
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 
benefit from the support that Philips offers, register your product at 
www.philips.com/welcome.

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it 
for future reference.

• WARNING: Do not use this appliance 
near water. 

• When the appliance is used in a 
bathroom, unplug it after use since 
the proximity of water presents a risk, 
even when the appliance is  
switched off.

• WARNING: Do not use this appliance 
near bathtubs, showers, basins 
or other vessels  
containing water.

• Always unplug the appliance 
after use.

• If the mains cord is damaged, you 
must have it replaced by Philips, a 
service centre authorised by Philips or 
similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

• This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision 
or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
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• Before you connect the appliance, 
ensure that the voltage indicated on 
the appliance corresponds to the local 
power voltage.

• Do not use the appliance for any 
other purpose than described in this 
manual.

• When the appliance is connected to 
the power, never leave it unattended.

• Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 
or that Philips does not specifically 
recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee 
becomes invalid.

• Do not wind the mains cord round 
the appliance.

• Wait until the appliance has cooled 
down before you store it.

• Pay full attention when using the 
appliance since it could be extremely 
hot. Only hold the handle as other 
parts are hot and avoid contact with 
the skin.

• Always place the appliance on a heat-
resistant, stable flat surface. The hot 
plate should never touch the surface 
or other flammable material.

• Avoid the mains cord from coming 
into contact with the hot parts of the 
appliance.

• Keep the appliance away from 
flammable objects and material when 
it is switched on.

• Never cover the appliance with 
anything (e.g. a towel or clothing) 
when it is hot. 

• Only use the appliance on dry hair. Do 
not operate the appliance with wet 
hands. 

• Keep the appliance clean and free 
of dust and styling products such as 
mousse, spray and gel. Never use the 
appliance in combination with styling 
products. 

• The plates have coating. This coating 
might slowly wear away over time. 
However, this does not affect the 
performance of the appliance. 

• If the appliance is used on color-
treated hair, the plate may be stained. 
Before using it on artificial hair, always 
consult their distributor. 

• Always return the appliance to a 
service centre authorized by Philips 
for examination or repair. Repair by 
unqualified people could result in an 
extremely hazardous situation for  
the user. 

• Do not insert metal objects into 
openings to avoid electric shock.

• Do not pull on the power cord after 
using. Always unplug the appliance by 
holding the plug.

• It is normal to find moisture on the 
device during use.

Electromagnetic fields (EMF) 
This Philips appliance complies with all applicable standards and 
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment
This symbol on a product means that the product is covered 
by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about 
the local separate collection system for electrical and 
electronic products. Follow local rules and never dispose of 
the product with normal household waste. Correct disposal 
of old products helps prevent negative consequences for the 
environment and human health.

2 Overview (Fig.1)
a Heating plates

b Lock/unlock buttons

c Swivel power cord

d Power on/off switch

e Power-on indicator

3 Preparation for use (Fig.2)
1 Wash your hair and blow dry until it is dry.
2 Use a wide-toothed brush to brush your hair. Ensure your hair is 

tangle-free.
3 Apply heat protection spray onto your hair before getting started. 
4 Separate your hair into sections before styling. 

Tip

• Try to practice with this appliance several times before switching 
it on. With practice, the styling results will improve over time.

You can find step-by-step styling instructions on Quick Start Guide.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it. 
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth. 
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. 

4 Styling tips

Tip

• If you want to know how to make curls,  
please visit www.philips.com/curlguide

• Keep your hair dry while curling.
• For longer lasting result, apply hair styling spray onto each section 

before curling.
• For additional touch up, you may put some finishing spray after the 

styling is completed.
• If your hair is chemically treated (colored or permed), always use a 

styling product which offers heat protection before styling.
• The bigger strand you curl, the looser your curl will be. It is 

recommended to curl 3cm width of hair strand for natural curls. 
• You can create different types of curls such as inward or outward 

curls, loose or tight curls by applying different techniques.

• For inward curls, rotate the device towards your head
• For outwards curls, rotate the device away from your head
• Mix the two types of the curls for a more natural and  

modern style
• The curl will be tighter if you turn the device in full circle or keep 

turning the device while pulling downward
• If you turn the device less than 180 degrees, the curl will be less 

pronounced. Try to turn the device at least 180 degrees and keep 
the device parallel to the floor while pulling downward slowly and 
continuously in order to guarantee good curls. 

• This curler can also be used to smoothen or straighten hair. Simply 
put the hair strand in between the plates by pressing the buttons 
and gently stroke downward.

• This curler can be also used for creating volume at the hair roots. 
Place a piece of hair in between the plates and hold the device at 90 
degrees to the scalp for a few seconds. Slowly release the hair strand 
by pressing the two buttons. 

• It is possible to press either of the buttons and have a narrow space 
between the plates for curling a thinner hair strand. 

• When you have finished curling a hair strand, allow the curl to shape 
better by holding it up before continuing with styling.

• Gently brush out the hair after curling for more natural curls.
• When hair is trapped or being pulled during use, press the  

lock/unlock buttons during the application to release the hair.

5 Guarantee & service 
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if 
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com 
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will 
find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no 
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para 
usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, 
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o 
aparelho e guarde-o para consultas futuras.

• AVISO: não utilize este aparelho perto 
de água. 

• Quando o aparelho for utilizado numa 
casa-de-banho, desligue-o da corrente 
após a utilização, uma vez que a 
presença de água apresenta riscos, 
mesmo com o aparelho desligado.

• AVISO: não utilize este aparelho perto 
de banheiras, chuveiros, lavatórios ou 
outros recipientes que  
contenham água.

• Desligue sempre da corrente 
após cada utilização.

• Se o fio estiver danificado, deve ser 
sempre substituído pela Philips, por 
um centro de assistência autorizado 
da Philips ou por pessoal devidamente 
qualificado para se evitarem situações 
de perigo.

• Este aparelho pode ser utilizado 
por crianças com idade igual ou 
superior a 8 anos e por pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou com falta 
de experiência e conhecimento, caso 
tenham sido supervisionadas ou lhes 
tenham sido dadas instruções relativas 
à utilização segura do aparelho e se 
tiverem sido alertadas para os perigos 
envolvidos. As crianças não podem 
brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção do utilizador não podem 
ser efectuadas por crianças sem 
supervisão. 

• Antes de ligar o aparelho, certifique-se 
de que a tensão indicada no mesmo 
corresponde à tensão do local onde 
está a utilizá-lo.

• Não utilize o aparelho para outro fim 
que não o descrito neste manual.

• Nunca deixe o aparelho sem vigilância 
quando estiver ligado à corrente.

• Nunca utilize quaisquer acessórios ou 
peças de outros fabricantes ou que 
a Philips não tenha especificamente 
recomendado. Se utilizar tais 
acessórios ou peças, a garantia 
perderá a validade.

• Não enrole o fio de alimentação à 
volta do aparelho.

• Aguarde que o aparelho arrefeça 
antes de o guardar.

• Tenha muito cuidado ao utilizar 
o aparelho, pois este pode estar 
extremamente quente. Segure apenas 
pela pega, visto que as outras peças 
estão quentes, e evite o contacto  
com a pele.

• Coloque sempre o aparelho numa 
superfície plana, estável e resistente 
ao calor. A placa quente nunca deve 
entrar em contacto com a superfície 
nem com outros materiais inflamáveis.

• Evite que o fio de alimentação entre 
em contacto com as partes quentes 
do aparelho.

• Mantenha o aparelho afastado de 
objectos e materiais inflamáveis 
quando estiver ligado.

• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com 
toalhas ou roupa) quando  
estiver quente. 

• Utilize apenas o aparelho sobre 
cabelos secos. Não utilize o aparelho 
com as mãos molhadas. 

• Mantenha o aparelho limpo e sem pó 
ou produtos de modelação do cabelo 
como espuma, laca e gel. Nunca utilize 
o aparelho em combinação com 
produtos de modelação do cabelo. 

• As placas têm um revestimento. Este 
revestimento poderá desgastar-se 
com o passar do tempo. No entanto, 
isto não afecta o desempenho do 
aparelho. 

• Se o aparelho for utilizado em cabelos 
pintados, a placa pode ficar manchada. 
Antes de o utilizar em cabelo artificial, 
consulte sempre o seu distribuidor. 

