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Svenska

1 Grattis!
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att 
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av 
Philips support.

2 Introduktion
CurlControl med 25 mm kolv för naturliga lockar har en skyddande 
keramisk beläggning och 8 värmeinställningar för att passa just din 
hårtyp. Skapa lockar som är enkla att styla, ser naturliga ut och känns 
sexiga utan att skada eller torka ut håret. Vi hoppas att du tycker om din 
Care CurlControl.

3 Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och 
spara den för framtida bruk.
•	Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre 

och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om 
hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner 
angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn 
ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska 
inte göra av barn utan vuxens tillsyn. 

•	 Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.



•	Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av 
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer 
för att undvika olyckor..

•	 VARNING! Håll den här apparaten borta från vatten. 
Använd den inte i närheten av eller ovanför vatten i badkar, 
handfat, diskbänkar e.d. Om du använder apparaten i ett 
badrum ska du dra ut kontakten efter användning. Närhet till 
vatten innebär en risk, även när apparaten är avstängd.

•	 Kontrollera att den spänning som anges på apparaten 
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter 
apparaten.

•	 Kontrollera regelbundet nätsladdens skick. Använd inte apparaten om 
stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.

•	 Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en 
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. 
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 
30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.

•	 Kolven på den här apparaten blir het under användning. Förhindra 
kontakt med huden.

•	 Se till att nätsladden inte kommer i kontakt med apparatens varma 
delar.

•	 Apparaten får endast användas på torrt hår.
•	Dra alltid ut nätsladden efter användning.
•	 Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
•	Håll kolven ren och fri från damm och stylingprodukter som 

hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig apparaten tillsammans 
med stylingprodukter.

•	 Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av 
Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en 
okvalificerad	person	kan	innebära	en	ytterst	riskfylld	situation	för	
användaren.

•	 Konen har keramisk beläggning. Beläggningen slits långsamt ut med 
tiden. Det påverkar inte apparatens prestanda.

•	Håll apparaten borta från brandfarliga föremål och material när den 
är påslagen.



•	 Täck aldrig över apparaten med något (t.ex. en handduk) när den 
är varm.

•	 Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är inkopplad.
•	 Om	du	använder	apparaten	på	färgat	hår	kan	det	bli	fläckar	på	

kolven.
•	Den här apparaten blir ytterst het och du måste vara fullt 

uppmärksam när du använder den.
•	Håll bara i handtaget medan enheten är ansluten, andra delar blir 

mycket heta.
•	 Innan du använder den i konstgjort hår bör du rådfråga 

hårdistributören.
•	 Använd inte apparaten med våta händer.
•	 Ställ alltid apparaten i stativet på en värmetålig, stabil, plan yta. Den 

heta kolven ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.

Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält 
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna 
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de 
vetenskapliga	belägg	som	finns	i	dagsläget.

Miljö
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. 
Lämna	in	den	för	återvinning	vid	en	officiell	återvinningsstation.	
Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.

4 Locka håret 
Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår. 
Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder locktången för 
första gången.



Hårtyp Temperaturinställning

Grovt, lockigt, svårt att locka Medel till hög (inställning 4–8)

Fint, normalt eller mjukt plattat Låg till medel (inställning 1–5)

Ljust, blont, blekt eller färgat Låg (inställning 1–3)

1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Skjut på/av-knappen ( ) till I för att slå på apparaten.

 » Strömindikatorn ( ) tänds och börjar blinka.
Vrid reostathjulet ( ) för att välja önskad temperaturinställning enligt 
rekommendationerna i tabellen ovan.
 » När apparaten är klar för användning slutar indikatorn ( ) att 
blinka.

3 Kamma och dela upp håret i mindre sektioner innan du börjar locka 
det. Tryck på spaken ( ) och placera en slinga mellan kolven ( ) 
och klämman ( ).

4 Stäng klämman genom att släppa spaken och dra kolven till 
hårtopparna. 

5 Håll i locktångens svala del ( ) och handtag ( ) och linda sedan 
hårslingan runt kolven från topp till rot genom att rotera locktången.

6 Håll locktången i läget i högst 10 sekunder.

Kommentar

 • Dra inte i locktången när du snurrar ut slingan. Då rätas locken ut.

7 Linda ut hårslingan tills du kan öppna klämman med spaken igen.
8 Ta loss den lockade hårslingan.
Upprepa steg 3 till 8 om du vill locka resten av håret.
Du kan börja locka håret antingen underifrån eller från hårets ovansida.



Efter användning: 
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Lägg den på stödstativet ( ) tills den svalnar. Vi rekommenderar att 

du lägger den på en värmetålig yta.
3 Ta bort hårstrån och damm från kolven och klämman.
4 Rengör kolven och klämman med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga 

upp den i upphängningsöglan ( ). 

5 Garanti och service
Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips 
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt 
land	(telefonnumret	finns	i	garantibroschyren).	Om	det	inte	finns	
något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-
återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic 
Appliances and Personal Care BV.

6 Felsökning
Om du får problem med locktången och inte kan lösa dem med hjälp 
av nedanstående information ber vi dig att kontakta närmaste Philips-
serviceombud eller Philips kundtjänst i ditt land.



Problem Orsak Lösning

Apparaten 
fungerar 
inte alls.

Uttaget som 
apparaten har 
anslutits till 
kanske inte är 
strömförande.

Se till att uttaget är strömförande.

Apparatens 
nätsladd kan vara 
skadad.

Om nätsladden är skadad måste 
den alltid bytas ut av Philips, ett av 
Philips auktoriserade serviceombud 
eller liknande behöriga personer 
för att undvika olyckor.
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