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الدعم  الكاملة من  Philips! لالستفادة  وأهالً بك في  الشراء،  تهانينا لقيامك بعملية 
.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقبالً. للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

 . املاء•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه  • عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 

ً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل. ذلك أن قربه من املاء يشكل خطرا
ة  رشّ أو مِ بالقرب من حوض االستحمام،  ال تستخدم هذا اجلهاز  حتذير: • 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
أي  الهواء لتفادي حدوث  بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات  • ال تقم 

صدمات كهربائية.
. الهواء•  امتنع عن سدّ شبكات 

إليها على اجلهاز متوافقة  الفولتية املشار  أن  تأكد من  بالكهرباء،  • قبل توصيل اجلهاز 
مع الفولتية احمللية.

. الدليل•  املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
. الصناعي•  ال تستخدم اجلهاز على الشعر 

. بالكهرباء•  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
 . الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام•  ا بفصل  دائمً قم 

تابعة لشركات  أو   • Philips بها  أو قطع ال توصي  أي أكسسوارات   ً أبدا ال تستخدم 
مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان 

غير صالح.
 . الرئيسي حول اجلهاز•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 

أو مركز   • Philips تالفاً، فيجب استبداله من قبل  الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 
خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.

الذين يعانون  (مبا في ذلك األطفال) •  األفراد  هذا اجلهاز غير معدّ لالستخدام من قبل 
نقصاً في القدرات اجلسدية، أو احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة أو 

املعرفة، إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام 
اجلهاز، وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.

. باجلهاز•  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 
الكهربائية  الدارة  في   • RCD املتخلّف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

ً بتيار تشغيل متخلّف  دا التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّ
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثبّت.

الطاقة  قم بفصل  التشغيل. •  تلقائياً عن  يتوقف  الزائدة،  إذا تعرّض اجلهاز للسخونة 
ً، حتقق من الشبكات  عن اجلهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة. وقبل تشغيل اجلهاز مجددا

للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر، وغير ذلك.

(EMF) احلقول الكهرومغناطيسية
(EMF). يُعد هذا  الكهرومغناطيسية  باحلقول  املعايير كافةً اخلاصة  يتوافق هذا اجلهاز مع 

اجلهاز آمناً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقاً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم 
هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة
العادية،  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 

بل سلّمه إلى مركز معتمد إلعادة التدوير. مببادرتك هذه، ستساهم في 
احملافظة على البيئة.

الشعر تجفيف   2
بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1

 .(  •) ) في مجفف الشعر  ) املكثف  بإرفاق  لتجفيف دقيق، قم 
املعزز  الهواء  بإرفاق مخرج  لشعر كثيف ومجعد، قم  HP8182/83 فقط: •  الطراز 

.( ) ) مبجفف الشعر  ) للحجم 
. امللحق، اسحبه من مجفف الشعر•  لفصل 

أو  الشعر،  ) إلى  لتيار هواء لطيف ولتسريح  ) الهواء  تيار  قم بضبط مفتاح   2
) لتيار  ) الفائقة  زر السرعة  إلى  لتيار هواء قوي وجتفيف سريع. اضغط على 

هواء قوي.

أو  دافئ،  لتيار هواء  إلى  أو  لتيار هواء ساخن،  ) إلى  ) احلرارة  قم بضبط مفتاح   3
تيار هواء  ) للحصول على  ) الباردة  النفحة  زر  بارد. اضغط على  إلى  لتيار هواء 

بارد لتسريح شعرك.
التي متنح شعرك ملعاناً  األيون،  اجلهاز مزود بوظيفة  الطراز HP8181/82/83  فقط: • 

إضافياً وتقلل من جتعده.
هذا أمر    .حني تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل، من احملتمل أن تفوح رائحة معينة

طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.
.  تلقائياً عند تشغيل اجلهاز األيون  HP8181 فقط: يتم تنشيط وظيفة  الطراز 

إيقاف تشغيلها، قم  أو  األيون  لتشغيل وظيفة    :فقط HP8182/83 الطراز
.( بضبط مفتاح األيون املنزلق إلى  أو إلى  (

.(  ) إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فسيضيء مؤشر األيون الضوئي
: للطراز HP8182/83  املزوّد مبخرج هواء معزز للحجم• 

.  دائرية لتكثيف الشعر عند اجلذور، ضع األسنان في شعرك وقم بحركات 
أو قم  الهواء  وزّع خصل الشعر في أعلى مخرج  الطويل،  إلى الشعر  بالنسبة   

بتمشيط شعرك نزوالً بواسطة األسنان.
سم    15 ج، احمل مخرج الهواء على مسافة 10 إلى لتسريح الشعر اجملعد أو املموّ

لتجفيف الشعر تدريجياً.
بعد االستخدام:

الطاقة عنه. بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل  قم   1
يبرد. ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى   2

والغبار. الشعر  ) من اجلهاز إلزالة  ) الهواء  بإخراج شبكة مدخل  قم   3
إلزالة شبكة مدخل الهواء، اضغط على التجويف في كل من اجلانبني األيسر واألمين   

من شبكة مدخل الهواء معاً واسحبها خارج اجلهاز.
اجلانبني األيسر  التجويف في كل  الهواء، اضغط على  إلعادة توصيل شبكة مدخل   

واألمين من شبكة مدخل الهواء معاً ثم ادفعها داخل اجلهاز.

إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة. اعمد   4
أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   5

.( ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
Philips على  زيارة موقع  إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ Philips في بلدك 

العاملية). في حال عدم وجود مركز خدمة  الضمان  الهاتف في نشرة  إيجاد رقم  (ميكنك 
للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

تبریک می  این محصول  برای خرید  آمدید، به شما  دنیای محصوالت فیلیپس خوش  به 
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  این دفترچه  از دستگاه،  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.
 . نزدیکی آب استفاده نکنید•  در  هشدار: از دستگاه 

 . پریز بکشید•  از  را  آن  از مصرف،  در دستشویی استفاده می کنید، پس  از دستگاه  اگر 
استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.

یا ظروف حاوی  آب، حوض  وان حمام، دوش  نزدیکی  در  از دستگاه  هشدار: • 
آب استفاده نکنید.

برق گرفتگی  چون احتمال  وارد نکنید. •  دریچه های هوا  در  را  اشیاء فلزی 
وجود دارد.

. را مسدود نکنید•  دریچه های هوا  هرگز 
روی دستگاه  ولتاژ مشخص شده  بررسی کنید که  برق،  پریز  به  اتصال دستگاه  از  • قبل 

با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
راهنما استفاده  این دفترچه  در  داده شده  از موارد شرح  به منظوری غیر  • از دستگاه 

نکنید.
. برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید•  از دستگاه 

. رها نکنید•  را  آن  برق متصل است،  به  وقتی دستگاه 
 . پریز بکشید•  از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 

را توصیه  آن ها  لوازمی که فیلیپس  یا  یا قطعات سازندگان دیگر  لوازم جانبی  از  • هرگز 
منی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت 

نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.
 . نپیچانید•  دور دستگاه  را  برق  سیم 

نزد  را  آن  بروز خطر،  از  برای جلوگیری  دیده است  برق آسیب  • درصورتی که سیم 
منایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض 

کنید.
یا  برخوردار نیستند  و ذهنی کافی  توانایی جسمی، حسی  از  افرادی که  و  • کودکان 

جتربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل 
استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را 

به عهده دارد از آن استفاده منایند.
. بازی منی کنند•  با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 

این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده  از  • برای مراقبت بیشتر 
این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  (RCD) را 

با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  30 میلی  از  RCD نباید 
وسیله مشورت کنید.

برق  از  را  دستگاه  از حد گرم شد، به طور خودکار خاموش می شود. •  اگر دستگاه بیش 
کشیده و بگذارید برای چند دقیقه خنک شود. قبل از این که دوباره دستگاه را روشن 

کنید، دریچه ها را بررسی کنید که با مو، پرز و غیره مسدود نشده باشند.

(EMF) میدان الکترومغناطیسی
دارد.  (EMF) مطابقت  الکترومغناطیسی  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 

در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این 
دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان 

پذیر می باشد.

محیط زیست
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  آن  پایان عمر دستگاه،  از  پس 

نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود 
اجنام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک 

کرده اید.

خشک کردن موها  2
بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1

وصل   • ( ) ) را به سشوار  ) تر، متمرکز کننده  و دقیق  برای خشک کردن بهتر 
کنید. 

و حالت مو، پخش کن  و پیچش  افزایش حجم فرها  برای   • :HP8182/83 در  فقط 
) وصل کنید. ) ) را به سشوار  ) هوا 

. بیرون بکشید•  از سشوار  را  آن  برای جدا کردن پخش کن هوا، 

روی  یا  ) را  ) دادن مو، کلید جریان هوا  یا حالت  برای خشک کردن موهای کوتاه   2
 ( ) توربو  روی  تنظیم کنید. دکمه  برای جریان هوای قوی و خشک کردن سریع، 

را برای جریان هوای بیشتر فشار دهید.

