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Eesti

1 Tutvustus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava 
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode 
saidil www.philips.com/welcome.
Philipsi Dynamic Volume Brush automaatse pöörlemissüsteemiga 
föön-koolutaja annab sellise tulemuse, nagu oleksite äsja juuksuri 
käe alt tulnud. Lisaks kuulub komplekti 2 hariotsikut (väikse ja 
suure läbimõõduga), mis sobivad igasuguse pikkusega juustele ja 
kõikvõimalike soengute tegemiseks.
Ka on föönil omadused, mis kaitsevad teie juukseid kahjustuste 
eest ja tagavad parima tulemuse. Hariotsikud sisaldavad looduslikke 
harjaseid, et tulemuseks oleksid siledamad ja vähem lõhenenud 
juuksed. Seade on varustatud ionisaatoriga, mis toodab negatiivse 
laenguga ioone. Föönitamise käigus viiakse ioonid seadmest väljuva 
õhuga juustele ning see hoiab ära staatilise elektri ja kähardunud 
juuksekarvade tekke ning muudab juuksed siledaks ja säravaks. 
Lisaks ionisaatori toimele on hariotsikutel keraamiline pinnakate, mis 
toodab õrnemat soojust kui tavapärane pinnakate, kaitstes juukseid 
liigse kuivamise eest.

Ülevaade föönist
a Suur hariotsik: 

Sobib pikematele juustele ja üldisema vormi andmiseks.
b Hariotsiku vabastusnupp.
c Pöörlemiskiiruse nupp.
d Temperatuuri ja õhuvoo nupp.
e Pöörlemissuuna nupud.
f Riputusaas.
g Suure hariotsiku kate.
h Väikse hariotsiku kate.



i Väike hariotsik: 
Sobib soengu rõhutamiseks (tugevamaks sissepoole või 
väljapoole koolutamiseks) ja lühematele juustele.

2 Tähtis
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja 
hoidke see edaspidiseks alles.
•	HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses. 
•	 Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe 

pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka 
väljalülitatud seadme korral.

•	HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, 
duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate 
läheduses.

•	 Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt 
seadmesse metallesemeid.

•	 Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
•	 Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud 

pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
•	 Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis 

kirjeldatud otstarbeks.
•	 Kasutage seadet ainult inimese juustel.
•	 Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
•	 Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja. 
•	 Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või 

osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või 
osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.

•	 Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. 
•	 Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks 

tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud 
hoolduskeskuses	või	samasugust	kvalifikatsiooni	omaval	isikul.



•	 Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud 
(k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni 
kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või 
pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.

•	 Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste 
järelvalve.

•	 Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi 
paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) 
rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

•	 Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage 
seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne 
kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole 
ebemete, juuste vms ummistunud.

•	 Vältige seadme kuumade pindade kokkupuudet nahaga.
•	 Kui kasutate seadet värvitud juustel, võib hariotsikute pind määrduda.
•	 Ärge loputage seadet/hariotsikuid kraani all.
•	 Ärge vajutage hariotsiku pöörlemise nuppu kui hariotsik ei ole 

fööni külge kinnitatud.
Müratase: Lc = 81 dB (A)

Elektromagnetilised väljad (EMF)
See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) 
käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja 
käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval 
käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond
Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka 
visata. Seade tuleb ringlusseandmiseks kogumispunkti viia. 
Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



3 Fööni kasutamine
Soovitame seadme kasutamist 2–3 korda harjutada – nii kohanete 
sellega, kuidas seade töötab. Mõistlik oleks alustada madalama 
pöörlemiskiirusega.
Märkus: Enne otsikute külgeühendamist või äravõtmist laske 
seadmel ja selle otsikutel alati jahtuda. Ärge kasutage seadet 
märgadel juustel. Kõigepealt kuivatage juukseid käterätiga või laske 
neil eelnevalt kuivada. Seade toimib kõige tõhusamalt, kui juuksed 
on käterätiga kuivatatud. Kammige juukseid, et vältida juuste 
kinnijäämist hariotsiku ümber. Laske kuivatatud ja koolutatud juustel 
jahtuda, enne kui viimistlete soengu kammi, juukseharja või sõrmede 
abil. Ärge kunagi lülitage pöörlemisfunktsiooni sisse, kui hariotsik ei 
ole fööni külge kinnitatud.
Soovitus: Juuksekarvade väljatõmbamise vältimiseks on seade 
varustatud vastava kaitsesüsteemiga. Kui juustest lähtuv surve harja 
pöörlemisele ületab teatud piiri, hakkab hari aeglasemalt pöörlema.

