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العربية

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

هام:  1
إليها مستقبالً. للرجوع  به  دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز، واحتفظ  اقرأ 

• املاء.	 بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
• إذ إن قربه 	 عند استخدام اجلهاز في احلمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه 

من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.   
• ِمرّشة 	 بالقرب من حوض االستحمام، أو  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
• التمليس هذا بقدرات تسخني 	 أداء أفضل، يتمّتع جهاز  حتذير: لتوفير لك 

فائقة. يجب توّخي احلذر الشديد عند استخدامه. يُنصح بحمل اجلهاز 
باملقبض فقط.

• وناعمة 	 وتبريده، ضعه على مساحة مسّطحة  التمليس  حتذير: أثناء حتمية جهاز 
ومقاومة للسخونة.

• الفولتية 	 تتوافق مع  إليها على اجلهاز  الفولتية املشار  أن  قبل توصيل اجلهاز، تأكد 
احمللية.

• الدليل. 	 املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
• الصناعي. 	 استخدم اجلهاز على الشعر اجلاف فقط. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
• الساخنة بعيداً عن بشرتك. 	 أبِق أسطح اجلهاز 
• دون مراقبة. 	 أبداً من  تتركه  الطاقة، ال  عند توصيل اجلهاز مبقبس 
• أي أجسام في اجلهاز.	 بإدخال  ال تقم 
• األيوني بواسطة أجسام معدنية.	 املقبس  امتنع عن فحص فتحات 
• الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.	 دائماً بفصل  قم 
• أبداً إلى 	 حني يكون اجلهاز ساخناً، أبِقه على سطح مقاوم للسخونة وال تعمد 

تغطيته مبنشفة أو بقطعة قماش مثالً.
• أو ال توصي بها 	 أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى  أو  أبداً أي ملحقات  ال تستخدم 

إلى  النوع  أجزاء من هذا  أو  يؤدي استخدام ملحقات  Philips على وجه اخلصوص. قد 
إبطال الضمان.

• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• التمليس. 	 إلى ظهور بقع على لوَحي  يؤدي استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ  قد 
• تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
• األفراد )مبا في ذلك األطفال( الذين يعانون 	 هذا اجلهاز غير معّد 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  املتخّلف )RCD( في  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( الكهرومغناطيسية احلقول 
الكهرومغناطيسية )EMF(. إذا مت  باحلقول  املتعلقة  املعايير  يتوافق هذا اجلهاز مع كافة 

استخدام اجلهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات املبّينة في دليل املستخدم هذا، 
فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي املتوفر اليوم.

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

تساهم في احملافظة على البيئة.

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

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

نوع الشعر احلرارة إعداد درجة 

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

أو قليل  النعومة  ناعم، أو متوسط 
التمّوج 

إلى متوسطة )160 درجة  حرارة منخفضة 
مئوية وأدنى(

أو  فاحت، أو أشقر، أو مبّيض 
مصبوغ 

حرارة منخفضة )أدنى من 160 درجة مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
( إللغاء قفل اجلهاز. اسحب قفل اإلغالق )  2

العرض. ( حتى تضيء شاشة  التشغيل ) التشغيل/إيقاف  زر  اضغط باستمرار على   3
↵  .) االفتراضي ) احلرارة  إعداد درجة  يتم عرض 

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

( الثابت. ( ”READY“
األيون عند تشغيل اجلهاز، فتمنح شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من  يتم تنشيط وظيفة   5

جتعده.
↵ .) الضوئي ) األيون  يظهر مؤشر 
أن  ↵ أو  رائحة معينة  أن تفوح  التشغيل، من احملتمل  الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

تسمع ضوضاًء وهذا أمر طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

إيقاف تشغيلها.  أو  الفائقة  ( لتشغيل وظيفة السرعة  ( SONIC زر اضغط على   6
تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في التمليس وانسياباً مذهالً لشعرك.