برای هوای خنک  روی  و  برای هوای گرم   ، روی  ) را  ) داغ، کلید دما  برای هوای   3
تا هوای خنک جریان  ) را فشار دهید  ) روی  تنظیم کنید. دکمه هوای خنک 

یافته و حالت موی شما تثبیت شود.
به مو  یونی است که  دستگاه مجهز به عملکرد   • :HP8181/82/83 فقط در

شفافیت بخشیده، از وز شدن آن جلوگیری می کند.
امر عادی  این    .بویی استشمام می شود را روشن می کنید،  این عملکرد  وقتی 

است و به علت ایجاد یون ها می باشد.
.  با روشن شدن دستگاه، فعال می شود یونی  HP8181: عملکرد  در  فقط 

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد یون، کلید یون را روی    :HP8182/83 فقط در
.(  یا  تنظیم کنید (

.  روشن می شود ( اگر این عملکرد روشن باشد، نشانگر یون (
: در HP8182/83 مجهز به پخش کن هوا• 

و  در موها فرو کرده  را  در ریشه، خارهای پخش کن هوا  افزایش حجم موها  برای   
سشوار را به صورت دورانی حرکت دهید.

با خارهای پخش  یا  پراکنده کنید  روی پخش کن هوا  را  بلند، موها  برای موهای   
کن هوا، موها را شانه بزنید.

  15 10 تا  در فاصله  را  دار، پخش کن هوا  یا موهای موج  تثبیت حالت فر  برای 
سانتی متری قرار دهید تا به تدریج خشک شود.

پس از استفاده:

پریز خارج کنید. از  را  آن  و  را خاموش کرده  دستگاه   1
تا خنک شود. برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  دستگاه   2

را خارج کنید. و غبار  و گرد  و مو  برداشته  ) را  ) ورودی هوا  دریچه   3
و راست  در سمت چپ  ورودی هوا، محل قرار گرفنت شصت  دریچه  آوردن  بیرون  برای   

دریچه ورودی هوا را همزمان فشار داده و آن را از دستگاه بیرون بکشید.
در سمت چپ  ورودی هوا، محل قرار گرفنت شصت  دریچه  برای متصل کردن مجدد   

و راست دریچه ورودی هوا را همزمان فشار داده و آن را به داخل دستگاه فشار 
دهید.

پارچه مرطوب متیز کنید. از یک  با استفاده  را  دستگاه   4
را  توانید سشوار  و غبار قرار دهید. می  و امن، بدون گرد  را در محلی خشک  آن  و سپس   5

) آویزان کنید. ) آویز  با حلقه ی 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   3
آدرس  به  از وب سایت فیلیپس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً  یا  برای کسب اطالعات 
در کشور  از فروش فیلیپس  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 

خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت 
نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به 

فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.



الدعم  الكاملة من  Philips! لالستفادة  وأهالً بك في  الشراء،  تهانينا لقيامك بعملية 
.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقبالً. للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

 . املاء•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه  • عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 

ً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل. ذلك أن قربه من املاء يشكل خطرا
ة  رشّ أو مِ بالقرب من حوض االستحمام،  ال تستخدم هذا اجلهاز  حتذير: • 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
أي  الهواء لتفادي حدوث  بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات  • ال تقم 

صدمات كهربائية.
. الهواء•  امتنع عن سدّ شبكات 

إليها على اجلهاز متوافقة  الفولتية املشار  أن  تأكد من  بالكهرباء،  • قبل توصيل اجلهاز 
مع الفولتية احمللية.

. الدليل•  املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
. الصناعي•  ال تستخدم اجلهاز على الشعر 

. بالكهرباء•  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
 . الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام•  ا بفصل  دائمً قم 

تابعة لشركات  أو   • Philips بها  أو قطع ال توصي  أي أكسسوارات   ً أبدا ال تستخدم 
مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان 

غير صالح.
 . الرئيسي حول اجلهاز•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 

أو مركز   • Philips تالفاً، فيجب استبداله من قبل  الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 
خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.

الذين يعانون  (مبا في ذلك األطفال) •  األفراد  هذا اجلهاز غير معدّ لالستخدام من قبل 
نقصاً في القدرات اجلسدية، أو احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة أو 

املعرفة، إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام 
اجلهاز، وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.

. باجلهاز•  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 
الكهربائية  الدارة  في   • RCD املتخلّف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

ً بتيار تشغيل متخلّف  دا التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّ
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثبّت.

الطاقة  قم بفصل  التشغيل. •  تلقائياً عن  يتوقف  الزائدة،  إذا تعرّض اجلهاز للسخونة 
ً، حتقق من الشبكات  عن اجلهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة. وقبل تشغيل اجلهاز مجددا

للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر، وغير ذلك.

(EMF) احلقول الكهرومغناطيسية
(EMF). يُعد هذا  الكهرومغناطيسية  باحلقول  املعايير كافةً اخلاصة  يتوافق هذا اجلهاز مع 

اجلهاز آمناً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقاً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم 
هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة
العادية،  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 

بل سلّمه إلى مركز معتمد إلعادة التدوير. مببادرتك هذه، ستساهم في 
احملافظة على البيئة.

الشعر تجفيف   2
بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1

 .(  •) ) في مجفف الشعر  ) املكثف  بإرفاق  لتجفيف دقيق، قم 
املعزز  الهواء  بإرفاق مخرج  لشعر كثيف ومجعد، قم  HP8182/83 فقط: •  الطراز 

.( ) ) مبجفف الشعر  ) للحجم 
. امللحق، اسحبه من مجفف الشعر•  لفصل 

أو  الشعر،  ) إلى  لتيار هواء لطيف ولتسريح  ) الهواء  تيار  قم بضبط مفتاح   2
) لتيار  ) الفائقة  زر السرعة  إلى  لتيار هواء قوي وجتفيف سريع. اضغط على 

هواء قوي.

أو  دافئ،  لتيار هواء  إلى  أو  لتيار هواء ساخن،  ) إلى  ) احلرارة  قم بضبط مفتاح   3
تيار هواء  ) للحصول على  ) الباردة  النفحة  زر  بارد. اضغط على  إلى  لتيار هواء 

بارد لتسريح شعرك.
التي متنح شعرك ملعاناً  األيون،  اجلهاز مزود بوظيفة  الطراز HP8181/82/83  فقط: • 

إضافياً وتقلل من جتعده.
هذا أمر    .حني تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل، من احملتمل أن تفوح رائحة معينة

طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.
.  تلقائياً عند تشغيل اجلهاز األيون  HP8181 فقط: يتم تنشيط وظيفة  الطراز 

إيقاف تشغيلها، قم  أو  األيون  لتشغيل وظيفة    :فقط HP8182/83 الطراز
.( بضبط مفتاح األيون املنزلق إلى  أو إلى  (

.(  ) إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فسيضيء مؤشر األيون الضوئي
: للطراز HP8182/83  املزوّد مبخرج هواء معزز للحجم• 

.  دائرية لتكثيف الشعر عند اجلذور، ضع األسنان في شعرك وقم بحركات 
أو قم  الهواء  وزّع خصل الشعر في أعلى مخرج  الطويل،  إلى الشعر  بالنسبة   

بتمشيط شعرك نزوالً بواسطة األسنان.
سم    15 ج، احمل مخرج الهواء على مسافة 10 إلى لتسريح الشعر اجملعد أو املموّ

لتجفيف الشعر تدريجياً.
بعد االستخدام:

الطاقة عنه. بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل  قم   1
يبرد. ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى   2

والغبار. الشعر  ) من اجلهاز إلزالة  ) الهواء  بإخراج شبكة مدخل  قم   3
إلزالة شبكة مدخل الهواء، اضغط على التجويف في كل من اجلانبني األيسر واألمين   

من شبكة مدخل الهواء معاً واسحبها خارج اجلهاز.
اجلانبني األيسر  التجويف في كل  الهواء، اضغط على  إلعادة توصيل شبكة مدخل   

واألمين من شبكة مدخل الهواء معاً ثم ادفعها داخل اجلهاز.

إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة. اعمد   4
أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   5

.( ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
Philips على  زيارة موقع  إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ Philips في بلدك 

العاملية). في حال عدم وجود مركز خدمة  الضمان  الهاتف في نشرة  إيجاد رقم  (ميكنك 
للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

تبریک می  این محصول  برای خرید  آمدید، به شما  دنیای محصوالت فیلیپس خوش  به 
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  این دفترچه  از دستگاه،  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.
 . نزدیکی آب استفاده نکنید•  در  هشدار: از دستگاه 

 . پریز بکشید•  از  را  آن  از مصرف،  در دستشویی استفاده می کنید، پس  از دستگاه  اگر 
استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.

یا ظروف حاوی  آب، حوض  وان حمام، دوش  نزدیکی  در  از دستگاه  هشدار: • 
آب استفاده نکنید.

برق گرفتگی  چون احتمال  وارد نکنید. •  دریچه های هوا  در  را  اشیاء فلزی 
وجود دارد.

