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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 
الطاقة عنه مباشرًة بعد استخدامه  •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،  ال تستخدم هذا اجلهاز  • حتذير: 	
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  أو  • 	 Philips 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 

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 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  في  • 	 RCD املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزّود احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزّوداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( احلقول الكهرومغناطيسية
)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،  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 

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

الشعر تمليس   2
إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك.  تأكد من حتديد 

للمرة  التمليس  إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز  دائماً على حتديد  احرص 
األولى.

إعداد درجة احلرارةنوع الشعر

)170 درجة خشن، مجّعد ويصعب متليسه إلى مرتفعة  حرارة متوسطة 
مئوية وأعلى(

التمّوج أو قليل  النعومة  أو متوسط  )160 ناعم،  إلى متوسطة  حرارة منخفضة 
درجة مئوية وأدنى(

أو مصبوغ أو مبّيض  أو أشقر،  160 درجة فاحت،  )أدنى من  حرارة منخفضة 
مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
.) ( قم بتشغيل اجلهاز   2

 .)  ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي

إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك. ( لتحديد  ( ( أو على اضغط على  )  3
احلرارة احملددة، يظهر مؤشر  إعداد درجة  التمليس حتى  حني يسخن لوحا    

.) ( “ “جاهز 
الستة، حيث  من خالل األشرطة    ) تتم اإلشارة إلى وقت االستخدام املتبقي )
يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقًة، يتم إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائياً.

.) ( القفل  بإلغاء  التمليس مقفلني، فقم  إذا كان لوحا   4
5 سم لتمليسها.  يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة ال   5

بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  ( التمليس  ضعها بني لوحَي   6
5 ثواٍن( من  )ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   7

اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.
أو  •	( الداخل  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  لتسريح شعرك بسرعة، اعمد 

إلى اخلارج( عندما يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز التمليس في هذه الوضعية من 
ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة.  7 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   8
.8 5 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   9

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. ولوَحي  إلى تنظيف اجلهاز  اعمد   3
 .) ( التمليس  أقفل لوحَي   4

تعليقه بواسطة  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظه في مكان   5
املزّودة. ( أو تخزينه في احلقيبة  ( 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.

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  از دستگاه  • برای موهای خشک استفاده کنید. 	 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  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.

)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.

اطو کردن موها  2
انتخاب کنید.  را  برای موهای خود  تنظیم دمای مناسب 

روی تنظیمات دمای کم قرار دهید. را  آن  بار استفاده می کنید،  اولین  برای  از اطوی مو  اگر 

تنظیم دمانوع مو

یا موهایی که صاف کردن  وز  موهای ضخیم، 
آن سخت است

)170 درجه سانتی  زیاد  تا  متوسط 
گراد و باالتر(

نرم یا فر  بافت متوسط  با  نازک،  )160 درجه سانتی موهای  تا متوسط  کم 
گراد و پایین تر(

یا رنگ شده رنگ  بور، بی  160 درجه سانتی گراد(موی کمرنگ،  )زیر  کم 

بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1
.) ( را روشن کنید  دستگاه   2

 .)  ( تنظیم دمای پیش فرض نشان داده شده است

انتخاب کنید. را  و تنظیم دمای مناسب موی خود  داده  ( را فشار  ( یا  ) (  3
 ”  READY“ داغ شدند، نشانگر  انتخابی شما  تا دمای   وقتی صفحات اطوی مو 

داده می شود. ( منایش  (
داده می شود که هر  نوار نشان  به صورت شش    ) زمان باقی مانده استفاده )

کدام نشانگر 10 دقیقه است. بعد از 60 دقیقه، دستگاه به طور خودکار خاموش 
می شود.

.) ( باز کنید  را  آن ها  اگر صفحات اطوی مو قفل هستند، قفل   4
در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   5

دست بگیرید. 

را محکم به هم  ( و دسته ها  ( بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   6
فشار دهید.

به نوک  5 ثانیه( از ریشه  )حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   7
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش 

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

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  7 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   8
8 را تکرار کنید. 5 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   9

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

را  توانید سشوار  و غبار قرار دهید. می  و امن، بدون گرد  را در محلی خشک  آن  و سپس   5
ارائه شده قرار دهید. در کیف  را  آن  یا  ( آویزان کنید  ( آویز  با حلقه 

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  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 
الطاقة عنه مباشرًة بعد استخدامه  •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،  ال تستخدم هذا اجلهاز  • حتذير: 	
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  أو  • 	 Philips 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 

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 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  في  • 	 RCD املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزّود احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزّوداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( احلقول الكهرومغناطيسية
)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،  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 

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

الشعر تمليس   2
إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك.  تأكد من حتديد 

للمرة  التمليس  إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز  دائماً على حتديد  احرص 
األولى.

