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Dansk

1 Tillykke
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt 
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.

2 Indledning
CurlControl her en 25 mm cylinder til naturligt udseende krøller, 
beskyttende keramisk belægning, der sikrer bedre pleje, og 8 
varmeindstillinger, der passer til din hårtype. Skaber krøller, der er 
nemme at styre, ser naturlige ud og føles sexede uden at udtørre håret. 
Vi håber, du vil nyde brugen af CurlControl.

3 Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i 
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
•	Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer 

med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug 
af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med 
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn 
uden opsyn. 

•	 Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de 
ikke kan komme til at lege med det.

•	Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Philips, et 
servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med 
tilsvarende	kvalifikationer	for	at	undgå	fare.



•	 ADVARSEL: Dette apparat må ikke komme i kontakt med vand. 
Brug ikke apparatet i nærheden af eller over vand i f.eks. badekar, 
håndvask osv. Hvis du anvender apparatet på badeværelset, skal du 
trække stikket ud efter brug. Vand udgør en risiko, selvom apparatet 
er slukket.

•	 Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen 
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 
30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.

•	 Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den 
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.

•	 Kontroller netledningens tilstand regelmæssigt. Brug aldrig apparatet, 
hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.

•	 Cylinderen på apparatet bliver varm under brugen. Undgå kontakt 
med huden.

•	Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
•	 Brug kun apparatet på tørt hår.
•	 Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
•	 Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
•	Hold cylinderen ren og fri for støv og stylingprodukter som 

f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med 
stylingprodukter.

•	 Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et 
autoriseret	Philips-serviceværksted.	Reparation	udført	af	ukvalificeret	
personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

•	 Cylinderen har keramisk belægning. Denne belægning slides muligvis 
væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.

•	Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brandbare genstande 
og materialer.

•	Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det 
(f.eks. håndklæder eller tøj).

•	 Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når strømmen er tilsluttet.
•	Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på cylinderen.
•	 Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være 

meget varmt.



•	Når enheden er tændt, må du kun hold om håndtaget, da andre dele 
er varme.

•	 Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
•	 Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
•	 Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og 
jævn	overflade.	Den	varme	cylinder	må	ikke	berøre	overfladen	eller	
andre brandbare materialer.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske 
felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til 
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret 
på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige 
husholdningsaffald,	når	det	til	sin	tid	kasseres.	Aflever	det	i	
stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du 
med til at beskytte miljøet.

4 Krøl dit hår 
Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. 
Vælg altid en lav indstilling, når du anvender krøllejernet første gang.

Hårtype Temperaturindstilling

Kraftigt, krøllet eller meget glat hår Mellem til høj (indstilling 4-8)

Fint, almindeligt eller let krøllet hår Lav til mellem (indstilling 1-5)

Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår Lav (indstilling 1-3)



1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub tænd/sluk-kontakten ( ) til I for at tænde for apparatet.

 » Strømindikatoren ( ) lyser og begynder at blinke.
Drej på reostathjulet ( ) for at vælge den ønskede temperatur som 
anbefalet i tabellen ovenfor.

 » Når apparatet er klar til brug, holder indikatoren ( ) op 
med at blinke.

3 Før du begynder at krølle håret, skal du rede det og dele det op 
i små lokker. Tryk på håndtaget ( ), og placer en hårlok mellem 
cylinderen ( ) og klemmen ( ).

4 Luk klemmen ( ) ved at give slip på håndtaget ( ), og træk 
cylinderen ( ) ud til hårspidserne. 

5 Hold på håndtaget ( ) på krøllejernet, og sno hårlokken rundt om 
cylinderen fra spidsen til roden ved at dreje krøllejernet.

Du kan også bruge den kolde spids ( ) som støtte, når du drejer 
krøllejernet.
6 Hold krøllejernet i denne position i maks. 10 sekunder.

Bemærk

 • Træk ikke i krøllejernet, når du ruller håret ud. Ellers glatter du krøllerne ud.

7 Rul hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen ved hjælp af håndtaget.
8 Slip det krøllede hår.
For at krølle resten af håret skal du gentage trin 3 til 8.
Du kan krølle håret både indefra og ud og udefra og ind, som du ønsker 
det.

Efter brug: 
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på holderen ( ), indtil det køler ned. Det anbefales 
kraftigt	at	anbringe	det	på	en	varmebestandig	overflade.



3 Fjern hår og støv fra cylinderen og klemmen.
4 Rengør cylinderen og klemmen med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan 

også hænge det op i ophængningsstroppen ( ). 

5 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge 
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i 
dit	land	(telefonnummeret	findes	i	folderen	”World-Wide	Guarantee”).	
Hvis der ikke er et kundecenter i dit land, skal du kontakte den lokale 
Philips-forhandler eller kontakte serviceafdelingen hos Philips Domestic 
Appliances and Personal Care BV.

6 Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med krøllejernet, som du ikke selv kan løse 
ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte din lokale 
Philips-forhandler eller det nærmeste Philips Kundecenter.

Problem Årsag Løsning

Apparatet 
virker slet 
ikke.

Måske virker 
den stikkontakt, 
som apparatet er 
sluttet til, ikke.

Kontakt Philips Kundecenter i 
dit lokale land eller medbring 
apparatet til det nærmeste 
Philips-servicecenter til reparation/
udskiftning.

Apparatets 
netledning kan 
være beskadiget.

Hvis netledningen beskadiges, må 
den kun udskiftes af Philips, et 
autoriseret Philips-serviceværksted 
eller	en	tilsvarende	kvalificeret	
fagmand for at undgå enhver risiko.
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