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Ελληνικά

1	 Συγχαρητήρια
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για 
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η 
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.

2	 Εισαγωγή
Το CurlControl διαθέτει σώμα διαμέτρου 25 χιλ. για φυσικές 
μπούκλες, προστατευτική κεραμική επίστρωση για περισσότερη 
περιποίηση, καθώς και 8 ρυθμίσεις θερμοκρασίας ανάλογα με τον 
τύπο των μαλλιών σας. Δημιουργήστε ανάλαφρες, φυσικές μπούκλες 
που δείχνουν σέξι και δεν ξηραίνουν τα μαλλιά σας. Ελπίζουμε να 
απολαύσετε τη συσκευή CurlControl.

3	 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική 
αναφορά.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 

ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς 
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν 
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς 
επιτήρηση. 



• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 
τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη 
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή 
κινδύνου.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό. 
Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά ή πάνω από μπανιέρες, νιπτήρες, 
νεροχύτες κ.λπ. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, 
να την αποσυνδέετε από την πρίζα μετά τη χρήση. Η 
εγγύτητα με το νερό παρουσιάζει κίνδυνο, ακόμα και 
όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

• Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε 
ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) 
στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. 
Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή 
παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για 
περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται 
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.

• Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η 
συσκευή έχει υποστεί φθορά.

• Το σώμα της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση. Αποφύγετε 
την επαφή με το δέρμα.

• Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη 
της συσκευής.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
• Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την 

αποθηκεύσετε.
• Να διατηρείτε το σώμα της συσκευής καθαρό, χωρίς σκόνη και 

υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι 
και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με 
προϊόντα φορμαρίσματος.



• Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε 
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως 
επικίνδυνη για το χρήστη.

• Το σώμα διαθέτει κεραμική επίστρωση. Η επίστρωση μπορεί να 
φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό 
δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά 
όταν είναι σε λειτουργία.

• Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή 
ρούχα) όταν είναι ζεστή.

• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα.

• Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να 
εμφανιστούν κηλίδες στο σώμα της.

• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς 
μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία.

• Όταν συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα, να την κρατάτε μόνο από 
τη λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη της είναι πολύ ζεστά.

• Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά, 
συμβουλευτείτε πρώτα τον διανομέα που σας τα προμήθευσε.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
• Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση της σε μια 

επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. 
Το καυτό σώμα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με την 
επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.

Ηλεκτρομαγνητικά	Πεδία	(EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα 
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει 
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος 
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των 
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.



Περιβάλλον
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την απορρίψετε μαζί 
με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε 
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον 
τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

4	 Κατσάρωμα	μαλλιών
Επιλέγετε πάντα μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα 
μαλλιά σας. Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας όταν θα 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μπούκλες για πρώτη φορά.

Τύπος	μαλλιών Ρύθμιση	θερμοκρασίας

Μαλλιά με χοντρή τρίχα, κατσαρά, 
που γίνονται δύσκολα μπούκλες

Μεσαία έως υψηλή (ρύθμιση 
4-8)

Μαλλιά με λεπτή ή μέτρια τρίχα ή 
μαλλιά ελαφρώς ισιωμένα

Χαμηλή έως μεσαία (ρύθμιση 
1-5)

Θαμπά μαλλιά, ξανθά μαλλιά, 
μαλλιά με ντεκαπάζ ή βαμμένα

Χαμηλή (ρύθμιση 1-3)

1 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
2 Ρυθμίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (  ) 

στη θέση I για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 » Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (  ) αρχίζει να 
αναβοσβήνει.

Γυρίστε το δίσκο του ροοστάτη (  ) για να επιλέξετε την 
κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας με βάση τον παραπάνω πίνακα.

 » Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, η ενδεικτική 
λυχνία (  ) παύει να αναβοσβήνει.



3 Πριν ξεκινήσετε, χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε 
μικρές τούφες. Πιέστε το μοχλό (  ) και τοποθετήστε μια τούφα 
μαλλιών ανάμεσα στο σώμα (  ) και στο κλιπ (  ).

4 Πιέστε το μοχλό (  ) για να κλείσετε το κλιπ (  ) και σύρετε 
το σώμα (  ) προς την άκρη των μαλλιών. 

5 Κρατήστε τη λαβή (  ) της συσκευής και στη συνέχεια ξετυλίξτε 
την τούφα από το σώμα, από την άκρη προς τη ρίζα, ενώ 
περιστρέφετε τη συσκευή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αντιθερμικό άκρο (  ) ως 
στήριγμα κατά την περιστροφή της συσκευής.
6 Κρατήστε τη συσκευή για μπούκλες σε αυτή τη θέση για 10 

δευτερόλεπτα.

Σημείωση

 • Μην τραβάτε τη συσκευή όταν ξετυλίγετε τα μαλλιά σας, γιατί έτσι θα 
ισιώσετε την μπούκλα.

7 Ξετυλίξτε την τούφα μέχρι να μπορέσετε να ανοίξετε ξανά το 
κλιπ με το μοχλό.

8 Αφήστε την μπούκλα.
Για να κατσαρώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα 
βήματα 3 έως 8.
Μπορείτε να φτιάξετε τις μπούκλες προς τα μέσα ή προς τα έξω, 
ανάλογα με το στιλ που θέλετε.
Μετά	τη	χρήση: 
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την 

πρίζα.
2 Τοποθετήστε τη στη βάση της (  ) μέχρι να κρυώσει. Σας 

συμβουλεύουμε να τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια 
ανθεκτική στη θερμότητα.

3 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από το σώμα και το κλιπ.



4 Καθαρίστε το σώμα και το κλιπ με ένα βρεγμένο πανί.
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από 

τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι 
για κρέμασμα (  ). 

5	 Εγγύηση	και	επισκευή
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, 
επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.
com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της 
Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των τηλεφωνικών 
αριθμών στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε 
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Επισκευών των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής 
Φροντίδας Philips BV.



6	 Αντιμετώπιση	προβλημάτων
Αν παρουσιαστούν προβλήματα με τη συσκευή για μπούκλες 
και δεν μπορείτε να τα επιλύσετε με τη βοήθεια των παρακάτω 
πληροφοριών, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
κέντρο επισκευών της Philips ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
της Philips στη χώρα σας.

Πρόβλημα Αιτία Λύση

Η συσκευή 
δεν 
λειτουργεί 
καθόλου.

Ίσως είναι 
ελαττωματική 
η παροχή 
ρεύματος στη 
πρίζα στην οποία 
έχει συνδεθεί η 
συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε την ασφάλεια/το ρελέ.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 
της Philips στη χώρα σας ή 
παραδώστε τη συσκευή στο 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
κέντρο επισκευών της Philips 
για επισκευή/αντικατάσταση.

Ενδέχεται το 
καλώδιο της 
συσκευής να 
έχει υποστεί 
φθορά.

Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, 
θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από ένα κέντρο σέρβις εξουσι-
οδοτημένο από τη Philips ή από 
εξίσου εξειδικευμένα άτομα, 
προς αποφυγή κινδύνου.
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