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1УКРАЇНСЬКА

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.

1	 Важлива	інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей 
посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля води. 
 • У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із 

розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля 
води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.

 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте його біля ванн, душів, басейнів 
або інших посудин із водою.

 • Після використання завжди від’єднуйте пристрій від мережі.
 • Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його 

необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, сервісного 
центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною 
кваліфікацією.

 • 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.

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

 • Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому 
посібнику.

 • Не використовуйте пристрій на штучному волоссі. 
 • Ніколи не залишайте під’єднаний пристрій без нагляду.
 • Не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників, за винятком 

тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких аксесуарів чи 
деталей призведе до втрати гарантії.

 • Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
 • Перед тим як відкласти пристрій на зберігання, дайте йому охолонути.
 • Будьте дуже уважними під час використання пристрою, оскільки він 

може сильно нагрітися. Тримайте пристрій лише за ручку та уникайте 
контакту зі шкірою, оскільки інші частини є гарячі.

 • Завжди кладіть пристрій на жаростійку, рівну та стійку поверхню. Не 
торкайтеся гарячими нагрівальними пластинами поверхні чи інших 
займистих матеріалів.

 • Запобігайте контакту шнура живлення із гарячими частинами 
пристрою.

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

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

 • Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі. 
 • Не користуйтеся пристроєм, якщо у вас мокрі руки. 
 • Слідкуйте, щоб нагрівальні пластини були чистими від пилу та засобів 

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

 • Нагрівальні пластини мають покриття. Із часом це покриття може 
зноситися. Однак, це не впливає на роботу пристрою. 

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

 • Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у сервісному 
центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний особами без 
спеціальної кваліфікації, може спричинити дуже небезпечну ситуацію 
для користувача. 
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 • Не вставляйте металеві предмети в отвір функції іонізації, адже це 
може призвести до ураження електричним струмом.

 • Не тягніть за кабель живлення після використання. Завжди від’єднуйте 
пристрій від мережі, тримаючи за штекер.

 • Ризик опіку. Тримайте пристрій подалі від малих дітей, особливо під 
час використання та охолодження.

Електромагнітні	поля	(ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим 
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів. 

Переробка
–  Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними 

побутовими відходами (Директива 2012/19/ЄС). 
–  Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних 

пристроїв у вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти 
негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
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2	 Загальний	огляд
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a Індикаторна	панель b Нагрівальні	пластини
c Кнопка	увімкнення/

вимкнення	живлення d Регулятор	температури		

e Петля	для	підвішування f Замок	блокування
g Нагрівальний	килимок	
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3	 Перед	використанням
 • Використовуйте щипці лише для розпрямлення сухого волосся.
 • Виберіть потрібне налаштування відповідно до типу волосся. 

Дивіться таблицю нижче. Під час першого використання щипців 
для розпрямлення волосся завжди вибирайте нижче налаштування 
температури.

Тип	волосся 	Температурний	режим
Густе, грубе, кучеряве волосся, а також 
волосся, яке важко розпрямити 210–230 °C

Нормальне, середньої текстури чи хвилясте 
волосся 180–200 °C

Тонке, слабке, біляве, висвітлене чи 
пофарбоване волосся 170 °C або менше
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4	 Випрямлення	волосся

1 Натисніть та утримуйте кнопку ввімкнення живлення  (  ), поки не 
засвітиться індикаторна панель (  ).
 » Буде показано стандартне налаштування 180 °C.

2 Повертайте регулятор температури (  ), щоб вибрати потрібне 
налаштування. 
 » Індикатор перестане блимати, коли нагрівальні пластини будуть готові 
до використання.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Розчешіть волосся і візьміть пасмо волосся шириною 3–5 см для 
випрямлення.

Примітка.	Товстіше	волосся	радимо	поділити	на	більше	пасом.
4 Розташуйте волосся між пластинами (  ) і міцно стисніть ручки 

пристрою разом.
5 Одним рухом повільно пересуньте щипці по всій довжині волосся 

(макс. 5 секунд), не зупиняючись, щоб запобігти перегріванню.
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5	 Створення	хвильок

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Почніть біля коренів волосся і візьміть пасмо волосся шириною 
2–3 см. Розмістіть пасмо волосся між нагрівальними пластинами (  ).

2 Щоб створити хвильки назовні, повертайте щипці для розпрямлення 
волосся таким чином, щоб волосся переверталося через щипці.

3 Потягніть кінчики волосся, що лежать на щипцях, щоб вони були 
повернуті до підлоги. Тримайте за холодний носик для опори.

4 Легенько і повільно пересувайте щипці донизу до самих кінчиків 
волосся.

5 Відпустивши волосся, пальцями трохи підкрутіть його.  
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6 Щоб створити хвильки досередини, повертайте щипці для 
розпрямлення волосся досередини у кроці 2 і повторіть інші кроки, 
подані вгорі.

Поради.
 • Беріть менші пасма волосся для кращих результатів.
 • Після обертання рукою перекиньте кінчики волосся через щипці для 

розпрямлення.
 • Тримайте за кінець щипців для кращого контролю під час їх обертання 

та переміщення.
 • Перетягнувши усе волосся через щипці, легенько відпустіть стиснені 

ручки.
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6	 Після	використання

C

ON OFF

30 min.
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1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
3 Почистіть пристрій і нагрівальні пластини вологою ганчіркою. 
4 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці. 

Пристрій можна підвісити на гачок за спеціальну петлю (  ) або 
покласти на нагрівальний килимок із комплекту (  ).

Примітка.	
• Не	кладіть	гарячий	пристрій	у	футляр.
• Пристрій	обладнано	функцією	автоматичного	вимкнення.	
Пристрій	автоматично	вимикається	через	30 хвилин.
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7	 Гарантія	та	обслуговування
Якщо вам необхідна інформація (наприклад, як замінити насадку) 
або у вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips 
www.philips.com/support, 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.
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 
років
Служба	підтримки	споживачів
тел.:	0-800-500-697
(дзвінки	зі	стаціонарних	і	мобільних	телефонів	у	межах	України	
безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua
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