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Slovenščina
Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse 
prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani  
www.philips.com/welcome.

1 Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga 
shranite za poznejšo uporabo.
• OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini vode. 
• Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite 

iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja 
nevarnost, četudi je aparat izklopljen.

• OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, 
tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.

• Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
• Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz 

električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom 
aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd.

• Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, 
Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

• Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi 
izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe 
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori 
na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci 
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora. 



• Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega 
stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega 
tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na 
električarja.

• V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite 
električnega šoka.

• Ne blokirajte zračnih mrež.
• Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost 

ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
• Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem 

priročniku.
• Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
• Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
• Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips 

izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
• Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
• Preden aparat shranite, počakajte, da se ohladi.
Raven hrupa: Lc = 78 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj 
(EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem 
priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene 
dokaze varna.



Okolje
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih 
delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.
Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, 
to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko 
direktivo 2012/19/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje 
odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte 
med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem starih 
izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na 
okolje in človeško zdravje.

2 Sušenje las 
1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.

2 Stikalo za zračni tok ( ) premaknite v želeni položaj

Nastavitev Temperatura in hitrost Dobro za:
Vroč in močan zračni tok Hitro sušenje

Optimalna temperatura 
sušenja

Nežno sušenje las pri stalni 
temperaturi 55 °C, kar lase 
zaščiti pred pregrevanjem

Hladen in nežen zračni 
tok

Utrjevanje pričeske



3 Preklopite v , da izklopite aparat.
Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.

2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.

3 Aparat očistite z vlažno krpo.

4 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga 
lahko tudi tako, da ga obesite na kavelj za preprosto shranjevanje ( ).

3 Garancija in servis
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav 
obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma 
se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi 
(telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu). 
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega 
prodajalca.
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