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Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w 
pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj 
swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z 
niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w • 
pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń 
napełnionych wodą. 
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że • 
napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w 
domowej instalacji elektrycznej.
Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w • 
tej instrukcji obsługi.
Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia na • 
sztucznych włosach.
Gorące elementy urządzenia trzymaj z dala od skóry.• 
Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do • 
zasilania.
Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę • 
z gniazdka elektrycznego.
Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na • 
wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, 
odzieżą itp. 
Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych • 
producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. 
W przeciwnym przypadku gwarancja traci ważność.
Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.• 
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Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych, płytki • 
prostujące mogą się zabarwić.
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu • 
sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy 
Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym • 
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia 
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one 
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z 
tego urządzenia przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.• 
Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w • 
obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w 
łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość 
znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może 
przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z monterem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące pól 
elektromagnetycznych (EMF). Bezpieczna obsługa i korzystanie z 
urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, 
zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia, według obecnego 
stanu wiedzy naukowej.

Środowisko
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego 
pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on 
postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. 
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Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się 
z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga 
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie 
zdrowia.

2 Prostowanie włosów
Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich 
włosów. Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj 
niskie ustawienie temperatury.

Rodzaj włosów Ustawienie temperatury
Szorstkie, kręcone, trudne do 
wyprostowania

Średnia – wysoka (170 ºC i powyżej)

Cienkie, niezbyt gęste lub 
lekko pofalowane

Niska – średnia (160 ºC i poniżej)

Jasne, blond, rozjaśniane lub 
farbowane

Niska (poniżej 160 ºC)

1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka 
elektrycznego.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (rys. 1), aż włączy się 
wyświetlacz.

Wyświetlone zostanie domyślne ustawienie temperatury. »
Włączy się oznaczenie „SONIC”. »

3 Naciśnij przycisk , aby wybrać odpowiednie ustawienie 
temperatury dla swoich włosów.

Gdy prostownica nagrzeje się do wybranej temperatury,  »
włączy się oznaczenie „READY”.
Pojawi się pozostały czas używania prostownicy. »
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4 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie 
większej, niż 5 cm.

5 Umieść go pomiędzy płytkami prostującymi i ściśnij uchwyty.
Włączy się tryb drgań dźwiękowych. »

6 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym 
ruchem (maks. 5 sekund) na całej jego długości.

7 Po 20 sekundach powtórz czynność 6, aż do uzyskania 
właściwego wyglądu.

8 Powtórz czynności od 4 do 7, aby wyprostować resztę włosów.
Aby wyłączyć tryb drgań dźwiękowych, naciśnij przycisk •  (rys. 
2), aż zniknie oznaczenie „SONIC”.
Aby ponownie włączyć drgania dźwiękowe, naciśnij raz jeszcze • 
przycisk .

Po wyprostowaniu włosów:
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i 

pozostaw do ostygnięcia.
3 Regularnie czyść płytki prostujące z kurzu i brudu.

Aby przechować urządzenie, można również skorzystać z pętelki • 
umożliwiającej jego zawieszenie.

3 Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić 
naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się 
z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu 
znajduje się w ulotce gwarancyjnej).
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