↵ .) ( ”SONIC“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 
التمليس على بعضهما.  ↵ الفائق السرعة فقط حني يتم ضغط لوَحي  االهتزاز  يبدأ 

يصدر لوحا التمليس صوتاً مزعجاً عندما يالمس أحدهما اآلخر، إال أن ذلك ال يؤثر 
على أداء اجلهاز.

يزيد عرضها عن 5 سم.  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   7
بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  التمليس ) ضعها بني لوَحي   8

التمليس على طول الشعر بحركة واحدة )ملدة أقصاها 5 ثواٍن( من  اسحب جهاز   9
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

التسريحة املطلوبة. بعد 20 ثانيًة، كرر اخلطوتني 8 و9 حتى حتصل على   10
لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات 7 إلى 10.  11

( ملدة 3 ثواٍن لتشغيل  زر  ) إلعادة تسريح شعرك، اضغط باستمرار على   12
وظيفة اللمسة السحرية. تضمن هذه الوظيفة حصولك على نتيجة ممتازة مع درجة 

حرارة مخّفضة وحماية فضلى.
↵  ) ( ”TOUCH-UP“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

.) احلرارة ) ويختفي مؤشر 

اللمسة  ( مجدداً، للخروج من وظيفة  زر  ) ( أو على  زر  ) اضغط على   13
السحرية، فيظهر إعداد درجة حرارة التمليس السابق.

التشغيل  ↵ التلقائي. فيتوقف عن  التشغيل  إيقاف  مالحظة: يتمتع اجلهاز بوظيفة 
تلقائياً بعد 60 دقيقًة.

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3
 .) التمليس ) أقفل لوحي   4

أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
املزوّدة. ( أو تخزينه في احلقيبة  حلقة التعليق )

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  أو مثالً إلى استبدال ملحق  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، يرجى زيارة موزّع منتجات Philips احمللي.



العربية

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

هام:  1
إليها مستقبالً. للرجوع  به  دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز، واحتفظ  اقرأ 

• املاء.	 بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
• إذ إن قربه 	 عند استخدام اجلهاز في احلمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه 

من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.   
• ِمرّشة 	 بالقرب من حوض االستحمام، أو  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
• التمليس هذا بقدرات تسخني 	 أداء أفضل، يتمّتع جهاز  حتذير: لتوفير لك 

فائقة. يجب توّخي احلذر الشديد عند استخدامه. يُنصح بحمل اجلهاز 
باملقبض فقط.

• وناعمة 	 وتبريده، ضعه على مساحة مسّطحة  التمليس  حتذير: أثناء حتمية جهاز 
ومقاومة للسخونة.

• الفولتية 	 تتوافق مع  إليها على اجلهاز  الفولتية املشار  أن  قبل توصيل اجلهاز، تأكد 
احمللية.

• الدليل. 	 املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
• الصناعي. 	 استخدم اجلهاز على الشعر اجلاف فقط. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
• الساخنة بعيداً عن بشرتك. 	 أبِق أسطح اجلهاز 
• دون مراقبة. 	 أبداً من  تتركه  الطاقة، ال  عند توصيل اجلهاز مبقبس 
• أي أجسام في اجلهاز.	 بإدخال  ال تقم 
• األيوني بواسطة أجسام معدنية.	 املقبس  امتنع عن فحص فتحات 
• الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.	 دائماً بفصل  قم 
• أبداً إلى 	 حني يكون اجلهاز ساخناً، أبِقه على سطح مقاوم للسخونة وال تعمد 

تغطيته مبنشفة أو بقطعة قماش مثالً.
• أو ال توصي بها 	 أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى  أو  أبداً أي ملحقات  ال تستخدم 

إلى  النوع  أجزاء من هذا  أو  يؤدي استخدام ملحقات  Philips على وجه اخلصوص. قد 
إبطال الضمان.

• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• التمليس. 	 إلى ظهور بقع على لوَحي  يؤدي استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ  قد 
• تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
• األفراد )مبا في ذلك األطفال( الذين يعانون 	 هذا اجلهاز غير معّد 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  املتخّلف )RCD( في  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( الكهرومغناطيسية احلقول 
الكهرومغناطيسية )EMF(. إذا مت  باحلقول  املتعلقة  املعايير  يتوافق هذا اجلهاز مع كافة 

استخدام اجلهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات املبّينة في دليل املستخدم هذا، 
فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي املتوفر اليوم.

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

تساهم في احملافظة على البيئة.

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

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

نوع الشعر احلرارة إعداد درجة 

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

أو قليل  النعومة  ناعم، أو متوسط 
التمّوج 

إلى متوسطة )160 درجة  حرارة منخفضة 
مئوية وأدنى(

أو  فاحت، أو أشقر، أو مبّيض 
مصبوغ 

حرارة منخفضة )أدنى من 160 درجة مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
( إللغاء قفل اجلهاز. اسحب قفل اإلغالق )  2

العرض. ( حتى تضيء شاشة  التشغيل ) التشغيل/إيقاف  زر  اضغط باستمرار على   3
↵  .) االفتراضي ) احلرارة  إعداد درجة  يتم عرض 

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

( الثابت. ( ”READY“
األيون عند تشغيل اجلهاز، فتمنح شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من  يتم تنشيط وظيفة   5

جتعده.
↵ .) الضوئي ) األيون  يظهر مؤشر 
أن  ↵ أو  رائحة معينة  أن تفوح  التشغيل، من احملتمل  الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

تسمع ضوضاًء وهذا أمر طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

إيقاف تشغيلها.  أو  الفائقة  ( لتشغيل وظيفة السرعة  ( SONIC زر اضغط على   6
تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في التمليس وانسياباً مذهالً لشعرك.

↵ .) ( ”SONIC“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 
التمليس على بعضهما.  ↵ الفائق السرعة فقط حني يتم ضغط لوَحي  االهتزاز  يبدأ 

يصدر لوحا التمليس صوتاً مزعجاً عندما يالمس أحدهما اآلخر، إال أن ذلك ال يؤثر 
على أداء اجلهاز.

يزيد عرضها عن 5 سم.  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   7
بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  التمليس ) ضعها بني لوَحي   8

التمليس على طول الشعر بحركة واحدة )ملدة أقصاها 5 ثواٍن( من  اسحب جهاز   9
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

التسريحة املطلوبة. بعد 20 ثانيًة، كرر اخلطوتني 8 و9 حتى حتصل على   10
لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات 7 إلى 10.  11

( ملدة 3 ثواٍن لتشغيل  زر  ) إلعادة تسريح شعرك، اضغط باستمرار على   12
وظيفة اللمسة السحرية. تضمن هذه الوظيفة حصولك على نتيجة ممتازة مع درجة 

حرارة مخّفضة وحماية فضلى.
↵  ) ( ”TOUCH-UP“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

.) احلرارة ) ويختفي مؤشر 

اللمسة  ( مجدداً، للخروج من وظيفة  زر  ) ( أو على  زر  ) اضغط على   13
السحرية، فيظهر إعداد درجة حرارة التمليس السابق.

التشغيل  ↵ التلقائي. فيتوقف عن  التشغيل  إيقاف  مالحظة: يتمتع اجلهاز بوظيفة 
تلقائياً بعد 60 دقيقًة.

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3
 .) التمليس ) أقفل لوحي   4

أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
املزوّدة. ( أو تخزينه في احلقيبة  حلقة التعليق )

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  أو مثالً إلى استبدال ملحق  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، يرجى زيارة موزّع منتجات Philips احمللي.



العربية

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

هام:  1
إليها مستقبالً. للرجوع  به  دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز، واحتفظ  اقرأ 

• املاء.	 بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
• إذ إن قربه 	 عند استخدام اجلهاز في احلمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه 

من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.   
• ِمرّشة 	 بالقرب من حوض االستحمام، أو  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
• التمليس هذا بقدرات تسخني 	 أداء أفضل، يتمّتع جهاز  حتذير: لتوفير لك 

فائقة. يجب توّخي احلذر الشديد عند استخدامه. يُنصح بحمل اجلهاز 
باملقبض فقط.

