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HU Felhasználói kézikönyv



Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips 
világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz 
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket víz közelében. • 
Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza • 
ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt 
készülék esetén is veszélyforrást jelent.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket • 
fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb 
folyadékkal teli edény közelében.

• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen 
fémtárgyat a levegőrácsokba.
Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.• 
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon • 
feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja • 
a készüléket.
Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.• 
Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja • 
azt felügyelet nélkül.
Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból. • 
Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá • 
nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a 
garancia érvényét veszti.



Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré. • 
Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése • 
érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos 
szakszervizben ki kell cserélni.
A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem • 
beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a 
készüléket.
Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza • 
ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percig 
hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a 
szellőzőrácsot, hogy haj, szösz stb. nem akadályozza-e a levegő 
áramlását.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.• 
Továbbá, a biztonság szempontjából azt javasoljuk, hogy a • 
fürdőszobát (vizes helyiségeket) ellátó áramkörbe egy max. 
30 mA-es áramvédő kapcsolót építessen be. További tanácsot 
szakembertől kaphat.

Zajszint: Lc = 79 dB (A) (HP4960 típus)
Zajszint: Lc = 80 dB (A) (HP4961/HP4962/HP4963 típus)

Elektromágneses mezők (EMF)
A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó 
szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak 
megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék 
biztonságos.

Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként 
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen 
adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete 
védelméhez.



2 Hajszárítás
Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.1 
A precíz hajszárítás érdekében csatlakoztassa a keskeny • 
fúvócsövet (a) a hajszárítóra (b)
(a HP4963 típusnál) A diffúzor (• e) csatlakoztatása a hajszárítóra 
(b) megnöveli a haj mennyiségét, lenyűgözően hullámossá téve 
azt. 
Leszerelés: húzza le a tartozékot a hajszárítóról.• 
Állítsa a billenőkapcsolót (2 d) az „I” fokozat gyengéd légáramára 
(formázáshoz), vagy a „II” fokozat erős légáramára a gyors 
szárítás érdekében.
(A HP4963 típus diffúzorral történő használatakor) A hajszárítót • 
körkörösen mozgatva egyenletesen oszlassa el hajában a meleg 
levegőt.
(A HP4962 típusnál) Nyomja meg a hideglevegő-fújás gombot • 
(c) frizurájának hideg légárammal történő rögzítéséhez.

A használatot követően:
Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali 1 
aljzatból.
Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.2 
A készüléket egy nedves ruhával tisztítsa.3 
A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja.4 

3 Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül 
fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy 
forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot 
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában 
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi 
szaküzletéhez.
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