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Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk 
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan 
produk Anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya 
dan simpanlah sebagai referensi nanti.

PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air. •	
Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah •	
digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, 
sekalipun alat telah dimatikan.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi, •	
pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.

•	 Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase 
yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase 
listrik di tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan •	
dalam buku petunjuk ini.
Gunakan alat hanya pada rambut yang kering. Jangan •	
menggunakan alat pada rambut tiruan.
Jauhkan permukaan alat yang panas dari kulit Anda. •	
Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali •	
meninggalkannya tanpa diawasi.
Selalu mencabut steker setiap kali selesai menggunakan alat. •	
Jika alat dalam keadaan panas, letakkan pada permukaan yang •	
tahan panas dan jangan tutupi alat dengan apa pun, misal handuk 
atau pakaian.



Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen •	
apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus 
direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori 
atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
Jangan melilitkan kabel listrik pada alat. •	
Jika Anda menggunakan alat pada rambut yang diwarnai, pelat •	
pengeriting bisa berkarat.
Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat •	
layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis 
agar terhindar dari bahaya.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk •	
anak-anak)	dengan	cacat	fisik,	indera	atau	kecakapan	mental	
yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali 
jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai 
penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi 
keselamatan mereka.
Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak •	
bermain-main dengan alat ini.
Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang •	
Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok 
listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu 
terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada 
petugas yang memasang alat ini. Mintalah saran kepada petugas 
yang memasang alat ini.

Medan elektromagnet (EMF)
Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan 
elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan 
petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan 
menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.



Lingkungan
Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa 
jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat 
pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. 
Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan 
lingkungan.

2 Mengeriting rambut Anda
1 Tempatkan alat dengan dudukan ( ) menghadap keluar pada 

permukaan yang tahan panas.

2 Hubungkan steker ke soket catu daya.

3 Geser saklar On/Off ke  ( ) untuk menghidupkan alat.

Lampu daya ( » )menyala terus.
Untuk mematikannya, geser saklar On/Off ke •	  ( ).

4 Biarkan alat memanas hingga sekurangnya selama 60 detik.

Jika besi pengeriting telah panas, indikator siap digunakan  »
( ) pada tabung berubah warna dari ungu muda (tabung 
dingin) menjadi merah muda (tabung panas).

5 Sisir rambut Anda dan bagi rambut Anda menjadi bagian kecil-kecil.

6 Gerakkan dudukan ke belakang.

7 Tekan tuas ( ) dan letakkan satu bagian rambut di antara tabung (
) dan jepit ( ).

8 Lepaskan tuas dan geser tabung ke ujung rambut.

9 Pegang ujung yang dingin ( ) dan pegangan ( ) besi pengeriting, 
kemudian gulung bagian rambut tersebut mengelilingi tabung dari 
ujung ke akar.

10 Tahan besi pengeriting pada posisi ini selama maksimal 10 detik, 
kemudian buka gulungan bagian rambut tersebut hingga Anda dapat 
kembali membuka jepit dengan tuas. 



Perhatian: Jangan tarik pengeriting saat Anda membuka bagian 
rambut tersebut, atau Anda akan membuat rambut menjadi lurus 
kembali.

11 Untuk mengeriting bagian rambut yang lainnya, ulangi langkah 7 
sampai 10.

Setelah menggunakan
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan alat dan pelat pengeriting dengan kain lembab.
4 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda 

juga dapat menggantungnya dengan lubang gantungan ( ), atau 
menyimpannya dalam kantung yang disediakan.

3 Garansi dan layanan
Jika Anda memerlukan informasi atau menemui masalah, harap kunjungi 
situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan 
Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh 
pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat 
Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
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