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1 Congratulations
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 
benefit from the support that Philips offers, register your product at 
www.philips.com/welcome.

2 Introduction
CurlCeramic curler with 16 mm barrel helps you easily achieve vivid, 
bouncy curls and ringlets for joyful and young look. Protective ceramic 
coating ensures even heat distribution and less hair damage. Top 
temperature of 190 ºC guarantees optimal result while minimizing hair 
damage. We hope you will enjoy using your CurlCeramic.

3 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it 
for future reference.

• This appliance can be 
used by children aged 
from 8 years and above 
and persons with reduced 
physical, sensory or 
mental capabilities or 

lack of experience and 
knowledge if they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance in a safe 
way and understand the 
hazards involved. Children 
shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be 
made by children without 
supervision. 

• Children should be 
supervised to ensure that 
they do not play with the 
appliance.

• If the mains cord is damaged, 
you must have it repalced by 
Philips, a service centre 
authorized by Philips or 
similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 

• WARNING: Keep this 
appliance away from 
water. Do not use it near 
or over water contained in 
baths, washbasins, sinks etc. 
When you use the appliance 
in a bathroom, unplug it after 
use. The proximity of water 
presents a risk, even when 
the appliance is switched off.

• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the 
local mains voltage before you connect the appliance.

• Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the 
appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.

 » When the appliance is ready for use, the indicator ( ) stops 
blinking.

3 Before you start curling, comb your hair and divide your hair into 
small sections. Press the lever (     e) and place a section of hair 
between the barrel (b) and clip (c).

4 Close the clip by releasing the lever and slide the barrel to the hair tip.
5 Hold the cool tip (a) and the handle ( ) of the curling iron, and 

then wind the section of hair around the barrel from tip to root by 
rotating the curler.

6 Hold the curling iron in the position for max. 10 seconds.

Note

 • Do not pull at the curler when you unwind the section, otherwise you would 
straighten the curl.

7 Unwind the section of hair until you can open the clip again with the lever. 
8 Release the curled hair.
To curl the rest of your hair, repeat steps 3 to 8.
You may curl your hair both from inside out or from outside in as you like.
After use: 
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on the resting stand (d) until it cools down. To place it on a 

heat-resistant surface is highly recommended.
3 Remove hairs and dust from the barrel and clip.
4 Clean the barrel and the clip with damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with 

the hanging loop ( ).

5 Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips 
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care 
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, 
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of 
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

6 Troubleshooting
If problems should arise with your curler and you cannot solve them 
with the information below, please contact the nearest Philips service 
centre or the Philips Customer Care Centre in your country.

Problem Cause Solution
The appliance 
does not work 
at all.

The power socket to 
which the appliance has 
been connected may 
not live.

Ensure the socket is live.

The mains cord of 
the appliance may be 
damaged.

If the mains cord is 
damaged, you must 
have it replaced by 
Philips, a service centre 
authorised by Philips 
or similarly qualified 
persons in order to 
avoid a hazard.

Bahasa Melayu

1 Tahniah
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk 
mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan 
oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

• Sebelum menggunakannya pada rambut palsu, rujuk kepada 
pengedarnya terlebih dahulu.

• Jangan kendalikan perkakas dengan tangan yang basah.
• Anda hendaklah meletakkan perkakas dan diriannya di atas 

permukaan rata yang tahan panas dan stabil. Cerompong yang panas 
ini hendaklah tidak sekali-kali menyentuh permukaan atau bahan 
mudah terbakar yang lain.

Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan 
elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut 
arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk 
digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

Alam sekitar 
Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di 
akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pungutan rasmi 
untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu 
memelihara alam sekitar.

4 Keritingkan rambut anda.  
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
2 Luncurkan suis hidup/mati ( ) ke I untuk menghidupkan perkakas.

 » Penunjuk hidup kuasa ( ) bernyala dan mula berkelip.
 » Apabila perkakas sedia digunakan, penunjuk ( ) berhenti berkelip.

3 Sebelum anda mula mengeriting, sikat rambut anda dan bahagikan 
rambut anda kepada bahagian-bahagian kecil. Tekan tuil (     e) dan 
letakkan satu bahagian rambut di antara cerompong (b) dan klip (c).

