisäosat kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Säilytä 

laitetta ja lisäosia pussissa (  kuvassa 1).
6 Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään 

(  kuvassa 1).



Huomautus

 • Pussi on tarkoitettu laitteen ja lisäosien säilyttämiseen.

Vaara

 • Vältä pussin väärinkäyttöä. Pidä pussi poissa vauvojen ja lasten 
ulottuvilta välttääksesi tukehtumisvaaran.

3 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin 
internetsivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin 
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on maailmanlaajuisessa 
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys 
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
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