. را مسدود نکنید•  دریچه های هوا  هرگز 
روی دستگاه  ولتاژ مشخص شده  بررسی کنید که  برق،  پریز  به  اتصال دستگاه  از  • قبل 

با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
راهنما استفاده  این دفترچه  در  داده شده  از موارد شرح  به منظوری غیر  • از دستگاه 

نکنید.
. برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید•  از دستگاه 

. رها نکنید•  را  آن  برق متصل است،  به  وقتی دستگاه 
 . پریز بکشید•  از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 

را توصیه  آن ها  لوازمی که فیلیپس  یا  یا قطعات سازندگان دیگر  لوازم جانبی  از  • هرگز 
منی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت 

نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.
 . نپیچانید•  دور دستگاه  را  برق  سیم 

نزد  را  آن  بروز خطر،  از  برای جلوگیری  دیده است  برق آسیب  • درصورتی که سیم 
منایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض 

کنید.
یا  برخوردار نیستند  و ذهنی کافی  توانایی جسمی، حسی  از  افرادی که  و  • کودکان 

جتربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل 
استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را 

به عهده دارد از آن استفاده منایند.
. بازی منی کنند•  با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 

این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده  از  • برای مراقبت بیشتر 
این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  (RCD) را 

با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  30 میلی  از  RCD نباید 
وسیله مشورت کنید.

برق  از  را  دستگاه  از حد گرم شد، به طور خودکار خاموش می شود. •  اگر دستگاه بیش 
کشیده و بگذارید برای چند دقیقه خنک شود. قبل از این که دوباره دستگاه را روشن 

کنید، دریچه ها را بررسی کنید که با مو، پرز و غیره مسدود نشده باشند.

(EMF) میدان الکترومغناطیسی
دارد.  (EMF) مطابقت  الکترومغناطیسی  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 

در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این 
دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان 

پذیر می باشد.

محیط زیست
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  آن  پایان عمر دستگاه،  از  پس 

نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود 
اجنام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک 

کرده اید.

خشک کردن موها  2
بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1

وصل   • ( ) ) را به سشوار  ) تر، متمرکز کننده  و دقیق  برای خشک کردن بهتر 
کنید. 

و حالت مو، پخش کن  و پیچش  افزایش حجم فرها  برای   • :HP8182/83 در  فقط 
) وصل کنید. ) ) را به سشوار  ) هوا 

. بیرون بکشید•  از سشوار  را  آن  برای جدا کردن پخش کن هوا، 

روی  یا  ) را  ) دادن مو، کلید جریان هوا  یا حالت  برای خشک کردن موهای کوتاه   2
 ( ) توربو  روی  تنظیم کنید. دکمه  برای جریان هوای قوی و خشک کردن سریع، 

را برای جریان هوای بیشتر فشار دهید.

برای هوای خنک  روی  و  برای هوای گرم   ، روی  ) را  ) داغ، کلید دما  برای هوای   3
تا هوای خنک جریان  ) را فشار دهید  ) روی  تنظیم کنید. دکمه هوای خنک 

یافته و حالت موی شما تثبیت شود.
به مو  یونی است که  دستگاه مجهز به عملکرد   • :HP8181/82/83 فقط در

شفافیت بخشیده، از وز شدن آن جلوگیری می کند.
امر عادی  این    .بویی استشمام می شود را روشن می کنید،  این عملکرد  وقتی 

است و به علت ایجاد یون ها می باشد.
.  با روشن شدن دستگاه، فعال می شود یونی  HP8181: عملکرد  در  فقط 

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد یون، کلید یون را روی    :HP8182/83 فقط در
.(  یا  تنظیم کنید (

.  روشن می شود ( اگر این عملکرد روشن باشد، نشانگر یون (
: در HP8182/83 مجهز به پخش کن هوا• 

و  در موها فرو کرده  را  در ریشه، خارهای پخش کن هوا  افزایش حجم موها  برای   
سشوار را به صورت دورانی حرکت دهید.

با خارهای پخش  یا  پراکنده کنید  روی پخش کن هوا  را  بلند، موها  برای موهای   
کن هوا، موها را شانه بزنید.

  15 10 تا  در فاصله  را  دار، پخش کن هوا  یا موهای موج  تثبیت حالت فر  برای 
سانتی متری قرار دهید تا به تدریج خشک شود.

پس از استفاده:

پریز خارج کنید. از  را  آن  و  را خاموش کرده  دستگاه   1
تا خنک شود. برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  دستگاه   2

را خارج کنید. و غبار  و گرد  و مو  برداشته  ) را  ) ورودی هوا  دریچه   3
و راست  در سمت چپ  ورودی هوا، محل قرار گرفنت شصت  دریچه  آوردن  بیرون  برای   

دریچه ورودی هوا را همزمان فشار داده و آن را از دستگاه بیرون بکشید.
در سمت چپ  ورودی هوا، محل قرار گرفنت شصت  دریچه  برای متصل کردن مجدد   

و راست دریچه ورودی هوا را همزمان فشار داده و آن را به داخل دستگاه فشار 
دهید.

پارچه مرطوب متیز کنید. از یک  با استفاده  را  دستگاه   4
را  توانید سشوار  و غبار قرار دهید. می  و امن، بدون گرد  را در محلی خشک  آن  و سپس   5

) آویزان کنید. ) آویز  با حلقه ی 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   3
آدرس  به  از وب سایت فیلیپس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً  یا  برای کسب اطالعات 
در کشور  از فروش فیلیپس  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 

خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت 
نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به 

فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.



الدعم  الكاملة من  Philips! لالستفادة  وأهالً بك في  الشراء،  تهانينا لقيامك بعملية 
.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقبالً. للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

 . املاء•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه  • عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 

ً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل. ذلك أن قربه من املاء يشكل خطرا
ة  رشّ أو مِ بالقرب من حوض االستحمام،  ال تستخدم هذا اجلهاز  حتذير: • 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
أي  الهواء لتفادي حدوث  بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات  • ال تقم 

صدمات كهربائية.
. الهواء•  امتنع عن سدّ شبكات 

إليها على اجلهاز متوافقة  الفولتية املشار  أن  تأكد من  بالكهرباء،  • قبل توصيل اجلهاز 
مع الفولتية احمللية.

. الدليل•  املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
. الصناعي•  ال تستخدم اجلهاز على الشعر 

. بالكهرباء•  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
 . الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام•  ا بفصل  دائمً قم 

تابعة لشركات  أو   • Philips بها  أو قطع ال توصي  أي أكسسوارات   ً أبدا ال تستخدم 
مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان 

غير صالح.
 . الرئيسي حول اجلهاز•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 

أو مركز   • Philips تالفاً، فيجب استبداله من قبل  الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 
خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.

الذين يعانون  (مبا في ذلك األطفال) •  األفراد  هذا اجلهاز غير معدّ لالستخدام من قبل 
نقصاً في القدرات اجلسدية، أو احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة أو 

املعرفة، إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام 
اجلهاز، وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.

. باجلهاز•  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 
الكهربائية  الدارة  في   • RCD املتخلّف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

ً بتيار تشغيل متخلّف  دا التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّ
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثبّت.

الطاقة  قم بفصل  التشغيل. •  تلقائياً عن  يتوقف  الزائدة،  إذا تعرّض اجلهاز للسخونة 
ً، حتقق من الشبكات  عن اجلهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة. وقبل تشغيل اجلهاز مجددا

للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر، وغير ذلك.

(EMF) احلقول الكهرومغناطيسية
(EMF). يُعد هذا  الكهرومغناطيسية  باحلقول  املعايير كافةً اخلاصة  يتوافق هذا اجلهاز مع 

اجلهاز آمناً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقاً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم 
هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة
العادية،  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 

بل سلّمه إلى مركز معتمد إلعادة التدوير. مببادرتك هذه، ستساهم في 
احملافظة على البيئة.

الشعر تجفيف   2
بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1

 .(  •) ) في مجفف الشعر  ) املكثف  بإرفاق  لتجفيف دقيق، قم 
املعزز  الهواء  بإرفاق مخرج  لشعر كثيف ومجعد، قم  HP8182/83 فقط: •  الطراز 

.( ) ) مبجفف الشعر  ) للحجم 
. امللحق، اسحبه من مجفف الشعر•  لفصل 

أو  الشعر،  ) إلى  لتيار هواء لطيف ولتسريح  ) الهواء  تيار  قم بضبط مفتاح   2
) لتيار  ) الفائقة  زر السرعة  إلى  لتيار هواء قوي وجتفيف سريع. اضغط على 

هواء قوي.

أو  دافئ،  لتيار هواء  إلى  أو  لتيار هواء ساخن،  ) إلى  ) احلرارة  قم بضبط مفتاح   3
تيار هواء  ) للحصول على  ) الباردة  النفحة  زر  بارد. اضغط على  إلى  لتيار هواء 

بارد لتسريح شعرك.
التي متنح شعرك ملعاناً  األيون،  اجلهاز مزود بوظيفة  الطراز HP8181/82/83  فقط: • 

إضافياً وتقلل من جتعده.
هذا أمر    .حني تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل، من احملتمل أن تفوح رائحة معينة

طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.
.  تلقائياً عند تشغيل اجلهاز األيون  HP8181 فقط: يتم تنشيط وظيفة  الطراز 

إيقاف تشغيلها، قم  أو  األيون  لتشغيل وظيفة    :فقط HP8182/83 الطراز
.( بضبط مفتاح األيون املنزلق إلى  أو إلى  (

.(  ) إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فسيضيء مؤشر األيون الضوئي
: للطراز HP8182/83  املزوّد مبخرج هواء معزز للحجم• 

.  دائرية لتكثيف الشعر عند اجلذور، ضع األسنان في شعرك وقم بحركات 
أو قم  الهواء  وزّع خصل الشعر في أعلى مخرج  الطويل،  إلى الشعر  بالنسبة   

بتمشيط شعرك نزوالً بواسطة األسنان.
سم    15 ج، احمل مخرج الهواء على مسافة 10 إلى لتسريح الشعر اجملعد أو املموّ

لتجفيف الشعر تدريجياً.
بعد االستخدام:

الطاقة عنه. بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل  قم   1
يبرد. ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى   2

والغبار. الشعر  ) من اجلهاز إلزالة  ) الهواء  بإخراج شبكة مدخل  قم   3
إلزالة شبكة مدخل الهواء، اضغط على التجويف في كل من اجلانبني األيسر واألمين   

من شبكة مدخل الهواء معاً واسحبها خارج اجلهاز.
اجلانبني األيسر  التجويف في كل  الهواء، اضغط على  إلعادة توصيل شبكة مدخل   

واألمين من شبكة مدخل الهواء معاً ثم ادفعها داخل اجلهاز.

إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة. اعمد   4
أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   5

.( ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
Philips على  زيارة موقع  إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ Philips في بلدك 

العاملية). في حال عدم وجود مركز خدمة  الضمان  الهاتف في نشرة  إيجاد رقم  (ميكنك 
للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

تبریک می  این محصول  برای خرید  آمدید، به شما  دنیای محصوالت فیلیپس خوش  به 
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  این دفترچه  از دستگاه،  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.
 . نزدیکی آب استفاده نکنید•  در  هشدار: از دستگاه 

 . پریز بکشید•  از  را  آن  از مصرف،  در دستشویی استفاده می کنید، پس  از دستگاه  اگر 
استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.

یا ظروف حاوی  آب، حوض  وان حمام، دوش  نزدیکی  در  از دستگاه  هشدار: • 
آب استفاده نکنید.

برق گرفتگی  چون احتمال  وارد نکنید. •  دریچه های هوا  در  را  اشیاء فلزی 
وجود دارد.

. را مسدود نکنید•  دریچه های هوا  هرگز 
روی دستگاه  ولتاژ مشخص شده  بررسی کنید که  برق،  پریز  به  اتصال دستگاه  از  • قبل 

با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
راهنما استفاده  این دفترچه  در  داده شده  از موارد شرح  به منظوری غیر  • از دستگاه 

نکنید.
. برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید•  از دستگاه 

. رها نکنید•  را  آن  برق متصل است،  به  وقتی دستگاه 
 . پریز بکشید•  از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 

را توصیه  آن ها  لوازمی که فیلیپس  یا  یا قطعات سازندگان دیگر  لوازم جانبی  از  • هرگز 
منی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت 

نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.
 . نپیچانید•  دور دستگاه  را  برق  سیم 

نزد  را  آن  بروز خطر،  از  برای جلوگیری  دیده است  برق آسیب  • درصورتی که سیم 
منایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض 

کنید.
یا  برخوردار نیستند  و ذهنی کافی  توانایی جسمی، حسی  از  افرادی که  و  • کودکان 

جتربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل 
استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را 

به عهده دارد از آن استفاده منایند.
. بازی منی کنند•  با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 

این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده  از  • برای مراقبت بیشتر 
این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  (RCD) را 

با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  30 میلی  از  RCD نباید 
وسیله مشورت کنید.

برق  از  را  دستگاه  از حد گرم شد، به طور خودکار خاموش می شود. •  اگر دستگاه بیش 
کشیده و بگذارید برای چند دقیقه خنک شود. قبل از این که دوباره دستگاه را روشن 

کنید، دریچه ها را بررسی کنید که با مو، پرز و غیره مسدود نشده باشند.

(EMF) میدان الکترومغناطیسی
دارد.  (EMF) مطابقت  الکترومغناطیسی  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 

در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این 
دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان 

پذیر می باشد.

محیط زیست
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  آن  پایان عمر دستگاه،  از  پس 

نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود 
اجنام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک 

کرده اید.

خشک کردن موها  2
بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1

وصل   • ( ) ) را به سشوار  ) تر، متمرکز کننده  و دقیق  برای خشک کردن بهتر 
کنید. 

و حالت مو، پخش کن  و پیچش  افزایش حجم فرها  برای   • :HP8182/83 در  فقط 
) وصل کنید. ) ) را به سشوار  ) هوا 

. بیرون بکشید•  از سشوار  را  آن  برای جدا کردن پخش کن هوا، 

روی  یا  ) را  ) دادن مو، کلید جریان هوا  یا حالت  برای خشک کردن موهای کوتاه   2
 ( ) توربو  روی  تنظیم کنید. دکمه  برای جریان هوای قوی و خشک کردن سریع، 

را برای جریان هوای بیشتر فشار دهید.

برای هوای خنک  روی  و  برای هوای گرم   ، روی  ) را  ) داغ، کلید دما  برای هوای   3
تا هوای خنک جریان  ) را فشار دهید  ) روی  تنظیم کنید. دکمه هوای خنک 

یافته و حالت موی شما تثبیت شود.
به مو  یونی است که  دستگاه مجهز به عملکرد   • :HP8181/82/83 فقط در

شفافیت بخشیده، از وز شدن آن جلوگیری می کند.
امر عادی  این    .بویی استشمام می شود را روشن می کنید،  این عملکرد  وقتی 

است و به علت ایجاد یون ها می باشد.
.  با روشن شدن دستگاه، فعال می شود یونی  HP8181: عملکرد  در  فقط 

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد یون، کلید یون را روی    :HP8182/83 فقط در
.(  یا  تنظیم کنید (

.  روشن می شود ( اگر این عملکرد روشن باشد، نشانگر یون (
: در HP8182/83 مجهز به پخش کن هوا• 

و  در موها فرو کرده  را  در ریشه، خارهای پخش کن هوا  افزایش حجم موها  برای   
سشوار را به صورت دورانی حرکت دهید.

با خارهای پخش  یا  پراکنده کنید  روی پخش کن هوا  را  بلند، موها  برای موهای   
کن هوا، موها را شانه بزنید.

  15 10 تا  در فاصله  را  دار، پخش کن هوا  یا موهای موج  تثبیت حالت فر  برای 
سانتی متری قرار دهید تا به تدریج خشک شود.

پس از استفاده:

پریز خارج کنید. از  را  آن  و  را خاموش کرده  دستگاه   1
تا خنک شود. برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  دستگاه   2

را خارج کنید. و غبار  و گرد  و مو  برداشته  ) را  ) ورودی هوا  دریچه   3
و راست  در سمت چپ  ورودی هوا، محل قرار گرفنت شصت  دریچه  آوردن  بیرون  برای   

دریچه ورودی هوا را همزمان فشار داده و آن را از دستگاه بیرون بکشید.
در سمت چپ  ورودی هوا، محل قرار گرفنت شصت  دریچه  برای متصل کردن مجدد   

و راست دریچه ورودی هوا را همزمان فشار داده و آن را به داخل دستگاه فشار 
دهید.

پارچه مرطوب متیز کنید. از یک  با استفاده  را  دستگاه   4
را  توانید سشوار  و غبار قرار دهید. می  و امن، بدون گرد  را در محلی خشک  آن  و سپس   5

) آویزان کنید. ) آویز  با حلقه ی 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   3
آدرس  به  از وب سایت فیلیپس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً  یا  برای کسب اطالعات 
در کشور  از فروش فیلیپس  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 

خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت 
نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به 

فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.
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• Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um 
dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no 
circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de 
operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador 
profissional.
• (HP8310 somente) Não toque nas aberturas de saída de íons com 
objetos de metal.

Campos eletromagnéticos
O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos 
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as 
instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, 
com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de 
sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que 
possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o 
meio ambiente.

2 Alisar os cabelos
1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
2 Coloque o botão liga/desliga ( ) na posição  para ligar o aparelho. 

 » O indicador liga/desliga ( ) acende.
 » Após 30 segundos, o aparelho aquece.
 » HP8310 somente: a função de condicionamento iônico é ativada 
quando o aparelho é ligado. Ela dá aos cabelos um brilho extra 
e reduz o frizz. Quando essa função estiver ativada, você poderá 
sentir um odor característico e ouvir um chiado, decorrentes dos 
íons gerados. Isso é normal.

3 Deslize a trava de fechamento ( ) para destravar o aparelho.
4 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o 

alisamento.
5 Coloque-a entre as placas alisadoras ( ) e pressione os cabos.
6 Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos 
cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da 
raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
• Para criar cachos, faça movimentos semicirculares para dentro 
(ou para fora) quando ela atingir a ponta do cabelo. Mantenha a 
prancha alisadora nessa posição de 2 a 3 segundos e solte-a.

7 Após 20 segundos, repita a etapa 6 até atingir o visual desejado.
8 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 4 a 7.
Após o uso:

1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano úmido.
4 Trave as placas alisadoras ( ). 
5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você 
também pode pendurá-lo pela argola ( ).