إعداد درجة احلرارةنوع الشعر

)170 درجة خشن، مجّعد ويصعب متليسه إلى مرتفعة  حرارة متوسطة 
مئوية وأعلى(

التمّوج أو قليل  النعومة  أو متوسط  )160 ناعم،  إلى متوسطة  حرارة منخفضة 
درجة مئوية وأدنى(

أو مصبوغ أو مبّيض  أو أشقر،  160 درجة فاحت،  )أدنى من  حرارة منخفضة 
مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
.) ( قم بتشغيل اجلهاز   2

 .)  ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي

إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك. ( لتحديد  ( ( أو على اضغط على  )  3
احلرارة احملددة، يظهر مؤشر  إعداد درجة  التمليس حتى  حني يسخن لوحا    

.) ( “ “جاهز 
الستة، حيث  من خالل األشرطة    ) تتم اإلشارة إلى وقت االستخدام املتبقي )
يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقًة، يتم إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائياً.

.) ( القفل  بإلغاء  التمليس مقفلني، فقم  إذا كان لوحا   4
5 سم لتمليسها.  يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة ال   5

بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  ( التمليس  ضعها بني لوحَي   6
5 ثواٍن( من  )ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   7

اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.
أو  •	( الداخل  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  لتسريح شعرك بسرعة، اعمد 

إلى اخلارج( عندما يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز التمليس في هذه الوضعية من 
ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة.  7 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   8
.8 5 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   9

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. ولوَحي  إلى تنظيف اجلهاز  اعمد   3
 .) ( التمليس  أقفل لوحَي   4

تعليقه بواسطة  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظه في مكان   5
املزّودة. ( أو تخزينه في احلقيبة  ( 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.

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  از دستگاه  • برای موهای خشک استفاده کنید. 	 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  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.

)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.

اطو کردن موها  2
انتخاب کنید.  را  برای موهای خود  تنظیم دمای مناسب 

روی تنظیمات دمای کم قرار دهید. را  آن  بار استفاده می کنید،  اولین  برای  از اطوی مو  اگر 

تنظیم دمانوع مو

یا موهایی که صاف کردن  وز  موهای ضخیم، 
آن سخت است

)170 درجه سانتی  زیاد  تا  متوسط 
گراد و باالتر(

نرم یا فر  بافت متوسط  با  نازک،  )160 درجه سانتی موهای  تا متوسط  کم 
گراد و پایین تر(

یا رنگ شده رنگ  بور، بی  160 درجه سانتی گراد(موی کمرنگ،  )زیر  کم 

بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1
.) ( را روشن کنید  دستگاه   2

 .)  ( تنظیم دمای پیش فرض نشان داده شده است

انتخاب کنید. را  و تنظیم دمای مناسب موی خود  داده  ( را فشار  ( یا  ) (  3
 ”  READY“ داغ شدند، نشانگر  انتخابی شما  تا دمای   وقتی صفحات اطوی مو 

داده می شود. ( منایش  (
داده می شود که هر  نوار نشان  به صورت شش    ) زمان باقی مانده استفاده )

کدام نشانگر 10 دقیقه است. بعد از 60 دقیقه، دستگاه به طور خودکار خاموش 
می شود.

.) ( باز کنید  را  آن ها  اگر صفحات اطوی مو قفل هستند، قفل   4
در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   5

دست بگیرید. 

را محکم به هم  ( و دسته ها  ( بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   6
فشار دهید.

به نوک  5 ثانیه( از ریشه  )حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   7
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش 

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

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  7 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   8
8 را تکرار کنید. 5 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   9

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

را  توانید سشوار  و غبار قرار دهید. می  و امن، بدون گرد  را در محلی خشک  آن  و سپس   5
ارائه شده قرار دهید. در کیف  را  آن  یا  ( آویزان کنید  ( آویز  با حلقه 

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  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 
الطاقة عنه مباشرًة بعد استخدامه  •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،  ال تستخدم هذا اجلهاز  • حتذير: 	
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  أو  • 	 Philips 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 

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 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  في  • 	 RCD املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزّود احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزّوداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( احلقول الكهرومغناطيسية
)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،  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 

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

الشعر تمليس   2
إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك.  تأكد من حتديد 

للمرة  التمليس  إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز  دائماً على حتديد  احرص 
األولى.