• Leve sempre o aparelho a um 
centro de assistência autorizado da 
Philips para verificação ou reparação. 
Reparações efectuadas por pessoas 
não qualificadas poderiam provocar 
uma situação extremamente perigosa 
para o utilizador. 

• Não introduza objectos metálicos 
nas aberturas para evitar choques 
eléctricos.

• Não puxe o cabo de alimentação 
após a utilização. Desligue o aparelho 
segurando sempre na ficha.

• É normal encontrar humidade no 
dispositivo durante a utilização.

Campos electromagnéticos (CEM) 
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis 
relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Ambiente
Este símbolo num produto significa que o produto está 
abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se 
acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos 
eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine 
o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. 
A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar 
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Visão geral (Fig. 1)
a Placas de aquecimento

b Botões bloquear/desbloquear

c Cabo de alimentação rotativo

d Botão ligar/desligar

e Indicador ligar/desligar

3 Preparação para utilização (Fig. 2)
1 Lave o cabelo e seque totalmente com o secador.
2 Utilize um pente de dentes largos para pentear o cabelo. Assegure-

se de que o cabelo está desembaraçado.
3 Aplique um spray de protecção do calor no cabelo antes  

de começar. 
4 Separe o cabelo em madeixas antes de o modelar. 

Dica:

• Experimente este aparelho várias vezes antes de ligar  
para praticar. Com a prática, o resultado da modelagem 
melhorará com o tempo.

Você pode encontrar instruções de modelagem passo a passo no guia 
de início rápido. 
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente. 
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho com um pano húmido. 
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. 

4 Dicas de modelação

Dica:

• Se quiser aprender a modelar caracóis, visite  
www.philips.com/curlguide

• Mantenha o cabelo seco enquanto cria os cachos.
• Para um resultado mais duradouro, aplique spray de modelar para 

cabelos em cada seção antes de fazer os cachos.
• Para um toque adicional, você pode colocar um pouco de spray de 

acabamento depois que a modelagem estiver concluída.
• Caso seu cabelo seja quimicamente tratado (tingido ou tenha 

permanente) use sempre um produto modelador que tenha 
proteção contra aquecimento antes de começar a modelar.

• Quanto maiores os cachos, mais soltos eles ficarão. É recomendável 
fazer cachos de 3 cm de largura para que eles tenham uma 
aparência natural. 

• Você pode criar diferentes tipos de cachos, com as pontas para 
dentro ou para fora, cachos soltos ou mais definidos aplicando 
diferentes técnicas.
• Para cachos com as pontas para dentro, gire o aparelho na 

direção de sua cabeça
• Para cachos com as pontas para fora, gire o aparelho na direção 

oposta à sua cabeça
• Misture os dois tipos de cachos para obter um estilo mais natural 

e moderno
• O cacho será mais definido se você girar o aparelho em um 

círculo completo ou continuar girando o aparelho enquanto o 
empurra para baixo

• Se você girar o aparelho menos de 180 graus, o cacho ficará menos 
pronunciado. Tente girar o aparelho por pelo menos 180 graus e 
mantê-lo paralelo ao piso enquanto o empurra para baixo lenta e 
continuamente para garantir bons cachos. 

• Este modelador de cachos também pode ser usado para suavizar 
ou alisar os cabelos. Basta colocar a mecha de cabelo entre as placas 
pressionando os botões e dando delicados puxões para baixo.

• Esse modelador de cachos também pode ser usado para criar 
volume na raiz. Coloque uma mecha de cabelo entre as placas e 
segure o aparelho em um ângulo de 90 graus ao couro cabeludo 
por alguns segundos. Solte lentamente a mecha de cabelo 
pressionando os dois botões.

• É possível premir um dos botões para criar um espaço estreito entre 
as placas para encaracolar uma madeixa de cabelo mais fina. 

• Quando terminar de encaracolar uma madeixa, assegure-se de que 
esta fica modelada segurando-a em cima antes de continuar  
a modelar.

• Penteie delicadamente o cabeço depois de o encaracolar para 
caracóis mais naturais.

• Se o cabelo ficar preso ou for puxado durante a utilização, prima os 
botões para bloquear/desbloquear durante a aplicação para soltar 
o cabelo.

5 Garantia e assistência 
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um 
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em 
www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips 
do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia 
mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu 
país, dirija-se ao representante local da Philips.

Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk 
mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan 
oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan 
perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

• AMARAN: Jangan gunakan perkakas 
ini dekat dengan air. 

• Apabila anda menggunakan 
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut 
plagnya setelah digunakan kerana 
kehampirannya dengan air juga adalah 
risiko, walaupun setelah  
perkakas dimatikan.

• AMARAN: Jangan gunakan perkakas 
ini berhampiran dengan tab 
mandi, pancur air, sinki atau 
bekas lain yang  
mengandungi air.

• Cabut plag perkakas setiap kali  
selepas digunakan.

• Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti 
diganti oleh Philips, pusat servis yang 
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak 
lain seumpamanya yang layak bagi 
mengelakkan bahaya.

• Perkakas ini boleh digunakan oleh 
kanak-kanak berumur 8 tahun dan 
ke atas dan orang yang kurang 
keupayaan fizikal, deria atau mental, 
atau kekurangan pengalaman dan 
pengetahuan jika mereka diberi 
pengawasan dan arahan berkaitan 
penggunaan perkakas secara selamat 
dan memahami bahaya yang mungkin 
berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya 
bermain dengan perkakas ini. 
Pembersihan dan penyenggaraan tidak 
sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak 
tanpa pengawasan. 

• Sebelum anda menyambungkan 
perkakas ini, pastikan voltan yang 
dinyatakan pada perkakas selaras 
dengan voltan kuasa tempatan anda.

• Jangan gunakan perkakas untuk 
sebarang tujuan lain selain daripada 
yang diterangkan dalam buku  
panduan ini.

• Apabila perkakas telah disambungkan 
kepada kuasa, jangan sekali-kali 
dibiarkan tanpa diawasi.

• Jangan sekali-kali gunakan sebarang 
perkakas atau bahagian dari mana-
mana pengilang atau yang tidak 
disyorkan secara khusus oleh Philips. 
Jika anda menggunakan aksesori atau 
bahagian yang sedemikian, jaminan 
anda menjadi tidak sah.

• Jangan lilit kord sesalur mengelilingi 
perkakas.

• Tunggu sehingga perkakas sejuk 
sebelum menyimpannya.

• Beri perhatian penuh semasa 
menggunakan perkakas kerana ia 
boleh menjadi sangat panas. Pegang 
pemegang sahaja kerana bahagian lain 
panas dan elakkan dari bersentuhan 
dengan kulit anda.

• Sentiasa letakkan perkakas di atas 
permukaan tahan panas dan rata stabil. 
Plat panas ini tidak boleh sekali-kali 
menyentuh permukaan atau bahan 
mudah terbakar yang lain.

• Jauhkan kord sesalur kuasa dari 
tersentuh pada bahagian  
panas perkakas.

• Jauhkan perkakas daripada objek dan 
bahan yang mudah terbakar apabila  
ia dihidupkan.

• Jangan sekali-kali tutup perkakas 
dengan apa-apa (contohnya tuala atau 
kain) apabila ia panas. 

• Gunakan perkakas hanya pada 
rambut yang kering. Jangan kendalikan 
perkakas dengan tangan yang basah. 

• Pastikan perkakas sentiasa bersih dan 
bebas daripada habuk serta produk 
pendandan seperti mus, semburan 
dan gel. Jangan gunakan perkakas 
ini bersama-sama dengan produk 
pendandan. 

• Plat ini mempunyai salutan. Salutan ini 
mungkin akan haus perlahan-lahan dari 
masa ke semasa. Bagaimanapun, ini 
tidak menjejaskan prestasi perkakas. 

• Jika perkakas digunakan pada 
rambut yang dirawat warna, plat 
mungkin menjadi kotor. Sebelum 
menggunakannya pada rambut 
palsu, sentiasalah merujuk kepada 
pengedarnya. 

• Kembalikan perkakas ke pusat servis 
yang dibenarkan oleh Philips setiap 
kali anda hendak mendapatkan 
pemeriksaan atau pembaikan. 
Pembaikan oleh orang yang tidak 
berkelayakan boleh menyebabkan 
situasi yang amat berbahaya  
kepada pengguna. 