3 Garantia e assistência técnica
Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de  
um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em 
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no  
folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento 
ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

العربية
الدعم  الكاملة من  Philips! لالستفادة  بك في  الشراء، وأهالً  تهانينا لقيامك بعملية 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقبالً. للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

املاء.•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
بعد استخدامه •  الطاقة عنه مباشرةً  عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 

ذلك أن قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
ِمرّشة •  أو  بالقرب من حوض االستحمام،  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
إليها على •  الفولتية املشار  أن  تأكد من  بالكهرباء،  قبل توصيل اجلهاز 

اجلهاز متوافقة مع الفولتية احمللية.
الدليل. •  املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
الصناعي. •  ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
الساخنة بعيداً عن بشرتك. •  أبِق أسطح اجلهاز 
بالكهرباء. •  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.•  دائًما بفصل  قم 
بتغطيته •  أبداً  عندما يكون اجلهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة وال تقم 

بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
تابعة لشركات •  Philips أو  بها  أو قطع ال توصي  أي أكسسوارات  أبداً  ال تستخدم 

مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح 
الضمان غير صالح.

الرئيسي حول اجلهاز.•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 
التمليس. •  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد يتلطخ لوحا 
Philips أو مركز •  تالفاً، فيجب استبداله من قبل  الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
(مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون •  األفراد  هذا اجلهاز غير معّد لالستخدام من قبل 

نقصاً في القدرات اجلسدية، أو احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة أو 
املعرفة، إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام 

اجلهاز، وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.
باجلهاز. •  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 

الكهربائية •  الدارة  RCD في  املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 
التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 

مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.
األيونات بواسطة أجسام معدنية.•  (HP8310 فقط) امتنع عن فحص فتحات مأخذ 

(EMF) الكهرومغناطيسية  احلقول 
(EMF). يُعد هذا  الكهرومغناطيسية  باحلقول  املعايير كافًة اخلاصة  يتوافق هذا اجلهاز مع 
اجلهاز آمناً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقاً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم 

هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة
العادية، بل  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 
سّلمه إلى مركز معتمد إلعادة التدوير. مببادرتك هذه، ستساهم في احملافظة 

على البيئة.

تمليس شعرك  2
بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1

)  لتشغيل اجلهاز.  ) التشغيل  التشغيل/إيقاف  اسحب مفتاح   2
 .( يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (
 .30 ثانيًة، يسخن اجلهاز بعد 
  األيون عند تشغيل اجلهاز. متنح الطراز HP8310 فقط: يتم تنشيط وظيفة 

هذه الوظيفة شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من جتعده. حني تكون هذه الوظيفة 
قيد التشغيل، من احملتمل أن تفوح رائحة معينة أو أن تسمع ضوضاًء وهذا أمر 

طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

) إللغاء قفل اجلهاز. ) اسحب قفل اإلغالق   3

5 سم. يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   4

املقبضني على بعضهما. ) واضغط  ) التمليس  ضعها بني لوَحي   5

5 ثواٍن) من  (ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   6
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

الداخل •  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  للقيام بتسريحات سريعة، اعمد 
الوضعية  التمليس في هذه  يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز  اخلارج) عندما  إلى  (أو 

من ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة. 6 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   7

.7 4 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   8

بعد االستخدام:

الطاقة عنه. بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل  قم   1

يبرد. ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى   2

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3

 .( ) التمليس  أقفل لوحي   4

تعليقه  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
.( ) التعليق  بواسطة حلقة 

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى استبدال ملحق  أو مثالً  إلى معلومات  إذا احتجت 
زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك 

التابع لـ Philips في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية). في حال 
عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

فارسی
تبریک می  این محصول  برای خرید  آمدید، به شما  دنیای محصوالت فیلیپس خوش  به 
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  این دفترچه  از دستگاه،  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.

نزدیکی آب استفاده نکنید.•  در  هشدار: از دستگاه 
پریز بکشید. •  از  را  آن  از مصرف،  در دستشویی استفاده می کنید، پس  از دستگاه  اگر 

استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.
یا ظروف حاوی •  آب، حوض  وان حمام، دوش  نزدیکی  در  هشدار: از دستگاه 

آب استفاده نکنید.
ولتاژ مشخص •  بررسی کنید که  برق،  پریز  به  اتصال دستگاه  از  قبل 

شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
راهنما استفاده •  این دفترچه  در  داده شده  از موارد شرح  به منظوری غیر  از دستگاه 

نکنید. 
برای صاف کردن •  برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه  از دستگاه فقط 

موهای مصنوعی استفاده نکنید. 
از پوست خود نگهدارید. •  دور  را  داغ دستگاه  سطوح 
رها نکنید. •  را  آن  برق متصل است،  به  وقتی دستگاه 
پریز بکشید.•  از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 
و هرگز •  برابر حرارت قرار دهید،  در  روی یک سطح مقاوم  را  آن  داغ است،  وقتی دستگاه 

آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.
را توصیه •  آن ها  لوازمی که فیلیپس  یا  یا قطعات سازندگان دیگر  لوازم جانبی  از  هرگز 

منی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت 
نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.

نپیچانید.•  دور دستگاه  را  برق  سیم 
زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو ممکن است •  رنگ  برای موی  از دستگاه  اگر 

لکه دار شوند. 
نزد •  را  آن  بروز خطر،  از  برای جلوگیری  دیده است  برق آسیب  درصورتی که سیم 

منایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض 
کنید.
یا جتربه •  توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند  از  افرادی که  و  کودکان 

و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده 
از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده 

دارد از آن استفاده منایند.
بازی منی کنند. •  با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 
این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده •  از  برای مراقبت بیشتر 

این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  (RCD) را 
با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  30 میلی  از  RCD نباید 

وسیله مشورت کنید.
بررسي نکنید.•  با اشیاء فلزی  را  یون  HP8310) سوراخ های خروجی  در  (فقط 

(EMF) الکترومغناطیسی  میدان 
دارد.  (EMF) مطابقت  الکترومغناطیسی  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 
در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این 
دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان 

پذیر می باشد.

محیط زیست
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  آن  پایان عمر دستگاه،  از  پس 
نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام 

دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

اطو کردن موها  2
بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1

تا دستگاه روشن شود.  روی  قرار دهید  ) را  ) سوییچ روشن/خاموش   2
 .روشن می شود ( نشانگر روشن بودن دستگاه (
 .30 ثانیه، دستگاه گرم می شود از  بعد 

  با روشن شدن دستگاه، فعال می شود. این یونی  فقط در HP8310: عملکرد 
عملکرد درخشندگی بیشتری به موها داده و از سوخنت موها جلوگیری می شود. 
وقتی این عملکرد روشن است، ممکن است بویی استشمام شده و صدای جلز و 

ولز شنیده شود، که امری عادی بوده و علت آن تولید یون هاست.

باز شود. تا قفل دستگاه  بلغزانید  ) را  ) قفل بسنت دستگاه   3

در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   4
دست بگیرید.

را به هم فشار  ) و دسته ها  ) بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   5
دهید.

به نوک  5 ثانیه) از ریشه  (حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   6
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن 

بیش از حد مو می شود.
دایره •  نیم  اندازه یک  به  را  آن  و  انتهای مو بکشید  تا  را  دار کردن مو، اطو  تاب  برای 

به داخل (یا خارج) بپیچانید. اطوی مو را برای 2 تا 3 ثانیه به همان حالت نگه 
دارید و بعد رها کنید.

بیاید. به دست  تا حالتی که می خواهید  6 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   7

7 را تکرار کنید. 4 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   8
پس از استفاده:

پریز خارج کنید. از  را  آن  و  را خاموش کرده  دستگاه   1

تا خنک شود. برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  دستگاه   2

پارچه مرطوب متیز کنید. از یک  با استفاده  را  دستگاه و صفحات اطوی مو   3

 .( ) را قفل کنید  صفحات اطوی مو   4

توانید دستگاه  و غبار قرار دهید. می  امن، بدون گرد  و  در محلی خشک  را  آن  و سپس   5
) آویزان کنید. ) آویز  با حلقه ی  را 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   3
به  از وب سایت فیلیپس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً  برای  برای کسب اطالعات مثال 
آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در 

کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ 
ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود 

ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.
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• Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um 
dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no 
circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de 
operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador 
profissional.
• (HP8310 somente) Não toque nas aberturas de saída de íons com 
objetos de metal.

Campos eletromagnéticos
O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos 
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as 
instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, 
com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de 
sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que 
possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o 
meio ambiente.

2 Alisar os cabelos
1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
2 Coloque o botão liga/desliga ( ) na posição  para ligar o aparelho. 

 » O indicador liga/desliga ( ) acende.
 » Após 30 segundos, o aparelho aquece.
 » HP8310 somente: a função de condicionamento iônico é ativada 
quando o aparelho é ligado. Ela dá aos cabelos um brilho extra 
e reduz o frizz. Quando essa função estiver ativada, você poderá 
sentir um odor característico e ouvir um chiado, decorrentes dos 
íons gerados. Isso é normal.

3 Deslize a trava de fechamento ( ) para destravar o aparelho.
4 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o 

alisamento.
5 Coloque-a entre as placas alisadoras ( ) e pressione os cabos.
6 Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos 
cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da 
raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
• Para criar cachos, faça movimentos semicirculares para dentro 
(ou para fora) quando ela atingir a ponta do cabelo. Mantenha a 
prancha alisadora nessa posição de 2 a 3 segundos e solte-a.

7 Após 20 segundos, repita a etapa 6 até atingir o visual desejado.
8 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 4 a 7.
Após o uso:

1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano úmido.
4 Trave as placas alisadoras ( ). 
5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você 
também pode pendurá-lo pela argola ( ).

