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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.
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. 
Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizaţi aparatul pe • 
păr artificial. 
Nu apropiaţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului de piele. • 
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat când este • 
conectat la sursa de alimentare. 
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare.• 
Cât timp aparatul este fierbinte, ţineţi-l pe o suprafaţă • 
termorezistentă şi nu acoperiţi niciodată aparatul cu vreun 
articol, precum un prosop sau haine.



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.• 
Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile pentru • 
îndreptare se pot păta. 
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.

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	 Îndreptaţi-vă	părul
Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.1 
Glisaţi butonul 2  ( ) la  pentru a porni aparatul.

După 60 de secunde, aparatul se încălzeşte. »
Glisaţi clema de închidere (3 ) pentru a debloca aparatul.
Pieptănaţi-vă părul şi alegeţi o şuviţă nu mai lată de 5 cm 4 
pentru a o îndrepta.
Plasaţi-o între plăcile pentru îndreptare (5 ) şi strângeţi 
mânerele ferm.
Glisaţi aparatul de îndreptat părul uşor pe lungimea părului 6 
cu o singură mişcare (max. 5 secunde) de la rădăcină la capăt, 
fără a vă opri pentru a preveni supraîncălzirea.
Pentru a crea coafuri cu părul întors, rotiţi aparatul de • 
îndreptat părul într-un semicerc în interior (sau exterior) când 
ajungeţi la capătul şuviţei. Ţineţi aparatul de îndreptat părul 
timp de 2 - 3 secunde, apoi eliberaţi-l.
După 20 de secunde, repetaţi pasul 6 până la obţinerea 7 
aspectului dorit.
Pentru a îndrepta restul părului, repetaţi paşii 4 - 7.8 

După	utilizare:
Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.1 
Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.2 
Curăţaţi aparatul şi plăcile pentru îndreptare cu o cârpă 3 
umedă.



Blocaţi plăcile pentru îndreptare (4 ).
Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, 5 
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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