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به دنیای محصوالت  Philipsخوش آمدید .به شما برای خرید این محصول تبریک می
گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش  ،Philipsدستگاه خود را در سایت
 www.philips.com/welcomeثبت نام کنید.
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مهم

قبل از استفاده از دستگاه ،این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی
نزد خود نگه دارید.

•هشدار :از دستگاه در نزدیکی آب استفاده
نکنید.
•اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می کنید،
پس از مصرف ،آن را از پریز بکشید .استفاده از
دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است ،حتی اگر
خاموش باشد.
•هشدار :از دستگاه در نزدیکی وان حمام،
دوش آب ،حوض یا ظروف حاوی آب
استفاده نکنید.
•همیشه آن را پس از استفاده از پریز
بکشید.
•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای
جلوگیری از بروز خطر ،آن را نزد منایندگی های
 ،Philipsمرکز خدمات مجاز  Philipsیا
اشخاص متخصص تعویض کنید.

اشخاص متخصص تعویض کنید.
•کودکان باالی  8سال و افرادی که از توانایی
جسمی ،حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا
جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها
یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از
خطرات ممکن ،از دستگاه استفاده کنند .کودکان
نباید با دستگاه بازی کنند .متیز کردن و مراقبت از
دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت اجنام
شود.
•قبل از اتصال دستگاه به پریز برق ،بررسی کنید
که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق
محلی شما مطابقت داشته باشد.
•از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده
شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.
•وقتی دستگاه به برق متصل است ،آن را رها
نکنید.
•هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا
لوازمی که  Philipsآن ها را توصیه منی کند
استفاده نکنید .اگر از چنین لوازم جانبی یا
قطعاتی استفاده کنید ،ضمانت نامه شما از
درجه اعتبار ساقط می شود.
•سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.
•قبل از جمع آوری دستگاه ،صبر کنید تا خنک

•سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.
•قبل از جمع آوری دستگاه ،صبر کنید تا خنک
شود.
•هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون
ممکن است بیش از حد داغ باشد .فقط دسته را
بگیرید چون بقیه قسمت ها داغ هستند و نباید
با پوست شما متاس پیدا کنند.
•همیشه دستگاه را با پایه آن روی یک سطح
صاف ،پایدار و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.
صفحات حرارتی داغ هرگز نباید در متاس با سطح
یا سایر مواد قابل اشتعال قرار گیرند.
•از متاس سیم برق با قطعات داغ دستگاه
جلوگیری کنید.
•وقتی دستگاه روشن است ،آن را دور از اشیاء و
مواد قابل اشتعال نگهدارید.
•هرگز وقتی دستگاه داغ است ،آن را با چیزی
(مانند حوله یا پارچه) نپوشانید.
•از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده
کنید .از دستگاه با دست خیس استفاده نکنید.
•صفحات حرارتی را متیز و عاری از گرد و غبار و
محصوالت حالت دهنده مو مانند موس ،اسپری و
ژل نگهدارید .هرگز از دستگاه همراه با
محصوالت حالت دهنده مو استفاده نکنید.

کنید .از دستگاه با دست خیس استفاده نکنید.
•صفحات حرارتی را متیز و عاری از گرد و غبار و
محصوالت حالت دهنده مو مانند موس ،اسپری و
ژل نگهدارید .هرگز از دستگاه همراه با
محصوالت حالت دهنده مو استفاده نکنید.
•صفحات حرارتی با یک روکش پوشیده شده اند.
این روکش ممکن است در طول زمان ساییده شود.
هرچند ،این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه
ندارد.
•اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود،
صفحات حرارتی ممکن است لکه شوند .قبل از
استفاده برای موی مصنوعی ،با فروشنده مو
مشورت کنید.
•همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز
خدماتی مجاز  Philipsببرید .تعمیر توسط افراد
غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین
باشد.
•اشیاء فلزی را در روزنه های هوا وارد نکنید .چون
احتمال برق گرفتگی وجود دارد.
یدان الکترومغناطیسی ()EMF

این دستگاه  Philipsبا کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی
مطابقت دارد.

حیط زیست

حیط زیست

پس از پایان عمر دستگاه ،آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور 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.
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اطو کردن موها

آماده سازی موها:
•موهای خود را با شامپو و نرم کننده بشویید.
•با برس موها را شانه بزنید و با سشوار خشک کنید.
•اسپری محافظ حرارتی را به موها زده و با شانه دانه بلند کامال شانه
بزنید.

نکته
•توصیه می شود هنگامی که از دستگاه استفاده منی کنید ،صفحات
حرارتی را قفل کنید.
•برای افرادی که مرتب از دستگاه استفاده می کنند توصیه می شود
قبل از صاف کردن موها از محصوالت محافظ حرارتی استفاده کنند.
•از اطوی مو فقط وقتی که موها خشک هستند استفاده کنید.
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دوشاخه را به پریز برق بزنید.
قرار دهید تا دستگاه روشن شود.
سوییچ روشن/خاموش ( ) را روی
↵ نشانگر روشن بودن دستگاه ( ) روشن می شود.
↵ بعد از  60ثانیه ،دستگاه گرم می شود.

 3قفل بسنت دستگاه ( ) را بلغزانید تا قفل دستگاه باز شود.
 4موها را شانه زده و تکه ای از مو را به اندازه کمتر از  5سانتی متر برای اطو کردن در
دست بگیرید.
توجه :بهتر است برای موهای پر ،قسمت های بیشتری ایجاد کنید.
 5موها را در بني صفحات اطوی مو ( ) قرار داده و دسته ها را به هم فشار دهيد.
 6اطوی مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر  5ثانیه) از ریشه به نوک
بکشید ،بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید .چون این کار باعث داغ شدن بیش از

 5موها را در بني صفحات اطوی مو ( ) قرار داده و دسته ها را به هم فشار دهيد.
 6اطوی مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر  5ثانیه) از ریشه به نوک
بکشید ،بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید .چون این کار باعث داغ شدن بیش از
حد مو می شود.
•برای تاب دار کردن مو ،اطو را تا انتهای مو بکشید و آن را به اندازه یک نیم
دایره به داخل (یا خارج) بپیچید و اجازه دهید مو از روی صفحات به بیرون سر
بخورد.
 7برای اطو کردن بقیه موها ،مراحل  4تا  6را تکرار کنید.
پس از استفاده:
 1دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
 2دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
 3دستگاه و صفحات اطوی مو را با استفاده از یک پارچه مرطوب متیز کنید.
 4صفحات اطوی مو را قفل کنید ( ).
 5و سپس آن را در محلی خشک و امن ،بدون گرد و غبار قرار دهید .می توانید دستگاه را
با حلقه آویز ( ) آویزان کنید.
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ضمانت نامه و خدمات پس از فروش
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عیب یابی

برای کسب اطالعات مثال برای رفع اشکال دستگاه خود ،لطفا ً از وب سایت  Philipsبه آدرس
 www.philips.comبازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش  Philipsدر 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  Philipsوجود ندارد به
فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.

راه حل

علت

اشکال

بررسی کنید دوشاخه دستگاه درست به
برق زده شده باشد.
فیوز پریز برق خانگی خود را بررسی كنید.

ممکن است پریزی که
دوشاخه دستگاه در آن
است ،خراب باشد.

دستگاه اصال
کار منی کند.

بررسی کنید که ولتاژ نشان داده شده
بر روی دستگاه با ولتاژ منبع برق یکسان
باشد.

ممکن است دستگاه برای
ولتاژی که به آن متصل
است مناسب نباشد.
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