• Jangan masukkan objek logam ke 
dalam bukaan untuk mengelakkan 
kejutan elektrik.

• Jangan tarik kord kuasa selepas 
menggunakannya. Pegang plag setiap 
kali anda mencabut plag perkakas.

• Kelembapan pada peranti adalah 
mudah untuk didapati.

• Kelembapan pada peranti adalah 
mudah untuk didapati semasa 
penggunaan.

Medan elektromagnet (EMF) 
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan 
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Alam sekitar
Simbol ini pada produk bermakna produk diliputi oleh 
Arahan Eropah 2012/19/EU. Maklumkan diri anda mengenai 
sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan 
elektronik. Ikut peraturan setempat anda dan jangan sekali-kali 
buang produk dengan sisa rumah yang biasa. Cara membuang 
produk lama yang betul akan membantu mencegah akibat 
negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

2 Gambaran keseluruhan (Rajah1)
a Plat pemanas

b Butang kunci/buka kunci

c Kod kuasa putar ayun

d Suis hidup/mati

e Penunjuk kuasa hidup

3 Persediaan untuk penggunaan 
(Rajah 2)

1 Cuci rambut anda dan keringkan sehingga kering.
2 Gunakan sikat bergigi jarang untuk menyikat rambut anda. Pastikan 

rambut anda bebas kusut.
3 Gunakan semburan pelindung haba pada rambut sebelum bermula. 
4 Asingkan rambut kepada beberapa bahagian sebelum mula 

menggayakan. 

Petua

• Cuba berlatih dengan perkakas ini beberapa kali sebelum 
menghidupkannya. Hasil penggayaan akan bertambah baik 
selepas beberapa latihan.

Anda boleh mendapatkan arahan penggayaan langkah demi langkah di 
Panduan Permulaan Ringkas. 
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya. 
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga  

ia menyejuk.
3 Bersihkan perkakas dengan kain lembap. 
4 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. 

4 Petua penggayaan

Petua

• Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut cara membuat keriting,  
sila lawati www.philips.com/curlguide

• Pastikan rambut anda sentiasa kering semasa mengeriting.
• Untuk hasil yang tahan lebih lama, gunakan semburan pendandan 

rambut pada setiap bahagian sebelum mengeriting.
• Untuk kemasan tambahan, anda boleh menggunakan semburan 

kemasan selepas penggayaan selesai.
• Jika rambut anda telah dirawat dengan bahan kimia (diwarnakan 

atau dikerinting), gunakan produk penggayaan yang menawarkan 
perlindungan haba setiap kali sebelum menggayakan rambut.

• Lebih besar genggaman rambut yang dikeritingkan, lebih longgar 
keriting anda. Anda disarankan untuk mengeriting genggaman rambut 
selebar 3 cm untuk mendapatkan keriting semula jadi. 

• Anda boleh mencipta beberapa jenis keriting berbeza seperti 
keriting ke dalam atau ke luar, keriting longgar atau ketat dengan 
menggunakan teknik berbeza.
• Untuk keriting ke dalam, putarkan peranti ke arah kepala anda
• Untuk keriting ke luar, putarkan peranti menjauhi kepala anda
• Gabungkan dua jenis keriting ini untuk gaya yang lebih semula jadi 

dan moden
• Keriting akan lebih ketat jika anda memutarkan peranti dalam 

putaran penuh atau sentiasa memutarkan peranti sambil menarik 
ke bawah



تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم 
.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 
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن 
قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون 

التشغيل. متوقفاً عن 
• بالقرب من حوض 	 حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االستحمام، أو ِمرّشة االغتسال، أو 
املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على 

ماء.
• الطاقة عن اجلهاز 	 دائماً بفصل  قم 

بعد االستخدام.
• تالفاً، فيجب 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة 
مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني 

لتجنب أي خطر.
• ميكن استخدام هذا اجلهاز من قبل األطفال 	

الذين يبلغ عمرهم 8 سنوات وما فوق واألشخاص 
الذين يعانون من اختالل في القدرات اجلسدية أو 

احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة 
واملعرفة، في حال مت اإلشراف عليهم أو مت تزويدهم 

بإرشادات تتعلق باستخدام هذا اجلهاز بطريقة 
آمنة وفي حال كانوا يدركون اخملاطر التي قد 

يتعرضون لها. ال يجب أن يلعب األطفال باجلهاز. 
ال يجب أن يقوم األطفال بتنظيف اجلهاز أو 

دون اإلشراف عليهم.  صيانته من 
• أن 	 بالكهرباء، تأكد من  قبل توصيل اجلهاز 

الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 
الفولتية احمللية.

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

• أثناء توصيله 	 دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
بالكهرباء.

• أو قطع ال 	 أبداً أي أكسسوارات  ال تستخدم 
توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 

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

• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	 انتظر حتى 
• إذ قد 	 أثناء استخدام اجلهاز  توخَّ احلذر الشديد 

يكون ساخنًا جًدا. امسكه من املقبض، إذ إن 
األجزاء األخرى ساخنة، وتفادَ مالمسته البشرة.

• ضع اجلهاز دائًما على سطح مستٍو وثابت ومقاوم 	
للحرارة. يجب أال يالمس اللوح الساخن السطح 

أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال.
• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء اجلهاز 	

الساخنة.
• القابلة 	 واملواد  أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض 

لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.
• أو 	 املثال مبنشفة  أبًدا )على سبيل  ال تغطِّ اجلهاز 

قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 
• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	

تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 
• الغبار ومنتجات 	 حافظ على اجلهاز نظيًفا من 

التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. احرص على 
عدم استخدام اجلهاز أبًدا مع أي منتجات تسريح. 

• الغالف 	 يتعرّض هذا  األلواح بغالف. قد  تتمتع 
للتلف مع مرور الوقت. إال أن ذلك ال يؤثر على أداء 

املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلهاز. يجب استشارة املوزّع دائًما قبل 
استخدام اجلهاز على شعر مستعار. 

• إلى مركز خدمة معتمد 	 دائًما  إرجاع اجلهاز  يجب 
من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 

إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 
شديًدا على املستخدم. 

• الفتحات لتفادي 	 داخل  تُدِخل أجساًما معدنية  ال 
حدوث صدمة كهربائية.

• ال تسحب سلك الطاقة بعد االستخدام. امسك 	
باملأخذ دائًما عند فصل اجلهاز عن مصدر الطاقة.

• من الطبيعي العثور على عالمات رطوبة على 	
اجلهاز أثناء االستخدام

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة املعايير واألنظمة املطبقة املتعلقة بالتعرض للحقول 
الكهرومغناطيسية.

البيئة

يشير هذا الرمز إلى أن املنتج يخضع لإلرشاد األوروبي EU/19/ 2012. يرجى 
االطالع على النظام احمللي املنفصل لتجميع املنتجات اإللكترونية والكهربائية. 

التزم بالقوانني احمللية واحرص على عدم التخلص من املنتج مع نفايات املنزل 
االعتيادية. يساعد التخلص من املنتجات القدمية بالطريقة الصحيحة على 

حماية البيئة وصحة األفراد من التبعات السلبية.

نظرة عامة )الرسم 1(  2

a لوحا التسخني

b زرّا التأمني/إلغاء التأمني

c سلك طاقة دوّار

d مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

e مؤشر التشغيل

التحضير لالستخدام )الرسم 2(  3

اغسلي شعرك وجففيه متاًما مبجفف الشعر. 1

استخدمي فرشاة عريضة األسنان لتمشيط شعرك. احرصي على تسريح شعرك  2
للتخلص من أي تشابكات.

ضعي رذاذ احلماية من احلرارة على شعرك قبل بدء االستخدام.  3

قّسمي شعرك إلى خصل قبل بدء التسريح.  4

نصيحة

• حاولي التمرّن على استخدام هذا اجلهاز عدة مرات قبل تشغيله. ستتحسن نتائج 	
تسريح الشعر مع الوقت واملمارسة.

ميكنك االطالع على إرشادات مفّصلة في دليل بدء التشغيل السريع.
بعد االستخدام:

قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه.  1

ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد. 2

اعمد إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.  3

احفظه في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار.  4

نصائح للتسريح  4

نصيحة

•  هل تريدين أن تتعلمي كيفية احلصول على خصل مموجة؟	
www.philips.com/curlguide حتققي من الفيديو التعليمي على

• حافظي على شعرك جافاً أثناء جتعيده.	