4 Tutup klip dengan melepaskan tuil dan luncurkan cerompong ke 
hujung rambut.

5 Pegang hujung yang sejuk (a) dan pemegang ( ) batang pengeriting, 
dan kemudian lilitkan bahagian rambut di sekeliling cerompong dari 
hujung ke akarnya dengan memutarkan pengeriting.

6 Tahan batang pengeriting pada tempatnya untuk maksimum 10 saat.

Catatan

 • Jangan tarik penggulung rambut apabila anda membuka lilitan bahagian 
rambut, kerana ini akan meluruskan keriting berkenaan.

7 Buka lilitan bahagian rambut tersebut sehingga anda boleh membuka 
klip sekali lagi dengan tuil. 

8 Lepaskan rambut yang telah dikeriting.
Untuk mengeriting baki rambut anda, ulangi langkah 3 hingga 8.
Anda boleh keritingkan rambut anda sama ada dari dalam ke luar atau 
dari luar ke dalam mengikut kesukaan anda.

Selepas digunakan: 
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkan pada dirian letak (d) sehingga ia sejuk. Meletakkannya di 

atas permukaan tahan panas amatlah disyorkan.
3 Buang rambut dan habuk daripada cerompong dan klip.
4 Bersihkan cerompong dan klip dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. 

Anda boleh juga menggantungkannya dengan gelung gantung ( ).

5 Jaminan dan perkhidmatan
Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau mempunyai masalah, sila 
layari laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan 
Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor 
telefonnya di dalam buku jaminan serata dunia). Jika Pusat Layanan 
Pelanggan tidak terdapat di negara anda, pergi ke pengedar Philips 

• For additional protection, 
we advise you to install 
a residual current device 
(RCD) in the electrical 
circuit that supplies the 
bathroom. This RCD must 
have a rated residual 
operating current not 
higher than 30mA. Ask your 
installer for advice.

• The barrel of this appliance becomes hot during use. Prevent contact 
with the skin.

• Prevent the mains cord from coming into contact with the hot parts 
of the appliance.

• Only use the appliance on dry hair.
• Always unplug the appliance after use.
• Wait until the appliance has cooled down before you store it.
• Keep the barrel clean and free of dust and styling products such as 

mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with 
styling products.

• Always return the appliance to a service centre authorized by Philips 
for examination or repair. Repair by unqualified people could cause 
an extremely hazardous situation for the user.

• The barrel has a ceramic coating. This coating slowly wears away 
over time. This does not affect the performance of the appliance.

• Keep the appliance away from flammable objects and materials 
when it is switched on.

• Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) 
when it is hot.

• Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
• If the appliance is used on colour-treated hair, the barrel may stain.
• This appliance is extremely hot, pay full attention when using this appliance.
• Only hold the handle while the unit plugged in, other parts are hot.
• Before use it in artificial hair, always consult their distributor.
• Do not operate the appliance with wet hands.
• Always place the appliance with the stand on a heat-resistance, stable 

flat surface. The hot barrel should never touch the surface or other 
flammable material.

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic 
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this 
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence 
available today.

Environment 
Do not throw away the appliance with the normal household 
waste at the end of its life, but hand it in an official collection 
point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment.

4 Curl your hair 
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the on/off switch ( ) to I to switch on the appliance.

 » The power-on indicator ( ) lights up and starts blinking.

2 Pengenalan
Pengeriting rambut CurlCeramic dengan cerompong 16 mm membantu 
anda mendapatkan dengan mudah keriting yang jelas, beralun dan 
bergelung untuk penampilan ceria dan muda. Salutan pelindung seramik 
memastikan penyebaran haba yang sekata dan kurang kerosakan 
rambut. Suhu tertinggi 190 ºC menjamin hasil yang optimum di samping 
mengurangkan kerosakan rambut. Kami harap anda bergembira 
menggunakan CurlCeramic anda.

3 Penting
Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan 
perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.
• Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan 

ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, 
atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi 
pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara 
selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak 
tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan 
penyenggaraan oleh pengguna tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-
kanak tanpa pengawasan. 

• Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka 
tidak bermain dengan perkakas ini.

• Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis 
yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang 
layak bagi mengelakkan bahaya.  

• AMARAN: Jauhkan perkakas ini dari air. Jangan gunakannya 
berhampiran atau di atas air yang terkandung di dalam 
tab mandi, sink cuci tangan, sink dsb. Apabila anda 
menggunakan perkakas ini di bilik mandi, cabut plag 
perkakas selepas menggunakannya. Kehampiran air membawa risiko, 
walaupun ketika perkakas dimatikan.

• Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan 
dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda.

• Periksa keadaan kord sesalur kuasa dengan kerap. Jangan gunakan 
perkakas jika plag, kord atau perkakas itu sendiri rosak.

• Untuk perlindungan tambahan, kami mengesyorkan agar anda 
memasang peranti arus baki (RCD) dalam litar elektrik yang 
membekali bilik air tersebut. RCD ini mesti mempunyai arus operasi 
baki berkadar yang tidak melebihi 30mA. Tanya pemasang anda untuk 
mendapat nasihat.

• Batang perkakas ini akan menjadi panas ketika ia digunakan. 
Elakkannya daripada bersentuhan dengan kulit anda.

• Jauhkan kord sesalur utama daripada tersentuh pada bahagian panas 
perkakas.

• Gunakan perkakas hanya pada rambut yang kering.
• Cabut plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
• Tunggu sehingga perkakas sejuk sebelum menyimpannya.
• Pastikan cerompong sentiasa bersih dan bebas daripada habuk dan 

produk pendandan seperti mus, semburan dan gel. Jangan gunakan 
perkakas ini bersama-sama dengan produk pendandan.

• Kembalikan perkakas ke pusat servis yang dibenarkan oleh Philips 
setiap kali anda hendak mendapatkan pemeriksaan atau pembaikan. 
Pembaikan oleh orang yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan 
situasi yang amat berbahaya kepada pengguna.

• Cerompong mempunyai salutan seramik. Salutan ini lama-kelamaan 
akan luntur. Ia tidak akan menjejaskan prestasi perkakas.

• Jauhkan perkakas daripada objek dan bahan yang mudah terbakar 
apabila ia dihidupkan.

• Jangan sekali-kali tutup perkakas dengan apa-apa (contohnya tuala 
atau kain) apabila ia panas.

• Jangan biarkan perkakas tidak diawasi apabila plagnya dipasang.
• Jika perkakas digunakan pada rambut yang dirawat warna, 

cerompongnya mungkin akan terkesan warna.
• Perkakas ini sangat panas, tumpukan perhatian sepenuhnya semasa 

menggunakan perkakas ini.
• Semasa plag perkakas terpasang, hanya pegang pemegang sahaja 

kerana bahagiannya yang lain adalah panas.
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di tempat anda atau hubungi Jabatan Perkhidmatan di BV Perkakas 
Domestik dan Penjagaan Diri Philips.

6 Menyelesaikan masalah
Jika masalah timbul dengan pengeriting rambut anda dan anda tidak 
dapat menyelesaikannya dengan maklumat di bawah, sila hubungi pusat 
servis Philips terdekat atau Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara 
anda.

Masalah Sebab Penyelesaian
Alat ini tidak 
berfungsi 
langsung.

Soket kuasa yang 
tersambung dengan 
perkakas mungkin tidak 
hidup.

Pastikan soketnya hidup.

Kemungkinan kord sesalur 
utama perkakas rosak.

Jika kord sesalur kuasa 
rosak, ia mesti diganti 
oleh Philips, pusat servis 
yang dibenarkan oleh 
Philips ataupun pihak lain 
seumpamanya yang layak 
bagi mengelakkan bahaya.

繁體中文

1 感謝您
感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！ 要享受 Philips 為
您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊
您的產品。

2 簡介
16 mm 的 CurlCeramic 捲髮器可讓您輕鬆整理出活潑俏麗的卷
髮，讓您看起來青春亮眼。保護性陶瓷塗層使熱力平均散佈，減
少秀髮受損。最高溫度 190 ºC，捲燙效果最佳，減少秀髮受損。
希望您喜歡 CurlCeramic。

3 重要資訊
使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。
• 此產品可供八歲及以上兒童，體能、感官或心智能力低下人
仕，或缺乏知識及經驗人仕使用，如該等人仕已就使用本產品
給予監督或有關安全使用本產品的指導及明白本產品的使用所
涉及的危險。請勿讓孩童將本產品當成玩具。孩童不應於沒有
監督情況下對產品進行清潔及維護。

