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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 

 . التمليس•  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد يتلطخ لوحا 

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.

الشعر تمليس   2
إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك.  تأكد من حتديد 

للمرة  التمليس  إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز  دائماً على حتديد  احرص 
األولى.

إعداد درجة احلرارةنوع الشعر

د ويصعب متليسه (170 درجة مئوية خشن، مجعّ إلى مرتفعة  حرارة متوسطة 
وأعلى)

أو قليل  النعومة  أو متوسط  ناعم، 
التموّج 

(160 درجة مئوية  إلى متوسطة  حرارة منخفضة 
وأدنى)

أو مصبوغ  أو مبيّض  أو أشقر،  160 درجة مئوية)فاحت،  (أدنى من  حرارة منخفضة 

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
.( ) التمليس  بإلغاء قفل لوحَي  قم   2

.( ) قم بتشغيل اجلهاز   3
 .( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي (  

إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك. ) لتحديد  ) ) أو على اضغط على  (  4
حني يسخن لوحا التمليس حتى إعداد درجة احلرارة احملددة، يظهر مؤشر ”جاهز ”   

.( )
) من خالل األشرطة الستة، حيث  تتم اإلشارة إلى وقت االستخدام املتبقي (  
، يتم إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائياً. يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقةً

إلى  لتشغيل  ) إلى  أو  ) املنزلق  الفائق السرعة  االهتزاز  اضبط مفتاح   5
وظيفة السرعة الفائقة أو إيقاف تشغيلها. تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في 

التمليس وانسياباً مذهالً لشعرك.
.( ) “SONIC” إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فيظهر مؤشر  

ي التمليس على بعضهما. يصدر  يبدأ االهتزاز الفائق السرعة حني يتم ضغط لوحَ  
لوحا التمليس صوتاً مزعجاً عندما يالمس أحدهما اآلخر، إال أن ذلك ال يؤثر على أداء 

اجلهاز.

5 سم لتمليسها.  يزيد عرضها عن  ط شعرك وخذ خصلةً ال  مشّ  6
بإحكام. املقبضني على بعضهما  ) واضغط  ) التمليس  ضعها بني لوحَي   7

) من  5 ثوانٍ (ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   8
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

الداخل  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  • لتسريح شعرك بسرعة، اعمد 
الوضعية  التمليس في هذه  يبلغ أطراف الشعر. أبقِ جهاز  اخلارج) عندما  إلى  (أو 

، ثم حرره. من ثانيتني إلى 3 ثوانٍ

التسريحة املطلوبة.  8 حتى حتصل على  ، كرر اخلطوة  20 ثانيةً بعد   9
.9 6 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   10

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. ي  إلى تنظيف اجلهاز ولوحَ اعمد   3
 .( ) التمليس  أقفل لوحَي   4

أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   5
املزوّدة. ) أو تخزينه في احلقيبة  ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
Philips على  زيارة موقع  إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ Philips في بلدك 

العاملية). في حال عدم وجود مركز خدمة  الضمان  الهاتف في نشرة  إيجاد رقم  (ميكنك 
للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.
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 . 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 

 . التمليس•  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد يتلطخ لوحا 

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.

الشعر تمليس   2
إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك.  تأكد من حتديد 

للمرة  التمليس  إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز  دائماً على حتديد  احرص 
األولى.

إعداد درجة احلرارةنوع الشعر

د ويصعب متليسه (170 درجة مئوية خشن، مجعّ إلى مرتفعة  حرارة متوسطة 
وأعلى)

أو قليل  النعومة  أو متوسط  ناعم، 
التموّج 

(160 درجة مئوية  إلى متوسطة  حرارة منخفضة 
وأدنى)

أو مصبوغ  أو مبيّض  أو أشقر،  160 درجة مئوية)فاحت،  (أدنى من  حرارة منخفضة 

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
.( ) التمليس  بإلغاء قفل لوحَي  قم   2

.( ) قم بتشغيل اجلهاز   3
 .( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي (  

إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك. ) لتحديد  ) ) أو على اضغط على  (  4
حني يسخن لوحا التمليس حتى إعداد درجة احلرارة احملددة، يظهر مؤشر ”جاهز ”   

.( )
) من خالل األشرطة الستة، حيث  تتم اإلشارة إلى وقت االستخدام املتبقي (  
، يتم إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائياً. يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقةً

إلى  لتشغيل  ) إلى  أو  ) املنزلق  الفائق السرعة  االهتزاز  اضبط مفتاح   5
وظيفة السرعة الفائقة أو إيقاف تشغيلها. تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في 

التمليس وانسياباً مذهالً لشعرك.
.( ) “SONIC” إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فيظهر مؤشر  

ي التمليس على بعضهما. يصدر  يبدأ االهتزاز الفائق السرعة حني يتم ضغط لوحَ  
لوحا التمليس صوتاً مزعجاً عندما يالمس أحدهما اآلخر، إال أن ذلك ال يؤثر على أداء 

اجلهاز.

