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تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

 

تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

 

تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

 

تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

 

تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

 

تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في 

.www.Philips.com/welcome
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تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

 

تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips

هام  1
اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت 

الحق.

• : ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه. 	
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

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

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

حوض االستحمام أو ِمرّشة 
االغتسال أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على املياه.
• قم دائماً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد 	

االستخدام.
• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالًفا، يجب 	

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
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 صيانته من دون 
اإلشراف عليهم.

• قبل توصيل اجلهاز بالكهرباء، تأكد من أن 	
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في 	

هذا الدليل.
• ال تستخدمي هذا اجلهاز على الشعر الصناعي. 	
• ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله 	

بالكهرباء.
• ال تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع ال 	

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع 

من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.	
• انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	
• توخَّ احلذر الشديد أثناء استخدام اجلهاز إذ قد 	

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

• ضع اجلهاز دائًما مع احلامل على سطح مستٍو 	
وثابت ومقاوم للحرارة. يجب أال يالمس اجلزء 

األسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى 
قابلة لالشتعال.

• تفادَ مالمسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء 	
اجلهاز الساخنة.

• أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض واملواد القابلة 	
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أبًدا )على سبيل املثال مبنشفة أو 	 ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• حافظ على اجلزء األسطواني نظيًفا من الغبار 	
ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ واجلل. 

• يتمّيز اجلزء األسطواني بطالء للحماية. قد 	
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني.  
• يجب إرجاع اجلهاز دائًما إلى مركز خدمة معتمد 	

من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 
إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 

شديًدا على املستخدم. 
• ال تُدِخل أجساًما معدنية داخل الفتحات لتفادي 	

حدوث صدمة كهربائية.
• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	

بالقابس دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

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

البيئة

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

على البيئة.

مقدمة  2
جهاز Sublime Ends هو أول جهاز جتعيد شعر نقّدمه حلماية أطراف شعرك الضعيفة 
أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop املتمّيزة التي نقّدمها، ميكنك احلصول على هذه 

التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! 

• وظيفة قفل املفاتيح 	
إذا لم يتم الضغط على أي زر ملدة 5 ثواٍن، فسيتم تنشيط وظيفة قفل املفاتيح تلقائًيا 
وسيتم عرض رمز قفل املفاتيح  ) e (. يتم التنشيط التلقائي للمرة األولى بعد 

تشغيل اجلهاز بعد 15 ثانية. 
إللغاء قفل اجلهاز، اضغطي على  ) f ( ملدة ثانية واحدة.

تجعيد الشعر   3
قومي بتوصيل القابس مبقبس التزويد بالطاقة. 1

اضغطي باستمرار على الزر  ) g ( ملدة ثانية واحدة لتشغيل اجلهاز. 2
↵ .) e ( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية

اضغطي على  أو  ) f ( لتحديد إعداد درجة احلرارة املطلوب وفًقا جلدول  3
أنواع الشعر أدناه. 

نوع الشعر نطاق درجات احلرارة املوصى بها

خفيف  150-130 درجة مئوية

عادية  180-160 درجة مئوية

سميك  210-190 درجة مئوية

قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقّسميه إلى خصل رفيعة. بحسب  4
النتائج التي ترغبني في احلصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بني 2 
و4 سم )للحصول على متوجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات املنسدلة 

فخذي خصلة أسمك(. 
لتموجات ناعمة )الصورة 3(

1  ) c ( للجزء األسطواني ) a ( ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد
.) b ( وثبتي أطراف شعرك باملشبك

أديري املقبض بحيث يلتف الشعر حول اجلزء األسطواني من األسفل إلى األعلى باجتاه  2
القطر األعرض منه.

نصيحة: ميكنك أيًضا استخدام الطرف البارد ) a ( كدعامة أثناء تدوير جهاز جتعيد 
الشعر.

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

4 .) d ( ثم حرري اخلصلة إلى أن تتمكّني من فتح املشبك مجدداً باستخدام العتلة
مالحظات:

• في البداية، استخدمي درجة حرارة منخفضة حلماية أطراف الشعر. 	

• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسّطحة على اجلزء األسطواني. 	

• لتفادي الُعقد، عندما تقومني بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر 	
على رأس املشبك مباشرةً. 

لتموجات منسدلة )الصورة 4 - مستوى املبتدئني( 

امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون املشبك ) b ( موجًها إلى األسفل. 1

ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريدين بدء التجعيد. افتحي املشبك وضعي  2
خصلة الشعر بني طرفيه بدًءا من القطر األعرض. 

أغلقي املشبك. استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حتى األطراف حول اجلزء  3
األسطواني. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  4

حرري أطراف الشعر وافتحي املشبك من جديد باستخدام العتلة ) d ( للسماح  5
للشعر بالتدلي من اجلزء األسطواني.

مالحظة: لتفادي الُعقد، امسكي جهاز التجعيد دائًما بحيث يكون املشبك موجًها إلى 
األسفل.

لتموجات منسدلة )الصورة 5 - مستوى املتقدمني( 

امسكي جهاز التجعيد بوضعية )أفقية( حيث تريدين بدء التجعيد. 1

استخدمي يدك األخرى للّف الشعر حول اجلزء األسطواني، بدًءا من القطر األعرض  2
منه. أمسكي بأطراف الشعر. 

ثبتي خصلة الشعر في مكانها ملدة 15 ثانية كحٍد أقصى.  3

حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن اجلزء األسطواني. 4

عند االنتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولّفي كل خصلة متمّوجة صغيرة حول  5
إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

مالحظة: إذا كانت هذه املرة األولى التي تستخدمني فيها جهاز جتعيد الشعر بدون 
مشبك، فتمرّني قليالً بدون تشغيل اجلهاز لكي تعتادي على كيفية اإلمساك به 

واستخدامه.

التلميحات والنصائح  4
• يساعدك الطرف الرفيع من اجلزء األسطواني في احلصول على متوجات صغيرة، في 	

حني يساعدك الطرف العريض في احلصول على متوجات أكبر. ميكنك استخدام طول 
اجلزء األسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على متوجات 

أصغر أو أكبر.

• للحصول على متوجات عصرية، ابدأي التجعيد من مستوى عظم اخلد. واتركي 	
السنتيمترات القليلة األخيرة غير مجّعدة. مشطيها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.

• ميكنك أيًضا استخدام جهاز جتعيد الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند اجلذور. 	
امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكّل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضعي اجلزء 
األسطواني على بعد 1 سم من اجلذور )جتنبي مالمسة فروة الرأس( وضعي اخلصلة على 

اجلزء األعرض من اجلزء األسطواني.

• لتموجات كثيفة وعصرية ومليئة باحليوية، افتلي شعرك قبل لّفه حول اجلزء 	
األسطواني، بحيث ال ينتشر بشكل مسّطح على اجلهاز.

• إن كان شعرك متموجاً طبيًعا، ميكنك استخدام اجلهاز على بعض أجزاء الشعر أو 	
على األجزاء العلوية منه لتعزيز متّوجاته. 

• للحصول على متوجات محددة، ال متشطي شعرك بالفرشاة بعد جتعيده. للحصول 	
على شعر ممّوج وكثيف، مشطي اخلصل اجملّعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية. 

ابدأي بالتمشيط من األطراف إلى األعلى.

• وعند االنتهاء من جتعيد شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.	

بعد االستخدام: 

أوقفي تشغيل اجلهاز وافصليه عن مصدر الطاقة. 1

ضعي اجلهاز على احلامل ) i ( حتى يبرد. 2

أزيلي الشعر والغبار عن اجلزء األسطواني واملشبك. 3

نظفي اجلزء األسطواني واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة. 4

يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  5
.)  h ( التعليق

الضمان والخدمة  5
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثالً أو في حال واجهت أي مشكلة، 

فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو 
االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة Philips في بلدك )ميكنك العثور على 

رقم هاتف املركز في كتّيب الضمان العاملي( في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك 
في بلدك، فيمكنك التوّجه إلى وكيل Philips في منطقتك.
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