إعداد درجة احلرارةنوع الشعر

)170 درجة خشن، مجّعد ويصعب متليسه إلى مرتفعة  حرارة متوسطة 
مئوية وأعلى(

التمّوج أو قليل  النعومة  أو متوسط  )160 ناعم،  إلى متوسطة  حرارة منخفضة 
درجة مئوية وأدنى(

أو مصبوغ أو مبّيض  أو أشقر،  160 درجة فاحت،  )أدنى من  حرارة منخفضة 
مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
.) ( قم بتشغيل اجلهاز   2

 .)  ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي

إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك. ( لتحديد  ( ( أو على اضغط على  )  3
احلرارة احملددة، يظهر مؤشر  إعداد درجة  التمليس حتى  حني يسخن لوحا    

.) ( “ “جاهز 
الستة، حيث  من خالل األشرطة    ) تتم اإلشارة إلى وقت االستخدام املتبقي )
يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقًة، يتم إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائياً.

.) ( القفل  بإلغاء  التمليس مقفلني، فقم  إذا كان لوحا   4
5 سم لتمليسها.  يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة ال   5

بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  ( التمليس  ضعها بني لوحَي   6
5 ثواٍن( من  )ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   7

اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.
أو  •	( الداخل  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  لتسريح شعرك بسرعة، اعمد 

إلى اخلارج( عندما يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز التمليس في هذه الوضعية من 
ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة.  7 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   8
.8 5 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   9

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. ولوَحي  إلى تنظيف اجلهاز  اعمد   3
 .) ( التمليس  أقفل لوحَي   4

تعليقه بواسطة  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظه في مكان   5
املزّودة. ( أو تخزينه في احلقيبة  ( 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.

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  از دستگاه  • برای موهای خشک استفاده کنید. 	 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  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.

)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.

اطو کردن موها  2
انتخاب کنید.  را  برای موهای خود  تنظیم دمای مناسب 

روی تنظیمات دمای کم قرار دهید. را  آن  بار استفاده می کنید،  اولین  برای  از اطوی مو  اگر 

تنظیم دمانوع مو

یا موهایی که صاف کردن  وز  موهای ضخیم، 
آن سخت است

)170 درجه سانتی  زیاد  تا  متوسط 
گراد و باالتر(

نرم یا فر  بافت متوسط  با  نازک،  )160 درجه سانتی موهای  تا متوسط  کم 
گراد و پایین تر(

یا رنگ شده رنگ  بور، بی  160 درجه سانتی گراد(موی کمرنگ،  )زیر  کم 

بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1
.) ( را روشن کنید  دستگاه   2

 .)  ( تنظیم دمای پیش فرض نشان داده شده است

انتخاب کنید. را  و تنظیم دمای مناسب موی خود  داده  ( را فشار  ( یا  ) (  3
 ”  READY“ داغ شدند، نشانگر  انتخابی شما  تا دمای   وقتی صفحات اطوی مو 

داده می شود. ( منایش  (
داده می شود که هر  نوار نشان  به صورت شش    ) زمان باقی مانده استفاده )

کدام نشانگر 10 دقیقه است. بعد از 60 دقیقه، دستگاه به طور خودکار خاموش 
می شود.

.) ( باز کنید  را  آن ها  اگر صفحات اطوی مو قفل هستند، قفل   4
در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   5

دست بگیرید. 

را محکم به هم  ( و دسته ها  ( بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   6
فشار دهید.

به نوک  5 ثانیه( از ریشه  )حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   7
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش 

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

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  7 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   8
8 را تکرار کنید. 5 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   9

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

را  توانید سشوار  و غبار قرار دهید. می  و امن، بدون گرد  را در محلی خشک  آن  و سپس   5
ارائه شده قرار دهید. در کیف  را  آن  یا  ( آویزان کنید  ( آویز  با حلقه 

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  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 
الطاقة عنه مباشرًة بعد استخدامه  •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،  ال تستخدم هذا اجلهاز  • حتذير: 	
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  أو  • 	 Philips 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 

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 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  في  • 	 RCD املتخّلف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزّود احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزّوداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( احلقول الكهرومغناطيسية
)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،  املنزلية  النفايات  انتهاء فترة استهالكه مع  ترمي اجلهاز لدى  ال 

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

الشعر تمليس   2
إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك.  تأكد من حتديد 

للمرة  التمليس  إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز  دائماً على حتديد  احرص 
األولى.