5 سم لتمليسها.  يزيد عرضها عن  ط شعرك وخذ خصلةً ال  مشّ  6
بإحكام. املقبضني على بعضهما  ) واضغط  ) التمليس  ضعها بني لوحَي   7

) من  5 ثوانٍ (ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   8
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

الداخل  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  • لتسريح شعرك بسرعة، اعمد 
الوضعية  التمليس في هذه  يبلغ أطراف الشعر. أبقِ جهاز  اخلارج) عندما  إلى  (أو 

، ثم حرره. من ثانيتني إلى 3 ثوانٍ

التسريحة املطلوبة.  8 حتى حتصل على  ، كرر اخلطوة  20 ثانيةً بعد   9
.9 6 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   10

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. ي  إلى تنظيف اجلهاز ولوحَ اعمد   3
 .( ) التمليس  أقفل لوحَي   4

أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   5
املزوّدة. ) أو تخزينه في احلقيبة  ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
Philips على  زيارة موقع  إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ Philips في بلدك 

العاملية). في حال عدم وجود مركز خدمة  الضمان  الهاتف في نشرة  إيجاد رقم  (ميكنك 
للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



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 

 . التمليس•  إذا استخدمت اجلهاز على الشعر املصبوغ، فقد يتلطخ لوحا 

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.

الشعر تمليس   2
إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك.  تأكد من حتديد 

للمرة  التمليس  إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز  دائماً على حتديد  احرص 
األولى.

إعداد درجة احلرارةنوع الشعر

د ويصعب متليسه (170 درجة مئوية خشن، مجعّ إلى مرتفعة  حرارة متوسطة 
وأعلى)

أو قليل  النعومة  أو متوسط  ناعم، 
التموّج 

(160 درجة مئوية  إلى متوسطة  حرارة منخفضة 
وأدنى)

أو مصبوغ  أو مبيّض  أو أشقر،  160 درجة مئوية)فاحت،  (أدنى من  حرارة منخفضة 

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
.( ) التمليس  بإلغاء قفل لوحَي  قم   2

.( ) قم بتشغيل اجلهاز   3
 .( يتم عرض إعداد درجة احلرارة االفتراضي (  

إعداد درجة حرارة مالئمة لشعرك. ) لتحديد  ) ) أو على اضغط على  (  4
حني يسخن لوحا التمليس حتى إعداد درجة احلرارة احملددة، يظهر مؤشر ”جاهز ”   

.( )
) من خالل األشرطة الستة، حيث  تتم اإلشارة إلى وقت االستخدام املتبقي (  
، يتم إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائياً. يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقةً

إلى  لتشغيل  ) إلى  أو  ) املنزلق  الفائق السرعة  االهتزاز  اضبط مفتاح   5
وظيفة السرعة الفائقة أو إيقاف تشغيلها. تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في 

التمليس وانسياباً مذهالً لشعرك.
.( ) “SONIC” إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فيظهر مؤشر  

ي التمليس على بعضهما. يصدر  يبدأ االهتزاز الفائق السرعة حني يتم ضغط لوحَ  
لوحا التمليس صوتاً مزعجاً عندما يالمس أحدهما اآلخر، إال أن ذلك ال يؤثر على أداء 

اجلهاز.

5 سم لتمليسها.  يزيد عرضها عن  ط شعرك وخذ خصلةً ال  مشّ  6
بإحكام. املقبضني على بعضهما  ) واضغط  ) التمليس  ضعها بني لوحَي   7

) من  5 ثوانٍ (ملدة أقصاها  التمليس على طول الشعر بحركة واحدة  اسحب جهاز   8
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

الداخل  إلى  دائرة  التمليس نصف  إدارة جهاز  إلى  • لتسريح شعرك بسرعة، اعمد 
الوضعية  التمليس في هذه  يبلغ أطراف الشعر. أبقِ جهاز  اخلارج) عندما  إلى  (أو 

، ثم حرره. من ثانيتني إلى 3 ثوانٍ

التسريحة املطلوبة.  8 حتى حتصل على  ، كرر اخلطوة  20 ثانيةً بعد   9
.9 6 إلى  لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات   10

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. ي  إلى تنظيف اجلهاز ولوحَ اعمد   3
 .( ) التمليس  أقفل لوحَي   4

أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخالٍ من  احفظه في مكان   5
املزوّدة. ) أو تخزينه في احلقيبة  ) التعليق  حلقة 

والخدمة الضمان   3
Philips على  زيارة موقع  إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ Philips في بلدك 

العاملية). في حال عدم وجود مركز خدمة  الضمان  الهاتف في نشرة  إيجاد رقم  (ميكنك 
للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.
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