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Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,
register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
-

-

-

-

-

Danger
Never immerse the iron in water.
Warning
Check if the voltage indicated on the type plate
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself shows visible damage, or if the
appliance has been dropped.
If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
Never leave the appliance unattended when it is
connected to the mains.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Do not let the mains cord come into contact with
the hot soleplate of the iron.
Caution
Only connect the appliance to an earthed wall
socket.
Check the mains cord regularly for possible damage.
Always place and use the iron on a stable, level and
horizontal surface.
The soleplate of the iron can become extremely hot
and may cause burns if touched.
When you have finished ironing, when you clean the
appliance and also when you leave the iron even for
a short while: put the iron on its heel and remove
the mains plug from the wall socket.
The appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific
evidence available today.
General description (Fig. 1)
A Temperature dial
B Temperature light
C Mains cord
D Heel
E Type plate
F Soleplate
Before first use
1 Remove any sticker or protective foil from the
soleplate.

2 Let the iron heat up to maximum temperature and

pass the iron over a piece of damp cloth for several
minutes to remove any residues from the soleplate.
Using the appliance
Setting the temperature

1 Put the iron on its heel.
2 To set the required ironing temperature, turn the
temperature dial to the appropriate position (Fig. 2).
- Check the laundry care label for the required ironing
temperature:
- 1 Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide,
polyester)
- 1 Silk
- 2 Wool
- 3 Cotton, linen
If you do not know what kind or kinds of fabric an article
is made of, determine the right ironing temperature by
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ironing a part that is not visible when you wear or use
the article.
Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side
of the fabric to prevent shiny patches.
Start ironing the articles that require the lowest ironing
temperature, such as those made of synthetic fibres.

3 Put the mains plug in an earthed wall socket.
Ironing
Note:The iron may give off some smoke when you use it for
the first time.This stops after a short while.

1 Put the iron on its heel.
2 Put the mains plug in an earthed wall socket.
3 Set the recommended ironing temperature (see
section ‘Setting the temperature’ above) (Fig. 2).

4 Let the iron heat up until the temperature light first
goes out and then goes on again (Fig. 3).

Note:The temperature light goes on from time to time
during ironing.

5 Start ironing.
Tip: Ironing is easier and takes less time if you moisten the
article first.
Cleaning
1 Put the iron on its heel.

2 Remove the mains plug from the wall socket and let
the iron cool down for at least 30 minutes.

3 Wipe the soleplate with a damp cloth and a nonabrasive (liquid) cleaning agent.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with
metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or
other chemicals to clean the soleplate.

4 Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
Storage

1 Put the iron on its heel.
2 Remove the mains plug from the wall socket and let
the iron cool down for at least 30 minutes.

3 Wind the mains cord round the cord storage
facility (Fig. 4).

4 Store the iron on its heel in a safe and dry

place (Fig. 5).
Environment
- Do not throw away the appliance away with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 6).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at www.philips.
com or contact the Philips Consumer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips
dealer.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems
you could encounter with the appliance. If you are unable
to solve the problem with the information below, contact
the Consumer Care Centre in your country.
Problem

Possible cause

Solution

The iron is plugged
in but the soleplate
is cold.

There is a connection problem.

Check the mains cord, the plug and the wall socket.

The temperature dial is set to
MIN.

Set the temperature dial to the required position (see
section ‘Setting the temperature’ in chapter ‘Using the
appliance’).
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Tiếng Việt
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và
chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ
từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com/welcome.
Lưu ý
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng
thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.
-

-

-

-

Nguy hiểm
Không được nhúng bàn ủi trong nước.
Cảnh báo
Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên
bàn ủi có tương ứng với hiệu điện thế nguồn hay
không.
Không sử dụng thiết bị này nếu phích cắm, dây điện
hoặc chính bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng
biểu hiện ra bên ngoài, hoặc nếu bàn ủi đã bị rơi.
Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại
trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành
do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và
trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm
cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc
có dấu hiệu tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến
thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an
toàn cho họ.
Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng
không chơi đùa với thiết bị này.
Không để dây điện nguồn tiếp xúc với mặt đế bàn ủi
khi còn nóng.
Chú ý
Chỉ nối lò chiên vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
Kiểm tra dây điện nguồn thường xuyên về những hư
hỏng có thể xảy ra.
Luôn đặt và sử dụng bàn ủi trên bề mặt phẳng, nằm
ngang và chắc chắn.
Mặt bàn ủi rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm
vào.
Khi ủi xong, khi lau chùi và cả khi không ủi thậm chí
chỉ trong chốc lát: dựng đứng bàn ủi và rút phích cắm
ra khỏi ổ điện.
Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