• لنتائج تدوم لفترة أطول، رشي رذاذ تثبيت الشعر على كل خصلة قبل جتعيدها.	

• لوضع ملسات نهائية إضافية، رشي القليل من رذاذ تثبيت الشعر بعد إنهاء 	
التسريحة.

• في حال خضع شعرك ملعاجلة كيميائية )مت صبغه أو متت معاجلته ليصبح مجّعًدا(، 	
استخدمي دائًما منتج تسريح الشعر الذي يحمي شعرك من السخونة قبل 

تسريحه.

• كلما كانت خصلة الشعر أكبر، كانت التموجات أعرض. ننصحك بتجعيد خصلة 	
شعر بعرض 3 سم للحصول على متوجات طبيعية. 

• ميكنك ابتكار أنواع مختلفة من التموجات، مثل التموجات إلى الداخل أو إلى اخلارج أو 	
التموجات العريضة أو املشدودة عبر اتباع أساليب مختلفة.

• للحصول على متوجات إلى الداخل، أديري اجلهاز باجتاه الوجه	

• للحصول على متوجات إلى اخلارج، أديري اجلهاز باالجتاه املعاكس للوجه	

• ميكنك املزج بني هذين األسلوبني للحصول على تسريحة طبيعية 	
وعصرية أكثر

• للحصول على متوجات مشدودة أكثر أديري اجلهاز بحركات دائرية كاملة 	
أو استمري بتدوير اجلهاز بينما تسحبني اخلصلة إلى األسفل

• في حال تدوير اجلهاز باجتاه يقل عن 180 درجة، لن تكون التموجات قوية. حاولي تدوير 	
اجلهاز باجتاه ال يقل عن 180 درجة وأمسكيه مبحاذاة األرض بينما تسحبينه إلى 

األسفل ببطء وبشكل مستمر للحصول على متوجات رائعة. 

• ميكن استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتنعيم الشعر أو متليسه أيًضا. ما عليك 	
سوى وضع خصلة الشعر بني اللوحَتني عبر الضغط على الزرَين والسحب بلطف 

إلى األسفل.

• ميكن استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا أيًضا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. ضعي 	
خصلة شعر بني اللوحَتني وأمسكي اجلهاز باجتاه 90 درجة من فروة الرأس لبضع ثواٍن. 

حرري خصلة الشعر ببطء عبر الضغط على الزرَين.

• َّين وتضييق املسافة بني اللوَحني لتجعيد خصل 	 ميكنك مع ذلك الضغط على أحد الزر
شعر أرفع. 

• بعد االنتهاء من جتعيد خصلة الشعر، امسكي بها قليالً لكي يثبت شكلها قبل 	
متابعة التسريح.

• مّشطي الشعر برفق بعد جتعيده للحصول على مظهر طبيعي.	

• َّي القفل/إلغاء 	 في حال علق الشعر أو مت سحبه أثناء االستخدام، اضغطي على زر
القفل أثناء التطبيق لتحريره.

والخدمة  الضمان   5

إذا احتجت إلى معلومات حول استبدال ملحق ما مثالً أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى 
زيارة موقع Philips على 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.

تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم 
.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 
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن 
قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون 

التشغيل. متوقفاً عن 
• بالقرب من حوض 	 حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االستحمام، أو ِمرّشة االغتسال، أو 
املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على 

ماء.
• الطاقة عن اجلهاز 	 دائماً بفصل  قم 

بعد االستخدام.
• تالفاً، فيجب 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة 
مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني 

لتجنب أي خطر.
• ميكن استخدام هذا اجلهاز من قبل األطفال 	

الذين يبلغ عمرهم 8 سنوات وما فوق واألشخاص 
الذين يعانون من اختالل في القدرات اجلسدية أو 

احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة 
واملعرفة، في حال مت اإلشراف عليهم أو مت تزويدهم 

بإرشادات تتعلق باستخدام هذا اجلهاز بطريقة 
آمنة وفي حال كانوا يدركون اخملاطر التي قد 

يتعرضون لها. ال يجب أن يلعب األطفال باجلهاز. 
ال يجب أن يقوم األطفال بتنظيف اجلهاز أو 

دون اإلشراف عليهم.  صيانته من 
• أن 	 بالكهرباء، تأكد من  قبل توصيل اجلهاز 

الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 
الفولتية احمللية.

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

• أثناء توصيله 	 دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 
بالكهرباء.

• أو قطع ال 	 أبداً أي أكسسوارات  ال تستخدم 
توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 

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

• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	 انتظر حتى 
• إذ قد 	 أثناء استخدام اجلهاز  توخَّ احلذر الشديد 

يكون ساخنًا جًدا. امسكه من املقبض، إذ إن 
األجزاء األخرى ساخنة، وتفادَ مالمسته البشرة.

• ضع اجلهاز دائًما على سطح مستٍو وثابت ومقاوم 	
للحرارة. يجب أال يالمس اللوح الساخن السطح 

أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال.
• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء اجلهاز 	

الساخنة.
• القابلة 	 واملواد  أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض 

لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.
• أو 	 املثال مبنشفة  أبًدا )على سبيل  ال تغطِّ اجلهاز 

قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 
• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	

تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 
• الغبار ومنتجات 	 حافظ على اجلهاز نظيًفا من 

التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. احرص على 
عدم استخدام اجلهاز أبًدا مع أي منتجات تسريح. 

• الغالف 	 يتعرّض هذا  األلواح بغالف. قد  تتمتع 
للتلف مع مرور الوقت. إال أن ذلك ال يؤثر على أداء 

املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلهاز. يجب استشارة املوزّع دائًما قبل 
استخدام اجلهاز على شعر مستعار. 

• إلى مركز خدمة معتمد 	 دائًما  إرجاع اجلهاز  يجب 
من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 

إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 
شديًدا على املستخدم. 

• الفتحات لتفادي 	 داخل  تُدِخل أجساًما معدنية  ال 
حدوث صدمة كهربائية.

• ال تسحب سلك الطاقة بعد االستخدام. امسك 	
باملأخذ دائًما عند فصل اجلهاز عن مصدر الطاقة.

• من الطبيعي العثور على عالمات رطوبة على 	
اجلهاز أثناء االستخدام

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة املعايير واألنظمة املطبقة املتعلقة بالتعرض للحقول 
الكهرومغناطيسية.

البيئة

يشير هذا الرمز إلى أن املنتج يخضع لإلرشاد األوروبي EU/19/ 2012. يرجى 
االطالع على النظام احمللي املنفصل لتجميع املنتجات اإللكترونية والكهربائية. 

التزم بالقوانني احمللية واحرص على عدم التخلص من املنتج مع نفايات املنزل 
االعتيادية. يساعد التخلص من املنتجات القدمية بالطريقة الصحيحة على 

حماية البيئة وصحة األفراد من التبعات السلبية.

نظرة عامة )الرسم 1(  2

a لوحا التسخني

b زرّا التأمني/إلغاء التأمني

c سلك طاقة دوّار

d مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

e مؤشر التشغيل

التحضير لالستخدام )الرسم 2(  3

اغسلي شعرك وجففيه متاًما مبجفف الشعر. 1

استخدمي فرشاة عريضة األسنان لتمشيط شعرك. احرصي على تسريح شعرك  2
للتخلص من أي تشابكات.

ضعي رذاذ احلماية من احلرارة على شعرك قبل بدء االستخدام.  3

قّسمي شعرك إلى خصل قبل بدء التسريح.  4

نصيحة

• حاولي التمرّن على استخدام هذا اجلهاز عدة مرات قبل تشغيله. ستتحسن نتائج 	
تسريح الشعر مع الوقت واملمارسة.

ميكنك االطالع على إرشادات مفّصلة في دليل بدء التشغيل السريع.
بعد االستخدام:

قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه.  1

ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد. 2

اعمد إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.  3

احفظه في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار.  4

نصائح للتسريح  4

نصيحة

•  هل تريدين أن تتعلمي كيفية احلصول على خصل مموجة؟	
www.philips.com/curlguide حتققي من الفيديو التعليمي على

• حافظي على شعرك جافاً أثناء جتعيده.	

