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العربية

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

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

 . املاء•  بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه  • عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 
ً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل. ذلك أن قربه من املاء يشكل خطرا

ة  رشّ أو مِ بالقرب من حوض االستحمام،  ال تستخدم هذا اجلهاز  حتذير: • 
االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.

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 

 . ً عن بشرتك•  الساخنة بعيدا أبقِ أسطح اجلهاز 

. بالكهرباء•  أثناء توصيله  دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 

 . الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام•  ا بفصل  دائمً قم 

ً بتغطيته  أبدا • 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   ً أبدا ال تستخدم 
مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح 

الضمان غير صالح.

 . الرئيسي حول اجلهاز•  الطاقة  ال تقم بلف سلك 

. التجعيد•  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد تتلطخ مالقط 

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

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

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

. باجلهاز•  دون لعبهم  يجب مراقبة األطفال للحؤول 

الكهربائية  الدارة  في   • RCD املتخلّف  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 
ً بتيار تشغيل متخلّف  دا التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّ

مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثبّت.

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

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

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

على البيئة.

لتجعيد شعرك  2
اخلارج. باجتاه  ) بحيث يكون املسند  ) ضع اجلهاز على سطح مقاوم للسخونة   1

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   2
) إلى  لتشغيل اجلهاز. ) التشغيل  التشغيل/إيقاف  اسحب مفتاح   3

.( يضيء ضوء تشغيل الطاقة (  
. إلى •  التشغيل  التشغيل/إيقاف  إليقاف تشغيل اجلهاز، اسحب مفتاح 

. 60 ثانيةً أقله ملدة  دع اجلهاز يسخن   4
املبروم من  ) على احلامل  حني يسخن جهاز التجعيد، يتغير لون مؤشر اجلهوزية (  

اللون الليلكي (احلامل املبروم بارد) إلى اللون القرنفلي (احلامل املبروم ساخن).

إلى خصلٍ رفيعة. قم بتسريح شعرك وبتقسيمه   5
إلى اخللف. حرّك املسند   6

.( ) واملشبك ( ) وضع خصلة شعر بني احلامل املبروم ( اضغط على العتلة (  7
الشعر. إلى طرف  املبروم  العتلة ثم اسحب احلامل  قم بتحرير   8

إلى لف خصلة  ) ثم اعمد  ) ) واملقبض،  ) البارد  التجعيد  رأس جهاز  أمسك   9
الشعر حول احلامل املبروم من األطراف وحتى اجلذور.

الشعر  ، ثم حرر خصلة  10 ثوانٍ الوضعية ملدة أقصاها  التجعيد في هذه  أبقِ جهاز   10
ً باستخدام العتلة.  حتى تتمكن من فتح املشبك مجددا

وإال ستتسبب  التجعيد عند حترير خصلة الشعر،  أداة  إلى سحب  مالحظة: ال تعمد 
بتمليس الشعر اجملعد.

.10 7 إلى  لتجعيد شعرك كله، كرر اخلطوات   11

بعد االستخدام: 

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

التجعيد بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز وملقط  اعمد   3
أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   4

املزوّدة. أو تخزينه في احلقيبة   ،( ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى استبدال ملحق  أو مثالً  إلى معلومات  إذا احتجت 

زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك 
التابع لـ Philips في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية). في حال 

عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.
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هذا، وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

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

على البيئة.

لتجعيد شعرك  2
اخلارج. باجتاه  ) بحيث يكون املسند  ) ضع اجلهاز على سطح مقاوم للسخونة   1

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   2
) إلى  لتشغيل اجلهاز. ) التشغيل  التشغيل/إيقاف  اسحب مفتاح   3

.( يضيء ضوء تشغيل الطاقة (  
. إلى •  التشغيل  التشغيل/إيقاف  إليقاف تشغيل اجلهاز، اسحب مفتاح 

. 60 ثانيةً أقله ملدة  دع اجلهاز يسخن   4
املبروم من  ) على احلامل  حني يسخن جهاز التجعيد، يتغير لون مؤشر اجلهوزية (  

اللون الليلكي (احلامل املبروم بارد) إلى اللون القرنفلي (احلامل املبروم ساخن).

إلى خصلٍ رفيعة. قم بتسريح شعرك وبتقسيمه   5
إلى اخللف. حرّك املسند   6

.( ) واملشبك ( ) وضع خصلة شعر بني احلامل املبروم ( اضغط على العتلة (  7
الشعر. إلى طرف  املبروم  العتلة ثم اسحب احلامل  قم بتحرير   8

إلى لف خصلة  ) ثم اعمد  ) ) واملقبض،  ) البارد  التجعيد  رأس جهاز  أمسك   9
الشعر حول احلامل املبروم من األطراف وحتى اجلذور.

الشعر  ، ثم حرر خصلة  10 ثوانٍ الوضعية ملدة أقصاها  التجعيد في هذه  أبقِ جهاز   10
ً باستخدام العتلة.  حتى تتمكن من فتح املشبك مجددا

وإال ستتسبب  التجعيد عند حترير خصلة الشعر،  أداة  إلى سحب  مالحظة: ال تعمد 
بتمليس الشعر اجملعد.

.10 7 إلى  لتجعيد شعرك كله، كرر اخلطوات   11

بعد االستخدام: 

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

التجعيد بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز وملقط  اعمد   3
أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   4

املزوّدة. أو تخزينه في احلقيبة   ،( ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى استبدال ملحق  أو مثالً  إلى معلومات  إذا احتجت 

زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك 
التابع لـ Philips في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية). في حال 

عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.
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