• وناعمة 	 وتبريده، ضعه على مساحة مسّطحة  التمليس  حتذير: أثناء حتمية جهاز 
ومقاومة للسخونة.

• الفولتية 	 تتوافق مع  إليها على اجلهاز  الفولتية املشار  أن  قبل توصيل اجلهاز، تأكد 
احمللية.

• الدليل. 	 املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
• الصناعي. 	 استخدم اجلهاز على الشعر اجلاف فقط. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
• الساخنة بعيداً عن بشرتك. 	 أبِق أسطح اجلهاز 
• دون مراقبة. 	 أبداً من  تتركه  الطاقة، ال  عند توصيل اجلهاز مبقبس 
• أي أجسام في اجلهاز.	 بإدخال  ال تقم 
• األيوني بواسطة أجسام معدنية.	 املقبس  امتنع عن فحص فتحات 
• الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.	 دائماً بفصل  قم 
• أبداً إلى 	 حني يكون اجلهاز ساخناً، أبِقه على سطح مقاوم للسخونة وال تعمد 

تغطيته مبنشفة أو بقطعة قماش مثالً.
• أو ال توصي بها 	 أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى  أو  أبداً أي ملحقات  ال تستخدم 

إلى  النوع  أجزاء من هذا  أو  يؤدي استخدام ملحقات  Philips على وجه اخلصوص. قد 
إبطال الضمان.

• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• التمليس. 	 إلى ظهور بقع على لوَحي  يؤدي استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ  قد 
• تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
• األفراد )مبا في ذلك األطفال( الذين يعانون 	 هذا اجلهاز غير معّد 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  املتخّلف )RCD( في  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( الكهرومغناطيسية احلقول 
الكهرومغناطيسية )EMF(. إذا مت  باحلقول  املتعلقة  املعايير  يتوافق هذا اجلهاز مع كافة 

استخدام اجلهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات املبّينة في دليل املستخدم هذا، 
فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي املتوفر اليوم.

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

تساهم في احملافظة على البيئة.

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

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

نوع الشعر احلرارة إعداد درجة 

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

أو قليل  النعومة  ناعم، أو متوسط 
التمّوج 

إلى متوسطة )160 درجة  حرارة منخفضة 
مئوية وأدنى(

أو  فاحت، أو أشقر، أو مبّيض 
مصبوغ 

حرارة منخفضة )أدنى من 160 درجة مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
( إللغاء قفل اجلهاز. اسحب قفل اإلغالق )  2

العرض. ( حتى تضيء شاشة  التشغيل ) التشغيل/إيقاف  زر  اضغط باستمرار على   3
↵  .) االفتراضي ) احلرارة  إعداد درجة  يتم عرض 

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

( الثابت. ( ”READY“
األيون عند تشغيل اجلهاز، فتمنح شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من  يتم تنشيط وظيفة   5

جتعده.
↵ .) الضوئي ) األيون  يظهر مؤشر 
أن  ↵ أو  رائحة معينة  أن تفوح  التشغيل، من احملتمل  الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

تسمع ضوضاًء وهذا أمر طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

إيقاف تشغيلها.  أو  الفائقة  ( لتشغيل وظيفة السرعة  ( SONIC زر اضغط على   6
تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في التمليس وانسياباً مذهالً لشعرك.

↵ .) ( ”SONIC“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 
التمليس على بعضهما.  ↵ الفائق السرعة فقط حني يتم ضغط لوَحي  االهتزاز  يبدأ 

يصدر لوحا التمليس صوتاً مزعجاً عندما يالمس أحدهما اآلخر، إال أن ذلك ال يؤثر 
على أداء اجلهاز.