• لنتائج تدوم لفترة أطول، رشي رذاذ تثبيت الشعر على كل خصلة قبل جتعيدها.	

• لوضع ملسات نهائية إضافية، رشي القليل من رذاذ تثبيت الشعر بعد إنهاء 	
التسريحة.

• في حال خضع شعرك ملعاجلة كيميائية )مت صبغه أو متت معاجلته ليصبح مجّعًدا(، 	
استخدمي دائًما منتج تسريح الشعر الذي يحمي شعرك من السخونة قبل 

تسريحه.

• كلما كانت خصلة الشعر أكبر، كانت التموجات أعرض. ننصحك بتجعيد خصلة 	
شعر بعرض 3 سم للحصول على متوجات طبيعية. 

• ميكنك ابتكار أنواع مختلفة من التموجات، مثل التموجات إلى الداخل أو إلى اخلارج أو 	
التموجات العريضة أو املشدودة عبر اتباع أساليب مختلفة.

• للحصول على متوجات إلى الداخل، أديري اجلهاز باجتاه الوجه	

• للحصول على متوجات إلى اخلارج، أديري اجلهاز باالجتاه املعاكس للوجه	

• ميكنك املزج بني هذين األسلوبني للحصول على تسريحة طبيعية 	
وعصرية أكثر

• للحصول على متوجات مشدودة أكثر أديري اجلهاز بحركات دائرية كاملة 	
أو استمري بتدوير اجلهاز بينما تسحبني اخلصلة إلى األسفل

• في حال تدوير اجلهاز باجتاه يقل عن 180 درجة، لن تكون التموجات قوية. حاولي تدوير 	
اجلهاز باجتاه ال يقل عن 180 درجة وأمسكيه مبحاذاة األرض بينما تسحبينه إلى 

األسفل ببطء وبشكل مستمر للحصول على متوجات رائعة. 

• ميكن استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتنعيم الشعر أو متليسه أيًضا. ما عليك 	
سوى وضع خصلة الشعر بني اللوحَتني عبر الضغط على الزرَين والسحب بلطف 

إلى األسفل.

• ميكن استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا أيًضا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. ضعي 	
خصلة شعر بني اللوحَتني وأمسكي اجلهاز باجتاه 90 درجة من فروة الرأس لبضع ثواٍن. 

حرري خصلة الشعر ببطء عبر الضغط على الزرَين.

• َّين وتضييق املسافة بني اللوَحني لتجعيد خصل 	 ميكنك مع ذلك الضغط على أحد الزر
شعر أرفع. 

• بعد االنتهاء من جتعيد خصلة الشعر، امسكي بها قليالً لكي يثبت شكلها قبل 	
متابعة التسريح.

• مّشطي الشعر برفق بعد جتعيده للحصول على مظهر طبيعي.	

• َّي القفل/إلغاء 	 في حال علق الشعر أو مت سحبه أثناء االستخدام، اضغطي على زر
القفل أثناء التطبيق لتحريره.

والخدمة  الضمان   5

إذا احتجت إلى معلومات حول استبدال ملحق ما مثالً أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى 
زيارة موقع Philips على 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.

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

نام کنید. philips.com/welcome ثبت 

مهم  1

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.
• وان حمام، دوش 	 نزدیکی  در  هشدار: از دستگاه 

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 

Philips یا  Philips، مرکز خدمات مجاز 
اشخاص متخصص تعویض کنید.

• کودکان باالی 8 سال 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 Philips آن 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 	

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 روی یک سطح صاف، پایدار و 	

مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. صفحه داغ هرگز 
نباید در متاس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال 

قرار گیرد.
• 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 	

پارچه( نپوشانید.  یا  )مانند حوله 
• از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده 	

کنید. از دستگاه با دست خیس استفاده نکنید. 
• دستگاه 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 روکش دارند. 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، 	
صفحه ممکن است لکه شود. قبل از استفاده 

برای موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت 
کنید. 

• همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز 	
خدماتی مجاز Philips ببرید. 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.
• بعد از استفاده دوشاخه برق را با یک دست از پریز 	

نکشید. ابتدا پریز را با دست نگهدارید و سپس 
دوشاخه را بیرون بیاورید.

• روی دستگاه 	 ر حین استفاده وجود رطوبت 
طبیعی است

 )EMF( میدان الکترومغناطیسی

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

محیط زیست

این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه 
اروپایی EU/19/ 2012 قرار دارد. لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری 

جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. بر طبق قوانین 
محلی عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید. 
دور انداخنت صحیح محصوالت کهنه، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و 

سالمت انسان جلوگیری می کند.

)1 )شکل  نمای کلی   2

a صفحات حرارتی

b دکمه های قفل/باز کردن قفل

c سیم برق چرخشی

d کلید روشن/خاموش

e نشانگر روشن بودن دستگاه

)2 )شکل  برای استفاده  آماده سازی   3

موهایتان را شسته و با سشوار خشک کنید. 1

با یک برس دندانه دار موها را شانه کنید. دقت کنید گره ای در موها وجود نداشته  2
باشد.

قبل از شروع به کار از اسپری محافظ حرارتی روی موها استفاده کنید.  3

قبل از حالت دهی موها را به چند قسمت تقسیم کنید.  4

نکته

• قبل از روشن کردن دستگاه، چند بار با آن مترین کنید. با مترین، پس از مدیت کار با 	
دستگاه راحتتر بوده و فرها بهتر میشوند.

در راهنمای شروع به کار سریع میتوانید دستورالعملهای گام به گام حالتدهی موها را 
بیابید.

پس از استفاده:

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

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

دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب متیز کنید.  3

و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید.  4

دادن مو برای حالت  نکاتی   4

نکته

•  میخواهید فر زدن مو را یاد بگیرید؟	
www.philips.com/ فیلم آموزشی را در سایت زیر مشاهده کنید

curlguide

• برای فر زدن موها باید خشک باشند.	

• برای دوام بیشتر فرها، قبل از فر کردن هر قسمت، اسپری حالتدهی مو بزنید. 	

• برای درخشان بودن موها، پس از فر زدن، روی موها اسپری براق کننده بزنید.	

• اگر مواد شیمیایی )رنگ یا مواد فر( به مو زده شده است، همیشه قبل از حالت دادن 	
مو از یک محصول حالت دهنده استفاده کنید که به عنوان یک محافظ حرارتی 

عمل می کند.

• هر چه موهای بیشتری در هر بار فر بزنید، فرها بازتر خواهند بود. توصیه میشود برای 	
فرهای طبیعی تکههای مو 3 سانتیمتر پهنا داشته باشند. 

• میتوانید با استفاده از تکنیکهای مختلف، انواع مختلفی از حالتهای فر مانند فر از 	
زیر یا از رو، فرهای باز یا فرهای ریز ایجاد کنید.

• برای فر از زیر، دستگاه را به طرف داخل بچرخانید	

• برای فر از رو، دستگاه را به طرف بیرون بچرخانید	

• برای طبیعیتر بودن فرها هر دو نوع فر را به صورت ترکیبی کار کنید	

• اگر دستگاه را به صورت دایره کامل بپیچانید یا در حالی که دستگاه 	
را به طرف داخل برمیگردانید به پیچاندن دستگاه ادامه دهید، فرها 

محکمتر خواهند شد.

• اگر دستگاه را کمتر از 180 درجه بپیچانید، فر کمتر مشخص میشود. برای اینکه 	
فرهای خوبی ایجاد شود، دستگاه را حداقل 180 درجه بپیچانید و در حالی که آن را 

آرام و مداوم به طرف داخل میکشید موازی با زمین نگهدارید. 

• از این دستگاه میتوان برای صاف کردن و اطوی مو نیز استفاده منود. کافی است 	
دکمهها را فشار دهید و موها را بین صفحات قرار دهید و سپس به آرامی به طرف 

داخل بپیچانید.

• از این دستگاه فرزن برای حجیم کردن مو در قسمت ریشه ها استفاده کنید. یک تکه 	
از موها را بین صفحات قرار دهید و چند ثانیه دستگاه را در زاویه 90 درجه نسبت به 

سر بگیرید. دو دکمه را فشار دهید و به آرامی موها را رها کنید.

