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Suomi

1 Onnittelut
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat 
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen 
osoitteessa www.philips.com/welcome.

2 Johdanto
CurlControlin 25 mm:n kiharrinosalla saat luonnolliset kiharat. Siinä on 
suojaava keraaminen pinnoite ja 8 lämpöasetusta eri hiustyypeille. Luo 
helposti hallittavia kiharoita, luonnollinen ja seksikäs tyyli kuivattamatta 
hiuksiasi. Toivottavasti nautit CurlControlin käytöstä.

3 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää 
tarvetta varten.
•	 Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden 

fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole 
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen 
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä 
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei 
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta 
ilman valvontaa. 

•	 Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.



•	 Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi 
vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla 
ammattitaitoisella korjaajalla.

•	 VAROITUS: Suojaa laite kosteudelta. Älä käytä laitetta 
vettä täynnä olevan pesualtaan, kylpyammeen tai muun 
astian päällä tai välittömässä läheisyydessä. Irrota pistoke 
pistorasiasta aina käytön jälkeen. Veden läheisyys on 
vaarallista, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta.

•	 Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan 
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on 
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

•	 Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista 
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.

•	 Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos pistoke, 
johto tai itse laite on vaurioitunut.

•	 Laitteen kiharrinosa kuumenee käytön aikana. Varo koskettamasta 
sillä ihoa.

•	 Pidä huoli, ettei virtajohto joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien 
kanssa.

•	 Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
•	 Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
•	 Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
•	 Puhdista kiharrinosa säännöllisesti, ettei niihin kerry pölyä ja 

muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä. Älä 
koskaan käytä laitetta muotoilutuotteiden kanssa.

•	 Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin 
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Asiantuntematon korjaus saattaa 
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.

•	 Kiharrinosassa on keraaminen pinnoite. Ajan myötä pinnoite saattaa 
hiljalleen kulua. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

•	 Pidä laite poissa helposti syttyvistä esineistä ja materiaaleista, kun sen 
virta on kytkettynä.

•	 Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteella, kun se on 
kuuma.

•	 Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on liitetty pistorasiaan.



•	 Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, kiharrinosa saattaa värjäytyä.
•	 Keskity yksinomaan laitteen käyttöön, kun käytät sitä, koska se voi olla 

erittäin kuuma.
•	 Kun laite on liitetty virtalähteeseen, pidä kiinni vain kahvasta, koska 

muut osat ovat kuumia.
•	 Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin, tarkista jälleenmyyjältä, voiko 

niin tehdä.
•	 Älä käytä laitetta märillä käsillä.
•	 Aseta aina laite telineen kanssa lämmönkestävälle, tukevalle ja 

tasaiselle alustalle. Kuumaa kiharrinosaa ei saa päästää kosketuksiin 
alustan tai minkään tulenaran materiaalin kanssa.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia 
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden 
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon 
perusteella.

Ympäristö
Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, 
vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat 
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



4 Hiusten kihartaminen 
Valitse hiustyypin mukainen lämpötila. Valitse aina matala lämpötila-
asetus, kun käytät kiharrinta ensimmäistä kertaa.

Hiustyyppi Lämpötila-asetus

Karkeat, kiharat, vaikeasti 
kiharrettavat

Keskitaso-korkea (asetukset 4–8)

Ohuet, keskituuheat, pehmeästi 
suoristetut

Matala-keskitaso (asetukset 1–5)

Vaaleat, vaalennetut tai värjätyt Matala (asetukset 1–3)

1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä laite liu’uttamalla virtakytkin ( ) asentoon |.

 » Virran merkkivalo ( ) syttyy ja alkaa vilkkua.
Valitse lämpöasetus edellä olevan taulukon suositusten mukaan 
kiertämällä säätöpyörää ( ).

 » Kun laite on käyttövalmis, merkkivalo ( ) lakkaa vilkkumasta.

3 Kampaa hiuksesi ennen kihartamisen aloittamista ja jaa ne pieniin 
osiin. Paina vipua ( ) ja aseta hiussuortuva kiharrinosan ( ) ja pihdin 
( ) väliin.

4 Sulje pihti ( ) vapauttamalla vipu ( ) ja liu’uta kiharrinosa ( ) 
hiusten latvaan. 

5 Pidä kiinni kihartimen kahvasta ( ) ja kierrä hiussuortuva 
kiharrinosan ympärille latvoista juuriin pyörittämällä kiharrinta.

Voit ottaa tukea viileästä kärjestä ( ) pyörittäessäsi kiharrinta.
6 Pidä kiharrin paikallaan enintään 10 sekuntia.



Huomautus

 • Älä vedä kiharrinta irrottaessasi hiussuortuvaa kihartimesta, jotta kihara ei 
suoristuisi.

7 Kierrä hiussuortuvaa auki, kunnes voit avata pihdin painamalla vipua.
8 Päästä kiharrettu hiussuortuva irti.
Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 3–8.
Voit kihartaa hiuksesi mielesi mukaan sisältä ulospäin tai ulkoa sisäänpäin.

Käytön jälkeen: 
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Laita se telineeseen ( ) jäähtymään. On suositeltavaa laittaa se 

lämmönkestävälle alustalle.
3 Poista hiukset ja pöly kiharrinosasta ja vivusta.
4 Puhdista kiharrinosa ja vipu kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen 

voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ). 

5 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin 
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin 
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei 
ole Philipsin kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä paikalliseen Philips-
jälleenmyyjääsi tai Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n 
huolto-osastoon.



6 Vianmääritys
Jos kihartimen käytössä tulee ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan 
alla olevan vianmäärityksen avulla, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen tai Philipsin asiakaspalveluun.

Ongelma Syy Ratkaisu

Laite ei 
toimi 
lainkaan.

Laite on 
ehkä kytketty 
pistorasiaan, 
johon ei tule 
virtaa.

Ota yhteyttä maakohtaiseen Philipsin 
asiakaspalveluun tai vie laite lähimpään 
Philipsin huoltoliikkeeseen korjausta tai 
vaihtamista varten.

Laitteen 
virtajohto 
saattaa olla 
viallinen.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se 
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä 
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa 
huoltoliikkeessä tai muulla 
ammattitaitoisella korjaajalla.
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