يزيد عرضها عن 5 سم.  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   7
بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  التمليس ) ضعها بني لوَحي   8

التمليس على طول الشعر بحركة واحدة )ملدة أقصاها 5 ثواٍن( من  اسحب جهاز   9
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

التسريحة املطلوبة. بعد 20 ثانيًة، كرر اخلطوتني 8 و9 حتى حتصل على   10
لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات 7 إلى 10.  11

( ملدة 3 ثواٍن لتشغيل  زر  ) إلعادة تسريح شعرك، اضغط باستمرار على   12
وظيفة اللمسة السحرية. تضمن هذه الوظيفة حصولك على نتيجة ممتازة مع درجة 

حرارة مخّفضة وحماية فضلى.
↵  ) ( ”TOUCH-UP“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

.) احلرارة ) ويختفي مؤشر 

اللمسة  ( مجدداً، للخروج من وظيفة  زر  ) ( أو على  زر  ) اضغط على   13
السحرية، فيظهر إعداد درجة حرارة التمليس السابق.

التشغيل  ↵ التلقائي. فيتوقف عن  التشغيل  إيقاف  مالحظة: يتمتع اجلهاز بوظيفة 
تلقائياً بعد 60 دقيقًة.

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3
 .) التمليس ) أقفل لوحي   4

أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
املزوّدة. ( أو تخزينه في احلقيبة  حلقة التعليق )

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  أو مثالً إلى استبدال ملحق  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، يرجى زيارة موزّع منتجات Philips احمللي.



العربية

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

هام:  1
إليها مستقبالً. للرجوع  به  دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز، واحتفظ  اقرأ 

• املاء.	 بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
• إذ إن قربه 	 عند استخدام اجلهاز في احلمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه 

من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.   
• ِمرّشة 	 بالقرب من حوض االستحمام، أو  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على ماء.
• التمليس هذا بقدرات تسخني 	 أداء أفضل، يتمّتع جهاز  حتذير: لتوفير لك 

فائقة. يجب توّخي احلذر الشديد عند استخدامه. يُنصح بحمل اجلهاز 
باملقبض فقط.

• وناعمة 	 وتبريده، ضعه على مساحة مسّطحة  التمليس  حتذير: أثناء حتمية جهاز 
ومقاومة للسخونة.

• الفولتية 	 تتوافق مع  إليها على اجلهاز  الفولتية املشار  أن  قبل توصيل اجلهاز، تأكد 
احمللية.

• الدليل. 	 املبني في هذا  ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 
• الصناعي. 	 استخدم اجلهاز على الشعر اجلاف فقط. ال تستخدم اجلهاز على الشعر 
• الساخنة بعيداً عن بشرتك. 	 أبِق أسطح اجلهاز 
• دون مراقبة. 	 أبداً من  تتركه  الطاقة، ال  عند توصيل اجلهاز مبقبس 
• أي أجسام في اجلهاز.	 بإدخال  ال تقم 
• األيوني بواسطة أجسام معدنية.	 املقبس  امتنع عن فحص فتحات 
• الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.	 دائماً بفصل  قم 
• أبداً إلى 	 حني يكون اجلهاز ساخناً، أبِقه على سطح مقاوم للسخونة وال تعمد 

تغطيته مبنشفة أو بقطعة قماش مثالً.
• أو ال توصي بها 	 أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى  أو  أبداً أي ملحقات  ال تستخدم 

إلى  النوع  أجزاء من هذا  أو  يؤدي استخدام ملحقات  Philips على وجه اخلصوص. قد 
إبطال الضمان.

• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• التمليس. 	 إلى ظهور بقع على لوَحي  يؤدي استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ  قد 
• تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.
• األفراد )مبا في ذلك األطفال( الذين يعانون 	 هذا اجلهاز غير معّد 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  املتخّلف )RCD( في  التيار  بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

التي تزوّد احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخّلف 
مصنف ال يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة املثّبت.

)EMF( الكهرومغناطيسية احلقول 
الكهرومغناطيسية )EMF(. إذا مت  باحلقول  املتعلقة  املعايير  يتوافق هذا اجلهاز مع كافة 

استخدام اجلهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات املبّينة في دليل املستخدم هذا، 
فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي املتوفر اليوم.