• می توانید برای فر زدن مقدار نازک تری مو،  هر یک از دکمه ها را فشار داده و مقدار کمی 	
مو بین صفحات وارد کنید. 

• در پایان فر زدن مو، قبل از ادامه،  فر را به طرف باال بگیرید و اجازه دهید فر شکل بگیرد.	

• برای فرهای طبیعی تر، به آرامی برس را از بین موها حرکت دهید.	

• اگر در حین استفاده موهایتان گیر کرد یا کشیده شد، دکمههای قفل/باز کردن قفل 	
را در هنگام کار فشار دهید تا مو آزاد شود.

از فروش  ضمانت و خدمات پس   5

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

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 Philips وجود ندارد به 

فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.

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

نام کنید. philips.com/welcome ثبت 

مهم  1

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.
• وان حمام، دوش 	 نزدیکی  در  هشدار: از دستگاه 

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 

Philips یا  Philips، مرکز خدمات مجاز 
اشخاص متخصص تعویض کنید.

• کودکان باالی 8 سال 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 Philips آن 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 	

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 روی یک سطح صاف، پایدار و 	

مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. صفحه داغ هرگز 
نباید در متاس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال 

قرار گیرد.
• 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 	

پارچه( نپوشانید.  یا  )مانند حوله 
• از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده 	

کنید. از دستگاه با دست خیس استفاده نکنید. 
• دستگاه 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 روکش دارند. 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، 	
صفحه ممکن است لکه شود. قبل از استفاده 

برای موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت 
کنید. 

• همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز 	
خدماتی مجاز Philips ببرید. 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.
• بعد از استفاده دوشاخه برق را با یک دست از پریز 	

نکشید. ابتدا پریز را با دست نگهدارید و سپس 
دوشاخه را بیرون بیاورید.

• روی دستگاه 	 ر حین استفاده وجود رطوبت 
طبیعی است

 )EMF( میدان الکترومغناطیسی

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

محیط زیست

این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه 
اروپایی EU/19/ 2012 قرار دارد. لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری 

جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. بر طبق قوانین 
محلی عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید. 
دور انداخنت صحیح محصوالت کهنه، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و 

سالمت انسان جلوگیری می کند.

)1 )شکل  نمای کلی   2

a صفحات حرارتی

b دکمه های قفل/باز کردن قفل

c سیم برق چرخشی

d کلید روشن/خاموش

e نشانگر روشن بودن دستگاه

)2 )شکل  برای استفاده  آماده سازی   3

موهایتان را شسته و با سشوار خشک کنید. 1

با یک برس دندانه دار موها را شانه کنید. دقت کنید گره ای در موها وجود نداشته  2
باشد.

قبل از شروع به کار از اسپری محافظ حرارتی روی موها استفاده کنید.  3

قبل از حالت دهی موها را به چند قسمت تقسیم کنید.  4

نکته

• قبل از روشن کردن دستگاه، چند بار با آن مترین کنید. با مترین، پس از مدیت کار با 	
دستگاه راحتتر بوده و فرها بهتر میشوند.

در راهنمای شروع به کار سریع میتوانید دستورالعملهای گام به گام حالتدهی موها را 
بیابید.

پس از استفاده:

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

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

دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب متیز کنید.  3

و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید.  4

دادن مو برای حالت  نکاتی   4

نکته

•  میخواهید فر زدن مو را یاد بگیرید؟	
www.philips.com/ فیلم آموزشی را در سایت زیر مشاهده کنید
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• برای فر زدن موها باید خشک باشند.	

• برای دوام بیشتر فرها، قبل از فر کردن هر قسمت، اسپری حالتدهی مو بزنید. 	

• برای درخشان بودن موها، پس از فر زدن، روی موها اسپری براق کننده بزنید.	

• اگر مواد شیمیایی )رنگ یا مواد فر( به مو زده شده است، همیشه قبل از حالت دادن 	
مو از یک محصول حالت دهنده استفاده کنید که به عنوان یک محافظ حرارتی 

عمل می کند.

• هر چه موهای بیشتری در هر بار فر بزنید، فرها بازتر خواهند بود. توصیه میشود برای 	
فرهای طبیعی تکههای مو 3 سانتیمتر پهنا داشته باشند. 

• میتوانید با استفاده از تکنیکهای مختلف، انواع مختلفی از حالتهای فر مانند فر از 	
زیر یا از رو، فرهای باز یا فرهای ریز ایجاد کنید.

• برای فر از زیر، دستگاه را به طرف داخل بچرخانید	

• برای فر از رو، دستگاه را به طرف بیرون بچرخانید	

• برای طبیعیتر بودن فرها هر دو نوع فر را به صورت ترکیبی کار کنید	

• اگر دستگاه را به صورت دایره کامل بپیچانید یا در حالی که دستگاه 	
را به طرف داخل برمیگردانید به پیچاندن دستگاه ادامه دهید، فرها 

محکمتر خواهند شد.

• اگر دستگاه را کمتر از 180 درجه بپیچانید، فر کمتر مشخص میشود. برای اینکه 	
فرهای خوبی ایجاد شود، دستگاه را حداقل 180 درجه بپیچانید و در حالی که آن را 

آرام و مداوم به طرف داخل میکشید موازی با زمین نگهدارید. 

• از این دستگاه میتوان برای صاف کردن و اطوی مو نیز استفاده منود. کافی است 	
دکمهها را فشار دهید و موها را بین صفحات قرار دهید و سپس به آرامی به طرف 

داخل بپیچانید.

• از این دستگاه فرزن برای حجیم کردن مو در قسمت ریشه ها استفاده کنید. یک تکه 	
از موها را بین صفحات قرار دهید و چند ثانیه دستگاه را در زاویه 90 درجه نسبت به 

سر بگیرید. دو دکمه را فشار دهید و به آرامی موها را رها کنید.

• می توانید برای فر زدن مقدار نازک تری مو،  هر یک از دکمه ها را فشار داده و مقدار کمی 	
مو بین صفحات وارد کنید. 

• در پایان فر زدن مو، قبل از ادامه،  فر را به طرف باال بگیرید و اجازه دهید فر شکل بگیرد.	

• برای فرهای طبیعی تر، به آرامی برس را از بین موها حرکت دهید.	

• اگر در حین استفاده موهایتان گیر کرد یا کشیده شد، دکمههای قفل/باز کردن قفل 	
را در هنگام کار فشار دهید تا مو آزاد شود.

از فروش  ضمانت و خدمات پس   5

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

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 Philips وجود ندارد به 

فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.

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

نام کنید. philips.com/welcome ثبت 

مهم  1

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی 
نزد خود نگه دارید.
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نکنید. 
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پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از 
دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است، حتی 
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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.
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لوازمی که Philips آن 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.
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• 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 روی یک سطح صاف، پایدار و 	

مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. صفحه داغ هرگز 
نباید در متاس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال 

قرار گیرد.
• 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 	
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• از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده 	
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• اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، 	
صفحه ممکن است لکه شود. قبل از استفاده 

برای موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت 
کنید. 

• همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز 	
خدماتی مجاز Philips ببرید. 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.
• بعد از استفاده دوشاخه برق را با یک دست از پریز 	

نکشید. ابتدا پریز را با دست نگهدارید و سپس 
دوشاخه را بیرون بیاورید.

• روی دستگاه 	 ر حین استفاده وجود رطوبت 
طبیعی است

 )EMF( میدان الکترومغناطیسی

این دستگاه Philips با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های 
الکترومغناطیسی مطابقت دارد.
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این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه 
اروپایی EU/19/ 2012 قرار دارد. لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری 

جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. بر طبق قوانین 
محلی عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید. 
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• برای فر زدن موها باید خشک باشند.	

• برای دوام بیشتر فرها، قبل از فر کردن هر قسمت، اسپری حالتدهی مو بزنید. 	

• برای درخشان بودن موها، پس از فر زدن، روی موها اسپری براق کننده بزنید.	

• اگر مواد شیمیایی )رنگ یا مواد فر( به مو زده شده است، همیشه قبل از حالت دادن 	
مو از یک محصول حالت دهنده استفاده کنید که به عنوان یک محافظ حرارتی 

عمل می کند.

• هر چه موهای بیشتری در هر بار فر بزنید، فرها بازتر خواهند بود. توصیه میشود برای 	
فرهای طبیعی تکههای مو 3 سانتیمتر پهنا داشته باشند. 