3 Garantia e assistência técnica
Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de  
um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em 
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no  
folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento 
ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

العربية
الدعم  الكاملة من  Philips! لالستفادة  بك في  الشراء، وأهالً  تهانينا لقيامك بعملية 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقبالً. للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

املاء.•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
بعد استخدامه •  الطاقة عنه مباشرةً  عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 

ذلك أن قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
ِمرّشة •  أو  بالقرب من حوض االستحمام،  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
إليها على •  الفولتية املشار  أن  تأكد من  بالكهرباء،  قبل توصيل اجلهاز 

اجلهاز متوافقة مع الفولتية احمللية.
الدليل. •  املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
الصناعي. •  ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
الساخنة بعيداً عن بشرتك. •  أبِق أسطح اجلهاز 
بالكهرباء. •  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.•  دائًما بفصل  قم 
بتغطيته •  أبداً  عندما يكون اجلهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة وال تقم 

بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
تابعة لشركات •  Philips أو  بها  أو قطع ال توصي  أي أكسسوارات  أبداً  ال تستخدم 

مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح 
الضمان غير صالح.

الرئيسي حول اجلهاز.•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 
التمليس. •  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد يتلطخ لوحا 
Philips أو مركز •  تالفاً، فيجب استبداله من قبل  الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
(مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون •  األفراد  هذا اجلهاز غير معّد لالستخدام من قبل 

نقصاً في القدرات اجلسدية، أو احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة أو 
املعرفة، إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام 

اجلهاز، وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.
باجلهاز. •  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 

الكهربائية •  الدارة  RCD في  املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 
التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 

مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.
األيونات بواسطة أجسام معدنية.•  (HP8310 فقط) امتنع عن فحص فتحات مأخذ 

(EMF) الكهرومغناطيسية  احلقول 
(EMF). يُعد هذا  الكهرومغناطيسية  باحلقول  املعايير كافًة اخلاصة  يتوافق هذا اجلهاز مع 
اجلهاز آمناً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقاً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم 

هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة
العادية، بل  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 
سّلمه إلى مركز معتمد إلعادة التدوير. مببادرتك هذه، ستساهم في احملافظة 

على البيئة.

تمليس شعرك  2
بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1

)  لتشغيل اجلهاز.  ) التشغيل  التشغيل/إيقاف  اسحب مفتاح   2
 .( يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (
 .30 ثانيًة، يسخن اجلهاز بعد 
  األيون عند تشغيل اجلهاز. متنح الطراز HP8310 فقط: يتم تنشيط وظيفة 

هذه الوظيفة شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من جتعده. حني تكون هذه الوظيفة 
قيد التشغيل، من احملتمل أن تفوح رائحة معينة أو أن تسمع ضوضاًء وهذا أمر 

طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

) إللغاء قفل اجلهاز. ) اسحب قفل اإلغالق   3

5 سم. يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   4

املقبضني على بعضهما. ) واضغط  ) التمليس  ضعها بني لوَحي   5

5 ثواٍن) من  (ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   6
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

الداخل •  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  للقيام بتسريحات سريعة، اعمد 
الوضعية  التمليس في هذه  يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز  اخلارج) عندما  إلى  (أو 

من ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة. 6 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   7

.7 4 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   8

بعد االستخدام:

الطاقة عنه. بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل  قم   1

يبرد. ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى   2

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3

 .( ) التمليس  أقفل لوحي   4

تعليقه  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
.( ) التعليق  بواسطة حلقة 

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى استبدال ملحق  أو مثالً  إلى معلومات  إذا احتجت 
زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك 

التابع لـ Philips في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية). في حال 
عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

فارسی
تبریک می  این محصول  برای خرید  آمدید، به شما  دنیای محصوالت فیلیپس خوش  به 
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  این دفترچه  از دستگاه،  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.

نزدیکی آب استفاده نکنید.•  در  هشدار: از دستگاه 
پریز بکشید. •  از  را  آن  از مصرف،  در دستشویی استفاده می کنید، پس  از دستگاه  اگر 

استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.
یا ظروف حاوی •  آب، حوض  وان حمام، دوش  نزدیکی  در  هشدار: از دستگاه 

آب استفاده نکنید.
ولتاژ مشخص •  بررسی کنید که  برق،  پریز  به  اتصال دستگاه  از  قبل 

شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
راهنما استفاده •  این دفترچه  در  داده شده  از موارد شرح  به منظوری غیر  از دستگاه 

نکنید. 
برای صاف کردن •  برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه  از دستگاه فقط 

موهای مصنوعی استفاده نکنید. 
از پوست خود نگهدارید. •  دور  را  داغ دستگاه  سطوح 
رها نکنید. •  را  آن  برق متصل است،  به  وقتی دستگاه 
پریز بکشید.•  از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 
و هرگز •  برابر حرارت قرار دهید،  در  روی یک سطح مقاوم  را  آن  داغ است،  وقتی دستگاه 

آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.
را توصیه •  آن ها  لوازمی که فیلیپس  یا  یا قطعات سازندگان دیگر  لوازم جانبی  از  هرگز 

منی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت 
نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.

نپیچانید.•  دور دستگاه  را  برق  سیم 
زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو ممکن است •  رنگ  برای موی  از دستگاه  اگر 

لکه دار شوند. 
نزد •  را  آن  بروز خطر،  از  برای جلوگیری  دیده است  برق آسیب  درصورتی که سیم 

منایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض 
کنید.
یا جتربه •  توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند  از  افرادی که  و  کودکان 

و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده 
از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده 

دارد از آن استفاده منایند.
بازی منی کنند. •  با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 
این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده •  از  برای مراقبت بیشتر 

این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  (RCD) را 
با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  30 میلی  از  RCD نباید 

وسیله مشورت کنید.
بررسي نکنید.•  با اشیاء فلزی  را  یون  HP8310) سوراخ های خروجی  در  (فقط 

(EMF) الکترومغناطیسی  میدان 
دارد.  (EMF) مطابقت  الکترومغناطیسی  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 
در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این 
دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان 

پذیر می باشد.

محیط زیست
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  آن  پایان عمر دستگاه،  از  پس 
نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام 

دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

اطو کردن موها  2
بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1

تا دستگاه روشن شود.  روی  قرار دهید  ) را  ) سوییچ روشن/خاموش   2
 .روشن می شود ( نشانگر روشن بودن دستگاه (
 .30 ثانیه، دستگاه گرم می شود از  بعد 

  با روشن شدن دستگاه، فعال می شود. این یونی  فقط در HP8310: عملکرد 
عملکرد درخشندگی بیشتری به موها داده و از سوخنت موها جلوگیری می شود. 
وقتی این عملکرد روشن است، ممکن است بویی استشمام شده و صدای جلز و 

ولز شنیده شود، که امری عادی بوده و علت آن تولید یون هاست.

باز شود. تا قفل دستگاه  بلغزانید  ) را  ) قفل بسنت دستگاه   3

در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   4
دست بگیرید.

را به هم فشار  ) و دسته ها  ) بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   5
دهید.

به نوک  5 ثانیه) از ریشه  (حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   6
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن 

بیش از حد مو می شود.
دایره •  نیم  اندازه یک  به  را  آن  و  انتهای مو بکشید  تا  را  دار کردن مو، اطو  تاب  برای 

به داخل (یا خارج) بپیچانید. اطوی مو را برای 2 تا 3 ثانیه به همان حالت نگه 
دارید و بعد رها کنید.

بیاید. به دست  تا حالتی که می خواهید  6 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   7

7 را تکرار کنید. 4 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   8
پس از استفاده:

پریز خارج کنید. از  را  آن  و  را خاموش کرده  دستگاه   1

تا خنک شود. برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  دستگاه   2

پارچه مرطوب متیز کنید. از یک  با استفاده  را  دستگاه و صفحات اطوی مو   3

 .( ) را قفل کنید  صفحات اطوی مو   4

توانید دستگاه  و غبار قرار دهید. می  امن، بدون گرد  و  در محلی خشک  را  آن  و سپس   5
) آویزان کنید. ) آویز  با حلقه ی  را 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   3
به  از وب سایت فیلیپس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً  برای  برای کسب اطالعات مثال 
آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در 

کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ 
ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود 

ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.
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• Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um 
dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no 
circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de 
operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador 
profissional.
• (HP8310 somente) Não toque nas aberturas de saída de íons com 
objetos de metal.

Campos eletromagnéticos
O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos 
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as 
instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, 
com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de 
sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que 
possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o 
meio ambiente.

2 Alisar os cabelos
1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
2 Coloque o botão liga/desliga ( ) na posição  para ligar o aparelho. 

 » O indicador liga/desliga ( ) acende.
 » Após 30 segundos, o aparelho aquece.
 » HP8310 somente: a função de condicionamento iônico é ativada 
quando o aparelho é ligado. Ela dá aos cabelos um brilho extra 
e reduz o frizz. Quando essa função estiver ativada, você poderá 
sentir um odor característico e ouvir um chiado, decorrentes dos 
íons gerados. Isso é normal.

