
HP8180

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

RO  Manual de utilizare



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.
• Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
• 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 poate fi utilizat de către copii începând de la 
vârsta de 8 ani şi persoane care au capacităţi fizice, mentale sau 
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă 
sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în 
condiţii de siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele pe care le 
prezintă. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi 
întreţinerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii 
nesupravegheaţi. 

• 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.

• 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.
• 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.
• 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 = 83 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 demonta accesoriul, trageţi-l de pe uscător.

2 Reglaţi comutatorul pentru jet de aer ( ) la  pentru jet de aer 
delicat şi coafare uşoară, sau la pentru  jet de aer puternic şi 
uscare rapidă. Apăsaţi butonul turbo ( ) pentru un jet de aer mai 
puternic.

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 un flux 
de aer rece care să vă fixeze coafura.

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.
 » Pentru a scoate grilajul de admisie a aerului, apăsaţi simultan 

cu degetul mare părţile stângă şi dreaptă ale grilajului de 
admisie a aerului şi trageţi grilajul din aparat.

 » Pentru a reataşa grilajul de admisie a aerului, apăsaţi simultan 
cu degetul mare părţile stângă şi dreaptă ale grilajului de 
admisie a aerului şi împingeţi grilajul în aparat.

4 Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă.

5 Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, îl 
puteţi suspenda de 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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România

1	 Felicitări
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.

2 Introducere
CurlControl cu bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural dispune 
de un înveliş ceramic protector şi 8 setări de căldură pentru a se potrivi 
tipului dvs. de păr. Creaţi bucle care sunt uşor de aranjat, arată natural 
şi care vă fac să vă simţiţi atrăgătoare, fără a deteriora sau usca părul. 
Sperăm că veţi utiliza cu plăcere ondulatorul dvs. CurlControl.

3 Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultare 
ulterioară.
• Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta 

de 8 ani şi persoane care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale 
reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt 
supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii 
de siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele pe care le prezintă. 
Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de 
către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheaţi. 

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie 

înlocuit întotdeauna de către Philips, de către un centru de service 
autorizat de Philips sau de către personal calificat în domeniu, pentru 
a evita orice accident. 

• AVERTISMENT: Feriţi aparatul de apă. Nu îl folosiţi în 
apropierea sau deasupra apei din căzi, lighene, chiuvete etc. 



Când folosiţi aparatul în baie, scoateţi-l din priză după utilizare. Apa 
reprezintă un risc chiar şi când aparatul este oprit.

• 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.

• Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe 
aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.

• Verificaţi regulat starea cablului de alimentare. Nu folosiţi aparatul 
dacă ştecherul, cablul sau aparatul însuşi este deteriorat.

• Bara acestui aparat se încinge în timpul utilizării. Evitaţi contactul cu 
pielea.

• Evitaţi intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinţi 
ale aparatului.

• Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat.
• Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
• Înainte de a depozita aparatul, aşteptaţi să se răcească.
• Păstraţi bara curată şi curăţaţi-o de praf şi produse pentru coafat 

precum spumă, spray sau gel. Nu utilizaţi niciodată aparatul împreună 
cu produse de coafat.

• Pentru control sau depanare duceţi aparatul numai la un centru 
service autorizat de Philips. Depanarea făcută de persoane 
necalificate poate genera situaţii periculoase pentru utilizator.

• Bara are un strat ceramic. Acest strat se uzează lent în timp. Aceasta 
nu afectează performanţa aparatului.

• Păstraţi aparatul la distanţă de obiecte şi materiale inflamabile când 
este pornit.

• Nu acoperiţi niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau 
un articol vestimentar) când este fierbinte.

• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat.
• Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, bara poate păta.
• Aveţi foarte multă grijă când utilizaţi acest aparat, deoarece este 

extrem de fierbinte.



• Când unitatea este conectată la priză, apucaţi doar mânerul, celelalte 
componente sunt fierbinţi.

• Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultaţi întotdeauna 
distribuitorul.

• Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude.
• Aşezaţi întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafaţa plată, 

stabilă, termorezistentă. Bara fierbinte nu trebuie să atingă niciodată 
suprafaţa sau alte materiale inflamabile.

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.

4	 Ondulaţi-vă	părul 
Asiguraţi-vă că selectaţi o setare de temperatură potrivită pentru tipul 
dvs. de păr. La prima utilizare a aparatului de ondulat părul selectaţi 
întotdeauna o setare mai mică.

Tip	de	păr Setare	de	temperatură
Aspru, creţ, dificil de ondulat Medie până la Ridicată (setările 4-8)



Fin, cu textură medie sau uşor 
îndreptat

Scăzută până la Medie (setările 1-5)

Deschis la culoare, blond, 
decolorat sau vopsit

Scăzută (setările 1-3)

1 Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.
2 Glisaţi comutatorul Pornit/Oprit ( ) la I pentru a porni aparatul.

 » Indicatorul de alimentare ( ) se aprinde şi începe să clipească.
 Rotiţi reostatul ( ) pentru a selecta setarea de temperatură dorită 

aşa cum se recomandă în tabelul de mai sus.
 » Când aparatul este gata de utilizare, indicatorul ( ) încetează să 
clipească.

3 Înainte de a începe ondularea, pieptănaţi părul şi împărţiţi-l în secţiuni 
mici. Apăsaţi pârghia ( ) şi aşezaţi o secţiune de păr între bară ( )  
şi clemă ( ).

4 Închideţi clema eliberând pârghia şi glisaţi bara spre vârful părului. 
5 Ţineţi capătul rece ( ) şi mânerul ( ) fierului de ondulat, apoi înfăşuraţi 

secţiunea de păr în jurul barei, de la vârf la rădăcină, rotind ondulatorul.
6 Ţineţi fierul de ondulat în această poziţie timp de max. 10 secunde.

Notă

 • Nu trageţi de ondulator când desfăşuraţi şuviţa deoarece puteţi îndrepta bucla.

7 Desfăşuraţi şuviţa de păr până când puteţi redeschide clema cu 
ajutorul pârghiei.

8 Eliberaţi părul ondulat.
Pentru a ondula restul părului, repetaţi paşii 3 - 8.
Puteţi ondula părul atât din interior către exterior, cât şi din exterior 
către interior, după cum doriţi.



După	utilizare:	
1 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2 Aşezaţi-l pe suport ( ) până când se răceşte. Este recomandat să îl 

plasaţi pe o suprafaţă termorezistentă.
3 Îndepărtaţi firele de păr şi praful de pe bară şi clemă.
4 Curăţaţi bara şi clema cu o cârpă umedă.
5 Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, îl puteţi 

suspenda de la agăţătoare ( ). 

5	 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 un astfel 
de centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips local sau departamentul de 
service al Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.



6 Depanare
Dacă apar probleme cu acest ondulator pe care nu le puteţi rezolva cu 
ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi cel mai apropiat centru de 
service Philips sau Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs.

Problemă Cauză Soluţie
Aparatul nu 
funcţionează 
deloc.

Probabil că priza 
electrică la care este 
conectat aparatul nu 
funcţionează.

Asiguraţi-vă că priza 
funcţionează.

Cablul de alimentare 
este probabil 
deteriorat.

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.



All registered and unregistered trademarks are property of their 
respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 30851


	HP8180_EE_UM_RO_CCR
	Română
	1	Important
	Câmpuri electromagnetice (EMF)
	Mediu

	2	Uscaţi-vă părul
	3	Garanţie şi service

	HP8605_EE_UM_RO_CCR_V1.1