• میتوانید با استفاده از تکنیکهای مختلف، انواع مختلفی از حالتهای فر مانند فر از 	
زیر یا از رو، فرهای باز یا فرهای ریز ایجاد کنید.

• برای فر از زیر، دستگاه را به طرف داخل بچرخانید	

• برای فر از رو، دستگاه را به طرف بیرون بچرخانید	

• برای طبیعیتر بودن فرها هر دو نوع فر را به صورت ترکیبی کار کنید	

• اگر دستگاه را به صورت دایره کامل بپیچانید یا در حالی که دستگاه 	
را به طرف داخل برمیگردانید به پیچاندن دستگاه ادامه دهید، فرها 

محکمتر خواهند شد.

• اگر دستگاه را کمتر از 180 درجه بپیچانید، فر کمتر مشخص میشود. برای اینکه 	
فرهای خوبی ایجاد شود، دستگاه را حداقل 180 درجه بپیچانید و در حالی که آن را 

آرام و مداوم به طرف داخل میکشید موازی با زمین نگهدارید. 

• از این دستگاه میتوان برای صاف کردن و اطوی مو نیز استفاده منود. کافی است 	
دکمهها را فشار دهید و موها را بین صفحات قرار دهید و سپس به آرامی به طرف 

داخل بپیچانید.

• از این دستگاه فرزن برای حجیم کردن مو در قسمت ریشه ها استفاده کنید. یک تکه 	
از موها را بین صفحات قرار دهید و چند ثانیه دستگاه را در زاویه 90 درجه نسبت به 

سر بگیرید. دو دکمه را فشار دهید و به آرامی موها را رها کنید.

• می توانید برای فر زدن مقدار نازک تری مو،  هر یک از دکمه ها را فشار داده و مقدار کمی 	
مو بین صفحات وارد کنید. 

• در پایان فر زدن مو، قبل از ادامه،  فر را به طرف باال بگیرید و اجازه دهید فر شکل بگیرد.	

• برای فرهای طبیعی تر، به آرامی برس را از بین موها حرکت دهید.	

• اگر در حین استفاده موهایتان گیر کرد یا کشیده شد، دکمههای قفل/باز کردن قفل 	
را در هنگام کار فشار دهید تا مو آزاد شود.

از فروش  ضمانت و خدمات پس   5

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

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 Philips وجود ندارد به 

فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.

• Jika anda memutarkan peranti kurang daripada 180 darjah, keriting 
akan menjadi kurang ketara. Cuba putarkan peranti sekurang-
kurangnya 180 darjah dan pastikan peranti selari dengan lantai 
semasa menarik ke bawah dengan perlahan dan berterusan untuk 
menjamin keriting yang baik. 

• Penggulung ini juga boleh digunakan untuk merapikan atau 
meluruskan rambut. Letakkan genggaman rambut di antara plat 
dengan menekan butang dan usap lembut ke bawah.

• Penggulung ini juga boleh digunakan untuk mencipta kekembangan 
pada akar rambut. Letakkan rambut di antara plat dan pegang 
peranti pada 90 darjah ke kulit kepala selama beberapa saat. 
Lepaskan genggaman rambut secara perlahan dengan menekan dua 
butang.

• Anda boleh menekan salah satu butang dan mendapatkan ruang 
sempit di antara plat untuk mengeriting genggaman rambut yang 
lebih nipis. 

• Apabila anda selesai mengeriting genggaman rambut, biarkan keriting 
mendapat bentuk yang lebih baik dengan memegangnya sebelum 
meneruskan penggayaan rambut.

• Sikat rambut dengan lembut selepas mengeriting untuk mendapatkan 
keriting yang lebih semula jadi.

• Jika rambut tersekat atau tertarik sewaktu penggunaan, tekan butang 
kunci/buka kunci untuk melepaskan rambut.

5 Jaminan & servis 
Sekiranya anda memerlukan maklumat mengenai penggantian alat 
tambahan atau jika anda mempunyai masalah, sila layari laman web 
Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips 
di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam 
risalah jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di 
negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

简体中文

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供

的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

1	 重要事项

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后

参考。

• 警告：请勿在靠近水的地方使用本
产品。

• 本产品在浴室内使用时，使用后拔
下插头，因为即使本产品开关断 
开后，接近水仍存在危险。

• 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、
洗脸盆或其他器皿附近使用 
本器具。

• 警告符号注释：禁止在洗澡
或淋浴时使用。

• 使用后务必拔下产品的 
插头。

• 如果电源线损坏，为避免危险，必
须由飞利浦、飞利浦授权的服务中
心或类似的专职人员来更换。

• 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿
童以及肢体不健全、感觉或精神上
有障碍或缺乏相关经验和知识的人
士使用，但前提是有人对他们使用
本产品进行监督或指导，以确保他
们安全使用，并且让他们明白相关
的危害。不得让儿童玩耍本产品。 
不要让儿童在无人监督的情况下进
行清洁和保养。 

• 连接产品之前，请确保产品上标示
的电压与当地电源电压相符。

• 请勿将本产品用于本手册中说明以
外的任何其它用途。

• 当产品连接了电源时，切勿让其无
人看管。

• 切勿使用由其它制造商生产的，或
未经飞利浦特别推荐的任何附件或
部件。如果使用此类附件或部件，
您的保修将失效。

• 切勿将电源线缠绕在产品上。
• 待产品完全冷却后再存放。
• 由于产品会很烫，请在使用时多加

注意。只能握住手柄，因为其他部
位会很烫，并且避免与皮肤接触。

• 始终将本产品放置在隔热的平稳表
面上。热夹板不得接触表面或其他
可燃材料。

• 不要使电源线接触到产品的灼热 
部分。

• 如果产品已打开，请使产品远离易
燃物体和材料。

• 当产品变热时切勿在其表面覆盖任
何物品（如毛巾或衣服）。 

• 产品只能用于干的头发。切勿用湿
手操作本产品。 

• 保持本产品洁净无尘且未粘上定型
产品（如摩丝、定型喷剂和 
发胶）。切勿将本产品与定型产品
结合使用。 

• 夹板上涂有涂层。 此涂层可能会
随着时间的推移慢慢磨损。但是，
这并不影响产品的性能。 

• 将产品用于染过色的头发时，夹板
可能会染上颜色。将产品用于假发
之前，务必先咨询其经销商。 

• 产品只能送到飞利浦授权的服务中
心检修。由不合格人员进行修理可
能将用户置于极度危险的境地。 

• 切勿将金属物体插入开口中，以免
触电。

• 使用后请勿拉扯电源线。拔下产品
插头时，请握紧插头。

• 卷发器在使用过程中出现湿气是正
常现象。

电磁场	(EMF)	