إعداد درجة احلرارةنوع الشعر

)170 درجة خشن، مجّعد ويصعب متليسه إلى مرتفعة  حرارة متوسطة 
مئوية وأعلى(

التمّوج أو قليل  النعومة  أو متوسط  )160 ناعم،  إلى متوسطة  حرارة منخفضة 
درجة مئوية وأدنى(

أو مصبوغ أو مبّيض  أو أشقر،  160 درجة فاحت،  )أدنى من  حرارة منخفضة 
مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
.) ( قم بتشغيل اجلهاز   2

 .)  ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي

إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك. ( لتحديد  ( ( أو على اضغط على  )  3
احلرارة احملددة، يظهر مؤشر  إعداد درجة  التمليس حتى  حني يسخن لوحا    

.) ( “ “جاهز 
الستة، حيث  من خالل األشرطة    ) تتم اإلشارة إلى وقت االستخدام املتبقي )
يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقًة، يتم إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائياً.

.) ( القفل  بإلغاء  التمليس مقفلني، فقم  إذا كان لوحا   4
5 سم لتمليسها.  يزيد عرضها عن  مّشط شعرك وخذ خصلًة ال   5

بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  ( التمليس  ضعها بني لوحَي   6
5 ثواٍن( من  )ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   7

اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.
أو  •	( الداخل  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  لتسريح شعرك بسرعة، اعمد 

إلى اخلارج( عندما يبلغ أطراف الشعر. أبِق جهاز التمليس في هذه الوضعية من 
ثانيتني إلى 3 ثواٍن، ثم حرره.

التسريحة املطلوبة.  7 حتى حتصل على  20 ثانيًة، كرر اخلطوة  بعد   8
.8 5 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   9

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. ولوَحي  إلى تنظيف اجلهاز  اعمد   3
 .) ( التمليس  أقفل لوحَي   4

تعليقه بواسطة  أيضاً  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظه في مكان   5
املزّودة. ( أو تخزينه في احلقيبة  ( 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.

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  از دستگاه  • برای موهای خشک استفاده کنید. 	 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  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.

)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.

اطو کردن موها  2
انتخاب کنید.  را  برای موهای خود  تنظیم دمای مناسب 

روی تنظیمات دمای کم قرار دهید. را  آن  بار استفاده می کنید،  اولین  برای  از اطوی مو  اگر 

تنظیم دمانوع مو

یا موهایی که صاف کردن  وز  موهای ضخیم، 
آن سخت است

)170 درجه سانتی  زیاد  تا  متوسط 
گراد و باالتر(

نرم یا فر  بافت متوسط  با  نازک،  )160 درجه سانتی موهای  تا متوسط  کم 
گراد و پایین تر(

یا رنگ شده رنگ  بور، بی  160 درجه سانتی گراد(موی کمرنگ،  )زیر  کم 

بزنید. برق  پریز  به  را  دوشاخه   1
.) ( را روشن کنید  دستگاه   2

 .)  ( تنظیم دمای پیش فرض نشان داده شده است

انتخاب کنید. را  و تنظیم دمای مناسب موی خود  داده  ( را فشار  ( یا  ) (  3
 ”  READY“ داغ شدند، نشانگر  انتخابی شما  تا دمای   وقتی صفحات اطوی مو 

داده می شود. ( منایش  (
داده می شود که هر  نوار نشان  به صورت شش    ) زمان باقی مانده استفاده )

کدام نشانگر 10 دقیقه است. بعد از 60 دقیقه، دستگاه به طور خودکار خاموش 
می شود.

.) ( باز کنید  را  آن ها  اگر صفحات اطوی مو قفل هستند، قفل   4
در  برای اطو کردن  5 سانتی متر  از  اندازه کمتر  به  را  از مو  ای  و تکه  زده  را شانه  موها   5

دست بگیرید. 

را محکم به هم  ( و دسته ها  ( بین صفحات اطوی مو قرار دهید  را  این دسته مو   6
فشار دهید.

به نوک  5 ثانیه( از ریشه  )حداکثر  با یک حرکت  بلندی مو  انتهای  تا  را  اطوی مو   7
بکشید، بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش 

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

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  7 را تکرار کنید  20 ثانیه، مرحله  از  بعد   8
8 را تکرار کنید. 5 تا  برای اطو کردن بقیه موها، مراحل   9

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

را  توانید سشوار  و غبار قرار دهید. می  و امن، بدون گرد  را در محلی خشک  آن  و سپس   5
ارائه شده قرار دهید. در کیف  را  آن  یا  ( آویزان کنید  ( آویز  با حلقه 

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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