3 Deslize a trava de fechamento ( ) para destravar o aparelho.
4 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o 

alisamento.
5 Coloque-a entre as placas alisadoras ( ) e pressione os cabos.
6 Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos 
cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da 
raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
• Para criar cachos, faça movimentos semicirculares para dentro 
(ou para fora) quando ela atingir a ponta do cabelo. Mantenha a 
prancha alisadora nessa posição de 2 a 3 segundos e solte-a.

7 Após 20 segundos, repita a etapa 6 até atingir o visual desejado.
8 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 4 a 7.
Após o uso:

1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano úmido.
4 Trave as placas alisadoras ( ). 
5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você 
também pode pendurá-lo pela argola ( ).

3 Garantia e assistência técnica
Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de  
um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em 
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no  
folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento 
ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

العربية
الدعم  الكاملة من  Philips! لالستفادة  بك في  الشراء، وأهالً  تهانينا لقيامك بعملية 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقبالً. للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

املاء.•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
بعد استخدامه •  الطاقة عنه مباشرةً  عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 

ذلك أن قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
ِمرّشة •  أو  بالقرب من حوض االستحمام،  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
إليها على •  الفولتية املشار  أن  تأكد من  بالكهرباء،  قبل توصيل اجلهاز 

اجلهاز متوافقة مع الفولتية احمللية.
الدليل. •  املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
الصناعي. •  ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
الساخنة بعيداً عن بشرتك. •  أبِق أسطح اجلهاز 
بالكهرباء. •  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.•  دائًما بفصل  قم 
بتغطيته •  أبداً  عندما يكون اجلهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة وال تقم 

بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
تابعة لشركات •  Philips أو  بها  أو قطع ال توصي  أي أكسسوارات  أبداً  ال تستخدم 

مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح 
الضمان غير صالح.

الرئيسي حول اجلهاز.•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 
التمليس. •  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد يتلطخ لوحا 
Philips أو مركز •  تالفاً، فيجب استبداله من قبل  الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
(مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون •  األفراد  هذا اجلهاز غير معّد لالستخدام من قبل 

نقصاً في القدرات اجلسدية، أو احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة أو 
املعرفة، إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام 

اجلهاز، وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.
باجلهاز. •  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 

الكهربائية •  الدارة  RCD في  املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 
التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 

مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.
األيونات بواسطة أجسام معدنية.•  (HP8310 فقط) امتنع عن فحص فتحات مأخذ 

(EMF) الكهرومغناطيسية  احلقول 
(EMF). يُعد هذا  الكهرومغناطيسية  باحلقول  املعايير كافًة اخلاصة  يتوافق هذا اجلهاز مع 
اجلهاز آمناً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقاً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم 

هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة
العادية، بل  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 
سّلمه إلى مركز معتمد إلعادة التدوير. مببادرتك هذه، ستساهم في احملافظة 

على البيئة.

تمليس شعرك  2
بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1

)  لتشغيل اجلهاز.  ) التشغيل  التشغيل/إيقاف  اسحب مفتاح   2
 .( يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (
 .30 ثانيًة، يسخن اجلهاز بعد 
  األيون عند تشغيل اجلهاز. متنح الطراز HP8310 فقط: يتم تنشيط وظيفة 

هذه الوظيفة شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من جتعده. حني تكون هذه الوظيفة 
قيد التشغيل، من احملتمل أن تفوح رائحة معينة أو أن تسمع ضوضاًء وهذا أمر 

طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

) إللغاء قفل اجلهاز. ) اسحب قفل اإلغالق   3

5 سم. يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   4

املقبضني على بعضهما. ) واضغط  ) التمليس  ضعها بني لوَحي   5

5 ثواٍن) من  (ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   6
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

الداخل •  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  للقيام بتسريحات سريعة، اعمد 
الوضعية  التمليس في هذه  يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز  اخلارج) عندما  إلى  (أو 

من ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة. 6 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   7

.7 4 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   8

بعد االستخدام:

الطاقة عنه. بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل  قم   1

يبرد. ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى   2

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3

 .( ) التمليس  أقفل لوحي   4

تعليقه  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
.( ) التعليق  بواسطة حلقة 

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى استبدال ملحق  أو مثالً  إلى معلومات  إذا احتجت 
زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك 

التابع لـ Philips في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية). في حال 
عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

فارسی
تبریک می  این محصول  برای خرید  آمدید، به شما  دنیای محصوالت فیلیپس خوش  به 
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  این دفترچه  از دستگاه،  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.

نزدیکی آب استفاده نکنید.•  در  هشدار: از دستگاه 
پریز بکشید. •  از  را  آن  از مصرف،  در دستشویی استفاده می کنید، پس  از دستگاه  اگر 

استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.
یا ظروف حاوی •  آب، حوض  وان حمام، دوش  نزدیکی  در  هشدار: از دستگاه 

آب استفاده نکنید.
ولتاژ مشخص •  بررسی کنید که  برق،  پریز  به  اتصال دستگاه  از  قبل 

شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
راهنما استفاده •  این دفترچه  در  داده شده  از موارد شرح  به منظوری غیر  از دستگاه 

نکنید. 
برای صاف کردن •  برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه  از دستگاه فقط 

موهای مصنوعی استفاده نکنید. 
از پوست خود نگهدارید. •  دور  را  داغ دستگاه  سطوح 
رها نکنید. •  را  آن  برق متصل است،  به  وقتی دستگاه 
پریز بکشید.•  از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 
و هرگز •  برابر حرارت قرار دهید،  در  روی یک سطح مقاوم  را  آن  داغ است،  وقتی دستگاه 

آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.
را توصیه •  آن ها  لوازمی که فیلیپس  یا  یا قطعات سازندگان دیگر  لوازم جانبی  از  هرگز 

منی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت 
نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.

نپیچانید.•  دور دستگاه  را  برق  سیم 
زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو ممکن است •  رنگ  برای موی  از دستگاه  اگر 

لکه دار شوند. 
نزد •  را  آن  بروز خطر،  از  برای جلوگیری  دیده است  برق آسیب  درصورتی که سیم 

منایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض 
کنید.
یا جتربه •  توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند  از  افرادی که  و  کودکان 

و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده 
از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده 

دارد از آن استفاده منایند.
بازی منی کنند. •  با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 
این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده •  از  برای مراقبت بیشتر 

این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  (RCD) را 
با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  30 میلی  از  RCD نباید 

وسیله مشورت کنید.
بررسي نکنید.•  با اشیاء فلزی  را  یون  HP8310) سوراخ های خروجی  در  (فقط 

(EMF) الکترومغناطیسی  میدان 
دارد.  (EMF) مطابقت  الکترومغناطیسی  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 
در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این 
دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان 

پذیر می باشد.

محیط زیست
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  آن  پایان عمر دستگاه،  از  پس 
نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام 

دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

اطو کردن موها  2
بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1

تا دستگاه روشن شود.  روی  قرار دهید  ) را  ) سوییچ روشن/خاموش   2
 .روشن می شود ( نشانگر روشن بودن دستگاه (
 .30 ثانیه، دستگاه گرم می شود از  بعد 

  با روشن شدن دستگاه، فعال می شود. این یونی  فقط در HP8310: عملکرد 
عملکرد درخشندگی بیشتری به موها داده و از سوخنت موها جلوگیری می شود. 
وقتی این عملکرد روشن است، ممکن است بویی استشمام شده و صدای جلز و 

ولز شنیده شود، که امری عادی بوده و علت آن تولید یون هاست.

باز شود. تا قفل دستگاه  بلغزانید  ) را  ) قفل بسنت دستگاه   3

در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   4
دست بگیرید.

را به هم فشار  ) و دسته ها  ) بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   5
دهید.

به نوک  5 ثانیه) از ریشه  (حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   6
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن 

بیش از حد مو می شود.
دایره •  نیم  اندازه یک  به  را  آن  و  انتهای مو بکشید  تا  را  دار کردن مو، اطو  تاب  برای 

به داخل (یا خارج) بپیچانید. اطوی مو را برای 2 تا 3 ثانیه به همان حالت نگه 
دارید و بعد رها کنید.

بیاید. به دست  تا حالتی که می خواهید  6 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   7

7 را تکرار کنید. 4 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   8
پس از استفاده:

پریز خارج کنید. از  را  آن  و  را خاموش کرده  دستگاه   1

تا خنک شود. برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  دستگاه   2

پارچه مرطوب متیز کنید. از یک  با استفاده  را  دستگاه و صفحات اطوی مو   3

 .( ) را قفل کنید  صفحات اطوی مو   4

توانید دستگاه  و غبار قرار دهید. می  امن، بدون گرد  و  در محلی خشک  را  آن  و سپس   5
) آویزان کنید. ) آویز  با حلقه ی  را 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   3
به  از وب سایت فیلیپس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً  برای  برای کسب اطالعات مثال 
آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در 

کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ 
ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود 

ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.
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• Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um 
dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no 
circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de 
operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador 
profissional.
• (HP8310 somente) Não toque nas aberturas de saída de íons com 
objetos de metal.

Campos eletromagnéticos
O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos 
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as 
instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, 
com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de 
sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que 
possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o 
meio ambiente.

2 Alisar os cabelos
1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
2 Coloque o botão liga/desliga ( ) na posição  para ligar o aparelho. 