Từ trường điện (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên
quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng
đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn
này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng
thiết bị này là an toàn.
Mô tả tổng quát (Hình 1)
A Núm điểu chỉnh nhiệt độ
B Đèn báo nhiệt độ
C Dây điện nguồn
D Chân dựng đứng
E Loại đế ủi
F Đế bàn ủi
Trước khi sử dụng lần đầu
1 Loại bỏ tất các nhãn hoặc lớp bảo vệ dính trên mặt
đế bàn ủi.
2 Để bàn ủi nóng lên đến nhiệt độ tối đa và là bàn
ủi trên một miếng vải ẩm trong vài phút để loại bỏ
những cáu bẩn khỏi mặt đế bàn ủi.
Cách sử dụng máy
Điều chỉnh nhiệt độ
1 Dựng đứng bàn ủi
2 Để chọn nhiệt độ ủi yêu cầu, xoay núm điều chỉnh
nhiệt độ đến vị trí tương ứng (Hình 2).
- Kiểm tra nhãn ghi chất liệu vải để biết nhiệt độ ủi
yêu cầu:
- 1 Vải tổng hợp (ví dụ: acrylic, sợi vitcô, polyamit, vải
pôliexte)
- 1 Tơ lụa
- 2 Len
- 3 Bông, lanh
Nếu bạn không biết một món đồ được làm bằng (những)
loại vải nào, hãy chọn nhiệt độ ủi thích hợp bằng cách ủi
thử một vùng không bị nhìn thấy khi bạn mặc vào hoặc sử
dụng món đồ đó.
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Đối với vải tơ lụa, vải len và vải tổng hợp: hãy ủi mặt trái
để vải không bị bóng.
Hãy ủi trước các loại quần áo thích hợp với nhiệt độ ủi
thấp nhất, ví dụ như các loại quần áo làm từ sợi tổng hợp.

3 Cắm điện vào ổ cắm có tiếp đất.
Ủi
Lưu ý: Khi sử dụng lần đầu tiên, bàn ủi sẽ thải ra một ít khói.
Hiện tượng này sẽ kết thúc sau một lúc sử dụng.

1 Dựng đứng bàn ủi
2 Cắm điện vào ổ cắm có tiếp đất.
3 Chọn nhiệt độ ủi như được đề xuất (xem mục
‘Điều chỉnh nhiệt độ’ ở trên) (Hình 2).

4 Hãy để bàn ủi nóng lên cho tới khi đèn báo nhiệt
độ tắt và sau đó sáng trở lại (Hình 3).

Lưu ý: Đèn báo nhiệt độ sẽ thỉnh thoảng bật sáng trong khi
ủi.

5 Bắt đầu ủi.
Mẹo:Việc ủi sẽ dễ dàng hơn và tốn ít thời gian hơn nếu bạn
làm ẩm quần áo trước.
Vệ sinh máy
1 Dựng đứng bàn ủi

2 Rút dây cắm bàn ủi ra khỏi ổ điện và để bàn ủi

nguội xuống trong thời gian tối thiểu là 30 phút.

3 Lau sạch mặt đế bàn ủi bằng một miếng vải ẩm với
một chất làm sạch không ăn mòn (dạng lỏng).

Để giữ cho mặt bàn ủi được trơn nhẵn, bạn nên tránh
để va chạm mạnh với các đồ vật bằng kim loại. Không
bao giờ dùng các miếng xốp cọ rửa, giấm hoặc các hoá
chất khác để làm sạch mặt bàn ủi.

4 Lau chùi phần trên của bàn ủi bằng một miếng vải
ẩm.
Cất giữ
1 Dựng đứng bàn ủi

2 Rút dây cắm bàn ủi ra khỏi ổ điện và để bàn ủi

nguội xuống trong thời gian tối thiểu là 30 phút.

3 Quấn dây điện vòng quanh chân đế (Hình 4).
4 Đặt bàn ủi đứng để bảo quản và đặt ở một nơi khô

ráo an toàn (Hình 5).
Môi trường
- Không vứt thiết bị cùng chung với rác thải gia đình
thông thường khi ngừng sử dụng nó mà hãy đem
thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm
như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 6).
Bảo hành & dịch vụ
Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gặp trục trặc, vui
lòng vào website của Philips tại www.philips.com hoặc
liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips
ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm
trong tờ bảo hành khắp thế giới). Nếu không có Trung
Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên
hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.
Cách khắc phục sự cố
Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết
bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi
tham khảo thông tin dưới đây, hãy liên hệ với Trung Tâm
Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại nước bạn.
Vấn đề

Nguyên nhân
có thể

Giải pháp

Bàn ủi đã
được cắm
điện nhưng
mặt bàn ủi
không nóng.

Có vấn đề về
dây nối hay
phích cắm
điện.

Kiểm tra dây điện,
phích cắm và ổ cắm.

Núm điều
chỉnh nhiệt độ
được đặt ở vị
trí MIN (tối
thiểu).

Vặn nút điều chỉnh
nhiệt độ sang vị trí
được đề xuất (xem
mục ‘Điều chỉnh
nhiệt độ’ trong
chương ‘Sử dụng
thiết bị’).
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