• 兒童應受監督以確保他們不會以本產品玩耍。
• 如電線受損，您必需經由 Philips，Philips 認可的服務中心，或
是同樣受認可人仕更換以避免危險。 

• 警告：產品請勿碰水。請勿在近水的地方，或是在
有水的浴缸、洗臉槽或水槽等上方使用本產品。
當您在浴室中使用本產品時，請於使用完畢拔下插
頭。即便是產品已關閉，水氣仍有可能會造成危
險。

• 在連接本產品前，請檢查產品註明的指示電壓與當地電源電
壓是否對應。

• 請定期檢查電線。若插頭、電線或產品本身已受損，請勿使
用。

• 為增強保護，我們建議在浴室的電路安裝漏電斷路器 
（RCD）。漏電斷路器必需有不高於 30mA 的餘差啟動電流。
請向您的安裝業者尋求建議。

• 本產品的捲筒在使用時會加熱。請勿直接接觸肌膚。
• 請勿讓電線與本產品發熱的部位直接接觸。
• 請只在乾的頭髮上使用本產品。
• 使用本產品後必需拆除電源。
• 存放前請等待產品冷卻。
• 請保持捲筒清潔，不要沾上灰塵和慕絲、髮膠等造型產品。請
勿搭配造型產品使用本產品。

• 請務必將產品送回 Philips 認可的服務中心以進行檢查或維修。
如由不合格人仕進行維修，可能會造成用戶產品使用危險。

• 捲筒表面有陶瓷塗層。長時間使用後，此塗層會逐漸磨損， 
這並不會對產品效能造成影響。

• 產品開啟時請遠離易燃物品。
• 當產品的溫度很高時，請勿在上覆蓋任何物品 (例如毛巾或
衣物)。

• 請勿在無人看管的情況下讓產品保持插電。
• 如果染過頭髮，使用產品時捲筒可能會染色。
• 本產品溫度極高，使用時請務必小心注意。
• 如果產品已插電，，由於其他部位的溫度都很高，因此請務必
只握住把手。

• 在假髮上使用前，請先洽詢假髮經銷商。
• 使用本產品前請先將雙手擦乾。
• 請務必將產品放在支架上，置於耐高溫、平穩的表面。請勿讓
熱捲筒接觸易燃物質。

電磁場（EMF）
本產品符合一切有關電磁場（EMF）之安全標準。在現存的科學
証明下，本產品如按照本用戶手冊指示正確地使用，將會是安
全的。

環境 
請物在本產品使用壽命結束後當作一般家庭垃圾廢棄，
應交給官方回收站作循環再用。這樣做有助保護環境。
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4 整髮  
1 將插頭連接至供電插口。
2 滑動開關掣 ( ) 至 I 以啟動本產品。

 »電源指示燈 ( ) 隨即亮起，並開始閃爍。

 »當產品可用時，指示燈 ( ) 隨即停止閃爍。

3 開始捲髮前，請先梳順頭髮，然後將頭髮分為小束。按把手 
(     e)，然後將一束頭髮放在圓筒 (b) 和筒夾 (c) 之間。

4 放開把手，關上筒夾，然後將捲髮器拉至髮尾。
5 握住防燙尖端 (a) 以及捲髮器的把手 ( )，然後從髮尾向髮根
的方向，將頭髮捲在捲髮器上。

6 握住捲髮器最長 10 秒

提示

 • 請勿在鬆開捲在捲髮器上的頭髮前拉動捲髮器，否則會拉直捲髮。

7 反方向捲動鬆開頭髮，直到可以再次使用把手打開筒夾為止。
8 鬆開燙卷的的頭髮。
重覆第 3 至 8 步，繼續燙卷剩餘的頭髮。
從內向外，或從外向內燙卷頭髮都可以。

使用之後： 
1 關閉本產品並拔除插頭。
2 將產品放在支架 (d) 上，直到產品冷卻為止。強烈建議您將產
品放在耐高溫的表面上。

3 從捲筒和筒夾上清除頭髮和灰塵。
4 請使用濕布清理捲筒和筒夾。
5 存放在安全、乾爽而無塵的地方。您亦可以吊環 ( ) 把它掛
起。

5 保障及服務
如果您需要資料或有疑問，請前往 Philips 網站 www.philips.com，
或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心 (您會在全球保障小冊子
上找到其電話號碼)。如果您所在的國家或地區沒有顧客服務中
心，請前往當地 Philips 經銷商，或聯絡 Philips 家用產品及個人護
理的服務部門。