 » O indicador liga/desliga ( ) acende.
 » Após 30 segundos, o aparelho aquece.
 » HP8310 somente: a função de condicionamento iônico é ativada 
quando o aparelho é ligado. Ela dá aos cabelos um brilho extra 
e reduz o frizz. Quando essa função estiver ativada, você poderá 
sentir um odor característico e ouvir um chiado, decorrentes dos 
íons gerados. Isso é normal.

3 Deslize a trava de fechamento ( ) para destravar o aparelho.
4 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o 

alisamento.
5 Coloque-a entre as placas alisadoras ( ) e pressione os cabos.
6 Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos 
cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da 
raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
• Para criar cachos, faça movimentos semicirculares para dentro 
(ou para fora) quando ela atingir a ponta do cabelo. Mantenha a 
prancha alisadora nessa posição de 2 a 3 segundos e solte-a.

7 Após 20 segundos, repita a etapa 6 até atingir o visual desejado.
8 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 4 a 7.
Após o uso:

1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano úmido.
4 Trave as placas alisadoras ( ). 
5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você 
também pode pendurá-lo pela argola ( ).

3 Garantia e assistência técnica
Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de  
um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em 
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no  
folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento 
ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

العربية
الدعم  الكاملة من  Philips! لالستفادة  بك في  الشراء، وأهالً  تهانينا لقيامك بعملية 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقبالً. للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

املاء.•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
بعد استخدامه •  الطاقة عنه مباشرةً  عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 

ذلك أن قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
ِمرّشة •  أو  بالقرب من حوض االستحمام،  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
إليها على •  الفولتية املشار  أن  تأكد من  بالكهرباء،  قبل توصيل اجلهاز 

اجلهاز متوافقة مع الفولتية احمللية.
الدليل. •  املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
الصناعي. •  ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
الساخنة بعيداً عن بشرتك. •  أبِق أسطح اجلهاز 
بالكهرباء. •  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.•  دائًما بفصل  قم 
بتغطيته •  أبداً  عندما يكون اجلهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة وال تقم 

بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
تابعة لشركات •  Philips أو  بها  أو قطع ال توصي  أي أكسسوارات  أبداً  ال تستخدم 

مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح 
الضمان غير صالح.

الرئيسي حول اجلهاز.•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 
التمليس. •  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد يتلطخ لوحا 
Philips أو مركز •  تالفاً، فيجب استبداله من قبل  الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
(مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون •  األفراد  هذا اجلهاز غير معّد لالستخدام من قبل 

نقصاً في القدرات اجلسدية، أو احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة أو 
املعرفة، إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام 

اجلهاز، وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.
باجلهاز. •  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 

الكهربائية •  الدارة  RCD في  املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 
التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 

مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.
األيونات بواسطة أجسام معدنية.•  (HP8310 فقط) امتنع عن فحص فتحات مأخذ 

(EMF) الكهرومغناطيسية  احلقول 
(EMF). يُعد هذا  الكهرومغناطيسية  باحلقول  املعايير كافًة اخلاصة  يتوافق هذا اجلهاز مع 
اجلهاز آمناً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقاً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم 

هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة
العادية، بل  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 
سّلمه إلى مركز معتمد إلعادة التدوير. مببادرتك هذه، ستساهم في احملافظة 

على البيئة.

تمليس شعرك  2
بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1

)  لتشغيل اجلهاز.  ) التشغيل  التشغيل/إيقاف  اسحب مفتاح   2
 .( يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (
 .30 ثانيًة، يسخن اجلهاز بعد 
  األيون عند تشغيل اجلهاز. متنح الطراز HP8310 فقط: يتم تنشيط وظيفة 

هذه الوظيفة شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من جتعده. حني تكون هذه الوظيفة 
قيد التشغيل، من احملتمل أن تفوح رائحة معينة أو أن تسمع ضوضاًء وهذا أمر 

طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

) إللغاء قفل اجلهاز. ) اسحب قفل اإلغالق   3

5 سم. يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   4

املقبضني على بعضهما. ) واضغط  ) التمليس  ضعها بني لوَحي   5

5 ثواٍن) من  (ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   6
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

الداخل •  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  للقيام بتسريحات سريعة، اعمد 
الوضعية  التمليس في هذه  يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز  اخلارج) عندما  إلى  (أو 

من ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة. 6 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   7

.7 4 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   8

بعد االستخدام:

الطاقة عنه. بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل  قم   1

يبرد. ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى   2

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3

 .( ) التمليس  أقفل لوحي   4

تعليقه  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
.( ) التعليق  بواسطة حلقة 

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى استبدال ملحق  أو مثالً  إلى معلومات  إذا احتجت 
زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك 

التابع لـ Philips في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية). في حال 
عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

فارسی
تبریک می  این محصول  برای خرید  آمدید، به شما  دنیای محصوالت فیلیپس خوش  به 
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  این دفترچه  از دستگاه،  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.

نزدیکی آب استفاده نکنید.•  در  هشدار: از دستگاه 
پریز بکشید. •  از  را  آن  از مصرف،  در دستشویی استفاده می کنید، پس  از دستگاه  اگر 

استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.
یا ظروف حاوی •  آب، حوض  وان حمام، دوش  نزدیکی  در  هشدار: از دستگاه 

آب استفاده نکنید.
ولتاژ مشخص •  بررسی کنید که  برق،  پریز  به  اتصال دستگاه  از  قبل 

شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
راهنما استفاده •  این دفترچه  در  داده شده  از موارد شرح  به منظوری غیر  از دستگاه 

نکنید. 
برای صاف کردن •  برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه  از دستگاه فقط 

موهای مصنوعی استفاده نکنید. 
از پوست خود نگهدارید. •  دور  را  داغ دستگاه  سطوح 
رها نکنید. •  را  آن  برق متصل است،  به  وقتی دستگاه 
پریز بکشید.•  از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 
و هرگز •  برابر حرارت قرار دهید،  در  روی یک سطح مقاوم  را  آن  داغ است،  وقتی دستگاه 

آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.
را توصیه •  آن ها  لوازمی که فیلیپس  یا  یا قطعات سازندگان دیگر  لوازم جانبی  از  هرگز 

منی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت 
نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.

نپیچانید.•  دور دستگاه  را  برق  سیم 
زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو ممکن است •  رنگ  برای موی  از دستگاه  اگر 

لکه دار شوند. 
نزد •  را  آن  بروز خطر،  از  برای جلوگیری  دیده است  برق آسیب  درصورتی که سیم 

منایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض 
کنید.
یا جتربه •  توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند  از  افرادی که  و  کودکان 

و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده 
از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده 

دارد از آن استفاده منایند.
بازی منی کنند. •  با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 
این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده •  از  برای مراقبت بیشتر 

این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  (RCD) را 
با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  30 میلی  از  RCD نباید 

وسیله مشورت کنید.
بررسي نکنید.•  با اشیاء فلزی  را  یون  HP8310) سوراخ های خروجی  در  (فقط 

(EMF) الکترومغناطیسی  میدان 
دارد.  (EMF) مطابقت  الکترومغناطیسی  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 
در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این 
دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان 

پذیر می باشد.

محیط زیست
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  آن  پایان عمر دستگاه،  از  پس 
نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام 

دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

اطو کردن موها  2
بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1

تا دستگاه روشن شود.  روی  قرار دهید  ) را  ) سوییچ روشن/خاموش   2
 .روشن می شود ( نشانگر روشن بودن دستگاه (
 .30 ثانیه، دستگاه گرم می شود از  بعد 

  با روشن شدن دستگاه، فعال می شود. این یونی  فقط در HP8310: عملکرد 
عملکرد درخشندگی بیشتری به موها داده و از سوخنت موها جلوگیری می شود. 
وقتی این عملکرد روشن است، ممکن است بویی استشمام شده و صدای جلز و 

ولز شنیده شود، که امری عادی بوده و علت آن تولید یون هاست.

باز شود. تا قفل دستگاه  بلغزانید  ) را  ) قفل بسنت دستگاه   3

در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   4
دست بگیرید.

را به هم فشار  ) و دسته ها  ) بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   5
دهید.

به نوک  5 ثانیه) از ریشه  (حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   6
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن 

بیش از حد مو می شود.
دایره •  نیم  اندازه یک  به  را  آن  و  انتهای مو بکشید  تا  را  دار کردن مو، اطو  تاب  برای 

به داخل (یا خارج) بپیچانید. اطوی مو را برای 2 تا 3 ثانیه به همان حالت نگه 
دارید و بعد رها کنید.

بیاید. به دست  تا حالتی که می خواهید  6 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   7

7 را تکرار کنید. 4 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   8
پس از استفاده:

پریز خارج کنید. از  را  آن  و  را خاموش کرده  دستگاه   1

تا خنک شود. برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  دستگاه   2

پارچه مرطوب متیز کنید. از یک  با استفاده  را  دستگاه و صفحات اطوی مو   3

 .( ) را قفل کنید  صفحات اطوی مو   4

توانید دستگاه  و غبار قرار دهید. می  امن، بدون گرد  و  در محلی خشک  را  آن  و سپس   5
) آویزان کنید. ) آویز  با حلقه ی  را 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   3
به  از وب سایت فیلیپس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً  برای  برای کسب اطالعات مثال 
آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در 

کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ 
ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود 

ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.
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