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هام

اقرأ دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبالً.
•حتذير :ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
•عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام ،قم بفصل الطاقة عنه مباشر ًة بعد استخدامه
ذلك أن قربه من املاء يشكل خطرا ً حتى عندما يكون متوقفا ً عن التشغيل.
ِرشة
•حتذير :ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من حوض االستحمام ،أو م ّ
االغتسال ،أو امل ِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
•ال تقم بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات الهواء لتفادي حدوث أي
صدمات كهربائية.
•امتنع عن سدّ شبكات الهواء.
•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 تستخدم اجلهاز على الشعر الصناعي.
•ال تترك اجلهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
•قم دائمًا بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.
•ال تستخدم أبدا ً أي أكسسوارات أو قطع ال توصي بها  Philipsأو 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.
•إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا ً ،فيجب استبداله من قبل  Philipsأو مركز
خدمة مخوَّل من قبل  Philipsأو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
•هذا اجلهاز غير معدّ لالستخدام من قبل األفراد (مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون
نقصا ً 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.
•يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز.
•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 املثبّت.

اجلهاز ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم.
•يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز.
•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 املثبّت.
•إذا تعرّض اجلهاز للسخونة الزائدة ،يتوقف تلقائيا ً عن التشغيل .قم بفصل الطاقة
عن اجلهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة .وقبل تشغيل اجلهاز مجددا ً ،حتقق من الشبكات
للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر ،وغير ذلك.

احلقول الكهرومغناطيسية ()EMF

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

البيئة

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

 1قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة.
•لتجفيف دقيق ،قم بإرفاق املكثف ( ) في مجفف الشعر ( ).
•الطراز  HP8182/83فقط :لشعر كثيف ومجعد ،قم بإرفاق مخرج الهواء املعزز
للحجم ( ) مبجفف الشعر ( ).
•لفصل امللحق ،اسحبه من مجفف الشعر.
 2قم بضبط مفتاح تيار الهواء ( ) إلى
لتيار هواء لطيف ولتسريح الشعر ،أو
لتيار هواء قوي وجتفيف سريع .اضغط على زر السرعة الفائقة ( ) لتيار
إلى
هواء قوي.
 3قم بضبط مفتاح احلرارة ( ) إلى لتيار هواء ساخن ،أو إلى لتيار هواء دافئ ،أو
لتيار هواء بارد .اضغط على زر النفحة الباردة ( ) للحصول على تيار هواء
إلى
بارد لتسريح شعرك.
•الطراز  HP8181/82/83فقط :اجلهاز مزود بوظيفة األيون ،التي متنح شعرك ملعانا ً
إضافيا ً وتقلل من جتعده.
 حني تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل ،من احملتمل أن تفوح رائحة معينة .هذا أمر
طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

إضافيا ً وتقلل من جتعده.
 حني تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل ،من احملتمل أن تفوح رائحة معينة .هذا أمر
طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.
 الطراز  HP8181فقط :يتم تنشيط وظيفة األيون تلقائيا ً عند تشغيل اجلهاز.
 الطراز  HP8182/83فقط :لتشغيل وظيفة األيون أو إيقاف تشغيلها ،قم
( ).
أو إلى
بضبط مفتاح األيون املنزلق إلى
 إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل ،فسيضيء مؤشر األيون الضوئي ( ).
•للطراز  HP8182/83املزوّد مبخرج هواء معزز للحجم:
 لتكثيف الشعر عند اجلذور ،ضع األسنان في شعرك وقم بحركات دائرية.
 بالنسبة إلى الشعر الطويل ،وزّع خصل الشعر في أعلى مخرج الهواء أو قم
بتمشيط شعرك نزوال ً بواسطة األسنان.
 لتسريح الشعر اجملعد أو املموّج ،احمل مخرج الهواء على مسافة  10إلى  15سم
لتجفيف الشعر تدريجيا ً.
بعد االستخدام:
 1قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه.
 2ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
 3قم بإخراج شبكة مدخل الهواء ( ) من اجلهاز إلزالة الشعر والغبار.
 إلزالة شبكة مدخل الهواء ،اضغط على التجويف في كل من اجلانبني األيسر واألمين
من شبكة مدخل الهواء معا ً واسحبها خارج اجلهاز.
 إلعادة توصيل شبكة مدخل الهواء ،اضغط على التجويف في كل اجلانبني األيسر
واألمين من شبكة مدخل الهواء معا ً ثم ادفعها داخل اجلهاز.
 4اعمد إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.
 5احفظه في مكان آمن وجاف ،وخا ٍل من الغبار .كما ميكنك أيضا ً تعليقه بواسطة
حلقة التعليق ( ).
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الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات 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 ،اقصد وكيل  Philipsفي منطقتك.

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