Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
HP8117

a

b

العربية
تهانينا لقيامك بعملية الشراء ،وأهال ً بك في  !Philipsلالستفادة الكاملة من الدعم الذي
تقدمه  ،Philipsقم بتسجيل املنتج في .www.philips.com/welcome
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هام

اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز ،واحتفظ به للرجوع إليها مستقبال ً.
•حتذير :ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
•عند استخدام اجلهاز في احلمام ،افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قربه
من املاء يشكل خطرا ً حتى عندما يكون متوقفا ً عن التشغيل.
•حتذير :ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من حوض االستحمام ،أو ِم ّ
رشة
االغتسال ،أو املِ غسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
•ال تدخل أي أجسام معدنية في شبكات الهواء لتجنب حدوث صدمة
كهربائية.
•ال تعرّض شبكات الهواء أبدا ً لالنسداد.
•قبل توصيل اجلهاز ،تأكد أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع الفولتية
احمللية.
•ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في هذا الدليل.
•ال تستخدم اجلهاز على الشعر الصناعي ،على سبيل املثال األقمشة اجلافة أو
احليوانات.
•عند توصيل اجلهاز مبقبس الطاقة ،ال تتركه أبدا ً من دون مراقبة.
•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.
•ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو ال توصي بها
 Philipsعلى وجه اخلصوص .قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى
إبطال الضمان.
•ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز.
•إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا ً ،فيجب استبداله من قبل  Philipsأو مركز خدمة
مخوَّل من قبل  Philipsأو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
•ميكن لألطفال الذين يبلغون  8أعوام وما فوق استخدام هذا اجلهاز فضال ً عن
األشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو احلسية أو العقلية أو أولئك
الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة ،في حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق
باستخدام اجلهاز بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به .مينع األطفال باللعب باجلهاز .ال
يجب على األطفال القيام بالتنظيف أو أعمال الصيانة من دون مراقبة.
•حلماية إضافية ،ننصحك بتركيب جهاز التيار املتخلّف ( )RCDفي الدارة الكهربائية
التي تزوّد احلمام بالطاقة .على جهاز  RCDأن يكون مزوّدا ً بتيار تشغيل متخلّف

يجب على األطفال القيام بالتنظيف أو أعمال الصيانة من دون مراقبة.
•حلماية إضافية ،ننصحك بتركيب جهاز التيار املتخلّف ( )RCDفي الدارة الكهربائية
التي تزوّد احلمام بالطاقة .على جهاز  RCDأن يكون مزوّدا ً بتيار تشغيل متخلّف
مصنف ال يزيد عن  30مللي أمبير .اطلب نصيحة املث ّبت.
•يتوقف اجلهاز عن التشغيل تلقائيا ً في حال فرط اإلحماء .قم بفصل الطاقة عن
اجلهاز ودعه يبرد لبضع دقائق .وقبل إعادة تشغيل اجلهاز ،حتقق من الشبكات للتأكد
من خلوها من الزغب والشعر وغير ذلك.
•انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل أن حتفظه.
مستوى الضجيج Lc = 78 :ديسيبل []A

احلقول الكهرومغناطيسية ()EMF

يتوافق هذا اجلهاز مع املعايير كاف ًة اخلاصة باحلقول الكهرومغناطيسية ( .)EMFيُعد هذا
اجلهاز آمنا ً إذا مت استخدامه بشكل صحيح ووفقا ً لإلرشادات الواردة في دليل املستخدم
هذا ،وذلك بحسب الدالئل العلمية املتوافرة اليوم.

البيئة

ال تتخلص من اجلهاز مع النفايات املنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله،
بل يجب تسليمه إلى مركز جتميع رسمي إلعادة تدويره .عند قيامك بذلك،
تساهم في احملافظة على البيئة.
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لتجفيف شعرك

 1قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة.
 2قم بضبط مفتاح تيار الهواء ( ) بحسب طلبك
اإلعداد

درجة احلرارة والسرعة

يصلح لـ:

تيار هواء ساخن وقوي جتفيف سريع
جتفيف الشعر على درجة حرارة
حرارة جتفيف مثالية
منظمة وثابتة على  55درجة مئوية
وذلك حلماية الشعر من فرط اإلحماء
تيار هواء بارد ولطيف تعديل تسريحة شعرك

حول إلى
3
ّ

إليقاف تشغيل اجلهاز.

بعد االستخدام:
 1قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه.
 2ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
 3اعمد إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.
وخال من الغبار .ميكنك أيضا ً تعليقه بواسطة حلقة
 4احفظ اجلهاز في مكان آمن وجاف،
ٍ
التخزين ( ).
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الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثال ً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة ،فيرجى
زيارة موقع  Philipsعلى ويب  www.philips.comأو االتصال مبركز خدمة املستهلك
التابع لـ  Philipsفي بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية) .في حال
عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك ،يرجى زيارة موزّع منتجات  Philipsاحمللي.
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