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

تساهم في احملافظة على البيئة.

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

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

نوع الشعر احلرارة إعداد درجة 

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

أو قليل  النعومة  ناعم، أو متوسط 
التمّوج 

إلى متوسطة )160 درجة  حرارة منخفضة 
مئوية وأدنى(

أو  فاحت، أو أشقر، أو مبّيض 
مصبوغ 

حرارة منخفضة )أدنى من 160 درجة مئوية(

بالطاقة. تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  قم بتوصيل مأخذ   1
( إللغاء قفل اجلهاز. اسحب قفل اإلغالق )  2

العرض. ( حتى تضيء شاشة  التشغيل ) التشغيل/إيقاف  زر  اضغط باستمرار على   3
↵  .) االفتراضي ) احلرارة  إعداد درجة  يتم عرض 

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

( الثابت. ( ”READY“
األيون عند تشغيل اجلهاز، فتمنح شعرك ملعاناً إضافياً وتقلل من  يتم تنشيط وظيفة   5

جتعده.
↵ .) الضوئي ) األيون  يظهر مؤشر 
أن  ↵ أو  رائحة معينة  أن تفوح  التشغيل، من احملتمل  الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

تسمع ضوضاًء وهذا أمر طبيعي وتسببه األيونات التي يتم توليدها.

إيقاف تشغيلها.  أو  الفائقة  ( لتشغيل وظيفة السرعة  ( SONIC زر اضغط على   6
تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في التمليس وانسياباً مذهالً لشعرك.

↵ .) ( ”SONIC“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 
التمليس على بعضهما.  ↵ الفائق السرعة فقط حني يتم ضغط لوَحي  االهتزاز  يبدأ 

يصدر لوحا التمليس صوتاً مزعجاً عندما يالمس أحدهما اآلخر، إال أن ذلك ال يؤثر 
على أداء اجلهاز.

يزيد عرضها عن 5 سم.  مّشط شعرك وخذ خصلًة لتمليسها ال   7
بإحكام. املقبضني على بعضهما  ( واضغط  التمليس ) ضعها بني لوَحي   8

التمليس على طول الشعر بحركة واحدة )ملدة أقصاها 5 ثواٍن( من  اسحب جهاز   9
اجلذور إلى األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحماء.

التسريحة املطلوبة. بعد 20 ثانيًة، كرر اخلطوتني 8 و9 حتى حتصل على   10
لتمليس شعرك كله، كرر اخلطوات 7 إلى 10.  11

( ملدة 3 ثواٍن لتشغيل  زر  ) إلعادة تسريح شعرك، اضغط باستمرار على   12
وظيفة اللمسة السحرية. تضمن هذه الوظيفة حصولك على نتيجة ممتازة مع درجة 

حرارة مخّفضة وحماية فضلى.
↵  ) ( ”TOUCH-UP“ التشغيل، يظهر مؤشر الوظيفة قيد  حني تكون هذه 

.) احلرارة ) ويختفي مؤشر 

اللمسة  ( مجدداً، للخروج من وظيفة  زر  ) ( أو على  زر  ) اضغط على   13
السحرية، فيظهر إعداد درجة حرارة التمليس السابق.

التشغيل  ↵ التلقائي. فيتوقف عن  التشغيل  إيقاف  مالحظة: يتمتع اجلهاز بوظيفة 
تلقائياً بعد 60 دقيقًة.

بعد االستخدام:

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

التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة. إلى تنظيف اجلهاز ولوحي  اعمد   3
 .) التمليس ) أقفل لوحي   4

أيضاً تعليقه بواسطة  الغبار. كما ميكنك  آمن وجاف، وخاٍل من  احفظ اجلهاز في مكان   5
املزوّدة. ( أو تخزينه في احلقيبة  حلقة التعليق )

والخدمة الضمان   3
إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى  أو  أو مثالً إلى استبدال ملحق  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، يرجى زيارة موزّع منتجات Philips احمللي.
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