Enne juuste koolutamist
1 Valige enda juustele sobiv hariotsik ja lükake see fööni otsa ( ).
2 Otsiku äravõtmiseks vajutage vabastusnuppu ( ) ja tõmmake 

otsik küljest ära.
3 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
4 Kammige juuksed ja jaotage need salkudeks.
5 Eemaldage hariotsiku kate ( ).
6	 Seadme	sisselülitamiseks	valige	soovitud	režiim	( ):
•	 : hooliv temperatuur ja tugev õhuvoog soengu kujundamiseks.
•	 : kõrge temperatuur ja tugev õhuvoog kiireks kuivatamiseks.
•	 : soe temperatuur ja õrn õhuvoog, et kaitsta niiskeid juukseid 

liigse kuivamise eest.
•	 : välja
•	 Ioonivoo funktsioon aktiveerub seadme sisselülitamisel 

automaatselt. See funktsioon annab täiendavat läiget ning 
vähendab juuste sassiminekut.



7 Valige meelepärane pöörlemiskiirus ( ). Esimesel paaril korral 
soovitame	kasutada	madalamat	pöörlemiskiirust,	et	režiimiga	
harjuda.

Seadke oma juuksed soengusse
Lainelised/kohevad juuksed
1 Pange hariotsik juukseotstesse ( ) ja kasutage pöörlemist 

vastavas suunas, et liikuda üles juuksejuurteni ( ). 
2 Hoidke hariotsikut peanaha lähedal, kuni juuksed on täiesti kuivanud.
3 Eemaldage hariotsik juustest, lastes sellel pöörelda vastupidises 

suunas ( ).
4 Ülejäänud juuste soengusse seadmiseks korrake samme 1 kuni 3.
Juukseotste kujundamine
1 Pange hari juukseotstesse.
2 Valige soovitud tulemuse saavutamiseks pöörlemissuund 

(sissepoole või väljapoole).
3 Aktiveerige pöörlemine ning laske hariotsikul töötada juukseotstes, 

kuni juuksed on täiesti kuivad ja saavutanud õige kuju.
4 Ülejäänud juuste soengusse seadmiseks korrake samme 1 kuni 3.
Juuste sirgendamine
1 Pange hari peanaha lähedal juuste alla.
2 Tõmmake harja juuksejuurtest kuni juukseotsteni allapoole ilma 

pöörlemist kasutamata.
3 Kõigi juuste sirgendamiseks korrake samme 1 ja 2.
Soovitus: Rohkem soovitusi soengute tegemiseks leiate aadressil 
www.philips.com/haircare.



4 Hoiustamine
Märkus: Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge kunagi 
loputage fööni või hariotsikud veega.

1 Lülitage seade välja ja tõmmake toitepistik seinakontaktist.
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
3 Puhastage seadet ja selle osi niiske lapiga. Eemaldage hariotsikust 

juuksekarvad ja tolm, kuid ärge kunagi kasutage puhastamisel 
metallesemeid.

4 Hariotsiku hoiustamisel kasutage alati otsiku katet.
5 Hoiustage seade ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Võite selle 

ka riputusaasa abil üles riputada.

5 Garantii ja hooldus
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka 
probleemide korral, külastage palun Philipsi veebisaiti  
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi Philipsi 
klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt 
garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge 
Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

http://www.philips.com/


6 Veaotsing
Probleem Põhjus Lahendus
Seade ei 
hakka tööle.

Võimalik, et 
pistikupesa, kuhu seade 
on ühendatud, ei tööta.

Veenduge, et pistikupesa 
töötab.

Seade on võib-olla 
ülekuumenenud ja 
automaatselt välja 
lülitunud.

Lülitage seade vooluvõrgust 
välja ja laske mõned 
minutid jahtuda. Enne kui 
lülitate seadme uuesti sisse, 
kontrollige, ega õhuavad 
pole ebemete, juuste vms 
ummistunud.

Võimalik, et seadme 
pinge ei vasta 
kasutatava elektrivõrgu 
pingele.

Kontrollige, kas pinge, 
mis on märgitud seadme 
nimiandmete sildile, vastab 
kohaliku elektrivõrgu 
pingele.
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