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English
1 Determine the amount of hair by using the hair sectioning 

accessory. Start with a hair strand of 4 cm in width. 
2 Hold the appliance vertically with the open area of the 

curling chamber facing away from the scalp and the 
buttons facing you.

3 Twist the hair ONCE to make it easier to put it into the 
opening of the curling chamber.

4 Place the hair strand on the recess area. Allow the hair to 
pass through the curling chamber, while holding the hair 
strand downwards.

5 PRESS and continuously HOLD the curling button  . The 
hair strand will be automatically curled into the chamber. 
You will hear beeps at regular intervals followed by 
continuous beeps. 
DO NOT release the curling button until the continuous 
beeps stops.

6 Remove your finger from the curling button and move the 
product away from you to release hair from the chamber.

简体中文
1 使用头发分撮配件，确定发量。取一缕宽约 4 厘米的头发。 
2 垂直握住本产品，卷发室的开口区域背向头部，按钮朝向您。

3 将发缕旋转一圈，可更轻松地将其放入卷发室的开口中。

4 将发缕放在凹面区域上。让头发通过卷发室，同时向下拉住
发缕。

5 持续按住卷发按钮 。这缕头发将自动卷入卷发室。每隔一定
时间便会听到蜂鸣音，接着是连续的蜂鸣音。不要松开卷发按
钮，直至连续的蜂鸣音停止。

6 松开卷发按钮，向远离自己的方向移动卷发器，使头发从卷发
室中释放出来。
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 العربية
الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي بخصلة  1   حددي حجم خصلة 

شعر يبلغ عرضها 4 سم. 

التجعيد  2 املفتوحة من حجرة  املنطقة  أفقي مع توجيه   امسكي اجلهاز بشكل 
بعيًدا عن فروة الرأس ومع توجيه األزرار نحوك.

إدخالها في فتحة حجرة  3 الشعر مرة واحدة لتسهيل  إلى لّف خصلة   اعمدي 
التجعيد.

باملرور عبر حجرة  4 التجويف. اسمحي للشعر   ضعي خصلة الشعر على منطقة 
التجعيد، مع توجيه خصلة الشعر نحو األسفل.

تلقائًيا داخل  5 التجعيد  . ستلّتف خصلة الشعر  زر   اضغط باستمرار على 
احلجرة. ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة يليها إشارات صوتية 

مستمرة. ال حترري زر التجعيد إال عندما تتوقف اإلشارات الصوتية املستمرة.

املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من  6 وأبعدي  التجعيد  زر   إرفعي إصبعك عن 
احلجرة.

 فارسی

از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته موی 4  1 با استفاده  را   مقدار موها 
سانتیمتری شروع کنید. 

رو به  2 باز محفظه فرزن  در حالی که قسمت  را به صورت عمودی بگیرید   دستگاه 
بیرون و دکمه های آن به طرف شما باشد.

در حفره محفظه فرزن آسان تر  3 از مو  آن دسته  دادن  تا قرار  بپیچانید  را  بار موها   یک 
شود

را به طرف  4 در قسمت فرورفتگی قرار دهید. در حالی که دسته موها  را   دسته مو 
پایین گرفته اید، اجازه دهید موها از محفظه فرزن عبور کند.

در محفظه  5 . دسته مو به طور خودکار  و نگهدارید  داده  را فشار   دکمه فرزن 
جمع می شود. دستگاه با فواصل منظم بوق های متوالی می زند. تا وقتی بوق های 

متوالی متوقف نشده اند، دکمه فرزن را رها نکنید.

از محفظه  6 تا موها  دور کنید  را  و دستگاه  بردارید  روی دکمه  از  را   انگشت خود 
خارج شود.
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