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

环境

产品上的该符号表示产品符合欧盟指令 2012/19/EU。 

请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集

机制。 遵循当地规章制度，不要将产品与一般的生活垃

圾一同弃置。 正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类

健康造成负面影响。

2	 概述（图	1）

a 加热板

b 锁定 / 解锁按钮

c 旋转式电源线

d 电源开 / 关

e 启动指示灯

3	 使用准备（图	2）

1 洗净头发并将其吹干。

2 用宽齿梳梳理头发。 确保头发不打结。

3 使用前，在头发上喷洒热防护喷雾。 

4 造型前，将头发分成多个部分。 

提示

• 打开产品前，试着练习几次以熟悉本产品的操作。 

经过练习，造型效果会越来越好。

您可以在快速入门指南中找到分步造型说明。

使用后：

1 关闭产品并拔下电源插头。 

2 将产品置于隔热表面上，直至其冷却。

3 用湿布清洁本产品。 

4 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。 

4	 造型提示

提示

• 如果您想了解如何制作卷发， 

请访问 www.philips.com/curlguide

• 卷发时请保持您的头发干燥。

• 为获得持久效果，在开始卷发造型前，先为每一缕发丝喷洒头

发定型喷剂。

• 为进一步修整，您可以在造型完成后喷一些定型喷剂。

• 如果您的头发经过化学处理（染过或烫过），请务必在造型之

前使用防热定型产品。

• 卷曲的发缕越大，卷发越蓬松。 建议您卷曲 3 厘米宽的发

缕，以打造自然的卷发。 

• 通过运用不同的技巧，您可以打造出不同类型的卷发，例如内

卷或外卷、蓬松的大卷或紧致的小卷。

• 要打造内卷，请朝头部的方向旋转卷发器

• 要打造外卷，请朝远离头部的方向旋转卷发器

• 混合这两种类型的卷发，可打造更自然、时尚的造型

• 如果您将卷发器转满一圈，或在将卷发器往下拉的同时转
动卷发器，卷发将更加紧致

• 如果卷发器的旋转幅度小于 180 度，则卷曲度将没有那么明

显。 将卷发器旋转至少 180 度，并在将卷发器缓慢持续下拉

的同时使卷发器与地板保持平行，以确保出色的卷曲效果。 

• 这款卷发器还可用于拉直头发。 只需按下按钮，将一缕头发

放在夹板之间，然后慢慢向下移动。

• 这款卷发器也可用于在发根处打理出蓬松效果。 将一缕头发

放在夹板之间，令卷发器与头皮呈 90 度，保持几秒钟。 按下

两个按钮，缓慢松开这一缕头发。

• 您可以按下任意一个按钮，让夹板之间形成一个狭窄的空间， 

以便卷一缕更薄的卷发。 

• 当您卷完一缕头发后，您可以提起这缕头发抖动以便其更好

地塑形。

• 卷发之后轻轻地梳理头发有助于打造更自然的卷发。

• 在使用期间，如果头发被卷入或拉扯，请按下“锁定/解锁”

按钮，来松放头发。

5	 保修与服务	
如果您需要了解信息（如更换附件的相关信息）或有任何疑问，

请访问飞利浦网站 www.philips.com。您也可以与您所在国家/地

区的飞利浦客户服务中心联系（可从保修卡中找到其电话 

号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向

当地的飞利浦经销商求助。

繁體中文

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 

為您提供的全面支援，請在 www.Philips.com/welcome 網站註

冊您的產品。

1	 重要事項

使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。

• 警告：請勿在水分附近使用 
本產品。 

• 即使本產品已關閉，鄰近水分仍然
存在風險，因此在浴室使用本產品
時，請於使用後拔除電線。

• 警告：請勿在浴缸、花灑、水盆或
其他載有水的容器附近使用 
本產品。

• 使用本產品後必需拆除 
電源。

• 如電線受損，您必需經由 
Philips，Philips 認可的服務中心，
或是同樣受認可人仕更換以避免 
危險。

• 此產品可供八歲及以上兒童， 
體能、感官或心智能力低下人仕，
或缺乏知識及經驗人仕使用，如該
等人仕已就使用本產品給予監督或
有關安全使用本產品的指導及明白
本產品的使用所涉及的危險。 請
勿讓孩童將本產品當成玩具。 兒
童不應於沒有監督情況下對產品進
行清潔及維護。 

• 在連接本產品前，請先確保表示在
本產品上的電壓跟當地電壓相符。

• 請勿將本產品使用於用戶手冊所描
述以外的目的。

• 當本產品接上了電源，不可放置 
不管。

• 請勿使用任何其他廠商製造而非 
Philips 特別建議使用的配件或 
零件。如使用該等配件或零件， 
您的保障將會失效。

• 請勿將電線圍繞本產品。
• 存放前請等待產品冷卻。
• 因為產品可能溫度會非常高，所以

使用產品時請務必小心注意。請務
必握住把手使用產品，因為產品其
他部位溫度會非常高，並且請避免
與皮膚直接接觸。

• 請務必將產品置於耐高溫、平穩的
表面。請勿接觸加熱板表面或讓加
熱板接觸其他易燃物質。

• 請避免讓電線與本產品發熱的部位
直接接觸。

• 產品開啟時請遠離易燃物品。
• 當產品的溫度很高時，請勿在上覆

蓋任何物品 (例如毛巾或衣物)。 
• 請只在乾的頭髮上使用本產品。 

使用本產品前請先將雙手擦乾。 
• 請保持產品清潔，不要沾上灰塵和

慕絲、髮膠等造型產品。請勿搭配
造型產品使用本產品。 

• 加熱板上有塗層。此塗層可能會隨
著時間逐漸磨損。不過這並不會對
產品效能造成影響。 

• 如果染過頭髮，使用產品時加熱板
可能會染色。在假髮上使用前，請
務必洽詢假髮經銷商。 

• 請務必將產品送回 Philips 認可的
服務中心以進行檢查或維修。如由
不合格人仕進行維修，可能會導致
用戶產品使用危險。 

• 請勿將金屬物件插入開口，以避免
觸電。

• 使用後，不要拉扯電線來拔下 
插頭。請握著插頭來拔下捲髮器 
插頭。

• 使用捲髮器時出現水分屬於正常 
情況。

電磁場（EMF）	

這款 Philips 產品符合一切有關電磁場暴露的適用安全標準及 

條例。

環境

產品上的標誌代表產品適用於歐盟指令 2012/19/EU。 

請了解當地電子及電器產品分類收集系統的相關資訊。

請遵守當地法規，切勿將產品與一般家用廢物一同 

丟棄。正確處理廢棄產品有助避免對環境和人體造成負

面影響。

2	 概覽（圖	1）
a 加熱板

b 鎖定 / 解鎖按鈕

c 旋轉電源線

d 電源開 / 關切換

e 電源開指示燈

3	 準備使用（圖	2）

1 清洗頭髮，然後吹乾。

2 使用寬齒梳梳頭髮。確保頭髮無纏繞。

3 開始前在頭髮上塗上熱量保護噴霧。 

4 開始造型前情將頭髮分成多束。 

貼士

• 真正開啓電源進行造型前，可先使用捲髮器練習一下。 

經常練習，您的造型效果會不斷改善。

您可在快速入門指南找到逐步造型指引。

使用之後：

1 關閉本產品並拔除插頭。 

2 放在耐熱表面上直至它冷卻。

3 使用濕布清潔本產品。 

4 存放在安全、乾爽而無塵的地方。 

4	 造型貼士

貼士

• 要了解如何捲髮，請瀏覽 www.philips.com/curlguide

• 捲燙時，請保持頭髮乾燥。

• 要達到更持久的效果，請在捲燙前先在髮束上噴抹一些造型

髮膠。

• 要造型更持久，完成造型後可噴上完成造型噴霧。

• 如果您的頭髮經化學藥物處理過（染色或燙髮），請於造型前

使用有熱量保護功用的造型產品。

• 捲較大束的頭髮，捲曲度會更大。 如想要自然的捲曲度，建

議將髮束分為約 3 厘米闊。 

• 您可採用不同的技巧，做出不同的捲度，例如向內或外捲曲、

鬆或緊的捲髮。

• 要製造向內捲曲，將捲髮器向頭的方向旋轉

• 要製造向外捲曲，將捲髮器向頭的反方向旋轉

• 混合兩種捲髮技巧，締造更自然，更現代的風格

• 如果以完整圓圈轉動捲髮器，或夾著頭髮向下拉時繼續轉
動捲髮器，捲髮會更緊

• 如果您將捲髮器轉動得小於 180 度，捲髮弧度會不太明顯。 

嘗試以至少 180 度轉動捲髮器，並在夾著頭髮向下拉時保持

捲髮器與地面平衡，並保持持續緩慢，這樣捲髮的弧度會更

佳。 

• 這個捲髮器也可用於令頭髮柔滑或拉直之用。 只需按下按鈕

將髮束放於板塊之間，然後溫和地向下拉。

• 此捲髮器也可用來增加頭髮的蓬鬆度。 將髮束放於板塊 

之間，然後維持捲髮器與頭皮之間呈 90 度幾秒。 按下 2 個按

鈕，柔和地拉開頭髮。 

• 處理較小束頭髮的時候，您可以按下其中一個按鈕，在板塊之

間留下狹窄空間用於造型。 

• 捲完一束髮束後，繼續造型前將髮束提起，讓捲髮更完美。

• 捲髮後溫柔地梳頭髮，讓捲髮更自然。

• 使用期間如發生夾到頭髮或拉扯頭髮的情況，請按下 

鎖定/解鎖按鈕，以鬆開頭髮。

5	 保養及服務	

如果您需要例如有關更換附件的資料或有疑問，請前往 Philips 

網站 www.philips.com 或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心

（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。如果您的國家沒

有顧客服務中心，請前往當地的 Philips 經銷商。


