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Română
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia  
pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la  
www.philips.com/welcome.

1 Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi 
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei. • 
Când aparatul este utilizat în baie, scoateţi-l din priză după utilizare • 
deoarece apa reprezintă un risc chiar şi când aparatul este oprit.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest aparat în apropierea • 
căzilor, duşurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă. 
Nu introduceţi obiecte metalice în grilajele pentru aer, • 
pentru a evita electrocutarea.
Nu blocaţi niciodată grilajul pentru aer.• 
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe • 
aparat corespunde tensiunii reţelei locale.
Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.• 
Nu utilizaţi aparatul pe păr artificial.• 
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la • 
sursa de alimentare.
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare. • 
Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători • 
sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizaţi aceste accesorii 
sau componente, garanţia se anulează.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului. • 
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie • 
înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat 
de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice 
accident.



Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) • 
care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt 
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt 
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o 
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.• 
Pentru o protecţie suplimentară, vă sfătuim să instalaţi un dispozitiv • 
pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează 
baia. Acest RCD trebuie să acţioneze la o intensitate reziduală 
maximă de 30 mA. Cereţi sfatul instalatorului.
Aparatul se opreşte automat în cazul supraîncălzirii. Scoateţi aparatul • 
din priză şi lăsaţi-l să se răcească pentru câteva minute. Înainte de a 
porni aparatul din nou, verificaţi grilajul pentru a vă asigura că nu este 
blocat cu puf, păr etc.

Nivel de zgomot: Lc = 85 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri 
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în 
conformitate cu instrucţiunile din acest manual de utilizare, aparatul  
este sigur, conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.

Mediu
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul 
duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare 
autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veţi ajuta la protejarea 
mediului.  

2 Uscaţi-vă părul
1 Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.

Pentru uscare precisă, ataşaţi concentratorul (• ) pe uscător ( ). 



Pentru a mări volumul buclelor şi al coafurii, ataşaţi difuzorul (• )  
pe uscător ( ).
Pentru a demonta accesoriul, trageţi-l de pe uscător.• 

2 Reglaţi comutatorul pentru jet de aer ( ) la  pentru jet delicat 
pentru uscarea părului scurt şi coafare sau la  pentru jet puternic 
pentru uscare rapidă.

Funcţia de ionizare se activează când este selectat un jet de aer • 
şi indicatorul de ioni ( ) se aprinde. Funcţia oferă un plus de 
strălucire şi reduce aspectul creţ.

Când este activată funcţia, se poate percepe un miros specific.  »
Este un lucru normal şi este cauzat de ionii generaţi.

3 Reglaţi comutatorul pentru temperatură ( ) la  pentru jet de aer 
fierbinte,  pentru jet de aer cald sau  pentru jet de aer rece. 
Apăsaţi butonul pentru jet de aer rece ( ) pentru jet de aer rece, 
pentru a vă fixa coafura.

• Cu difuzorul: Pentru a conferi volum la rădăcină, introduceţi vârfurile 
difuzorului în păr şi efectuaţi mişcări circulare.

Pentru părul lung, răsfiraţi secţiuni de păr deasupra difuzorului sau  »
pieptănaţi părul de sus în jos cu vârfurile.
Pentru a fixa coafura pentru părul creţ sau ondulat, ţineţi difuzorul  »
la o distanţă de 10-15 cm pentru a permite părului să se usuce 
treptat.

După utilizare:
1 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2 Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
3 Scoateţi grilajul de admisie a aerului ( ) de pe aparat, pentru a 

elimina firele de păr şi praful.
4 Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă.
5 Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, îl puteţi 

suspenda de la agăţătoare ( ).



3 Garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul 
Web Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul local 
de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de telefon îl puteţi găsi în 
certificatul de garanţie universal). Dacă în ţara dvs. nu există niciun 
centru de asistenţă pentru clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.
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