6 疑難排解
如果您的捲髮器出現問題，而您無法利用以下資訊解決問題，
請聯絡您所在國家或地區最近的 Philips 服務中心或 Philips 顧客服
務中心。

問題 成因 解決方案

本產品完全
沒有啟動。

本產品連接的電
源插座可能並非
處於通電狀態。

確保插座處於通電狀態。

本產品的電源線
可能已損壞。

如電線受損，您必需經由 
Philips，Philips 認可的服務中
心，或是同樣受認可人仕更
換以避免危險。

简体中文

1 恭喜您

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！ 为了您能充分享受飞利浦提供
的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

2 产品简介

CurlCeramic 卷发器带有 16 毫米的卷发钳，可帮助您轻松打造动
感的弹性卷发和长发卷，让您焕发年轻快乐的容颜。保护性陶瓷
涂层可确保热量均匀分布并减少发质损伤。190 ºC 的最高温度可
确保最佳效果，同时将头发的损伤降到最低。我们希望您喜欢使
用 CurlCeramic 卷发器。

3 重要信息

使用本产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日
后参考。
• 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或

精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有
人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，
并且让他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让
儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。

• 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
• 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的

服务中心或类似的专职人员来更换。 
• 警告：让本产品远离水。请勿在任何有水的容器（

例如浴盆、脸盆、水池等）的附近或上方使用。如
果在浴室中使用本产品，用完后请拔下电源插头。
近水放置本产品存在危险，即使是在产品关闭的情
况下。

• 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电
电压是否相符。

• 定期检查电源线状况。如果插头、电源线或产品本身受损，请
勿再使用本产品。

• 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个 额定
剩余工作电流不超过 30mA 的剩余电流装置 (RCD)。向 RCD 
安装商咨询。

• 本产品的卷发钳在使用期间会发热。切勿碰到皮肤。
• 不要使电源线接触到产品的灼热部分。
• 产品只能用于干的头发。
• 使用后务必拔下产品的插头。
• 待产品完全冷却后再存放。
• 保持卷发钳洁净无尘且未粘上定型产品（如摩丝、定型喷剂和

发胶）。切勿将本产品与定型产品结合使用。
• 产品只能送到飞利浦授权的服务中心检修。由不合格人员进行

修理可能将用户置于极度危险的境地。
• 卷发钳具有陶瓷涂层。该涂层会逐渐脱落。这并不影响产品

的性能。
• 如果产品已打开，请使产品远离易燃物体和材料。
• 当产品变热时切勿在其表面覆盖任何物品（如毛巾或衣服）。
• 产品接通电源后，切勿无人照看。
• 将产品用于染过色的头发时，卷发钳可能会染上颜色。
• 本产品会很烫，请在使用时多加注意。
• 产品接通电源后，只能握住手柄，因为其他部位会很烫。
• 将产品用于假发之前，务必先咨询其经销商。
• 切勿用湿手操作本产品。
• 始终将本产品放置在隔热的平稳表面上。热卷发钳不得接触表

面或其他可燃材料。

电磁场 (EMF)
本产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证
明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产
品是安全的。

Notesالعربية

تهانينا  1
الذي  الدعم  بالكامل من  املنتج، ومرحباً بك في Philips! لالستفادة  تهانينا على شرائك 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل منتجك في ،Philips تقدمه

مقدمة  2
تساعدك أداة جتعيد الشعر CurlCeramic بأسطوانتها التي يبلغ قطرها 16 مم على جعل 
الشعر حيوياً ومجعداً، فيضفي مظهراً شبابياً مفعماً بالسعادة. يضمن طالء اخلزف الواقي 
توزيعاً متساويًا للحرارة وتلفاً أقل للشعر. تضمن أعلى درجة من احلرارة التي تبلغ 190 درجة 

مئوية نتيجة مثالية، كما تقلص احتمال تلف الشعر. نأمل بأن تستمتع باستخدام أداة 
.CurlCeramic جتعيد الشعر

هام  3
إليه مستقبالً. للرجوع  به  دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز، واحتفظ  اقرأ 

• يبلغون 8 أعوام وما فوق استخدام هذا اجلهاز فضالً عن 	 الذين  ميكن لألطفال 
األشخاص الذين يعانون نقصاً 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. 
• يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز.  	
• للتلف، فيجب استبداله من قبل 	 الرئيسي  الطاقة  إذا تعرض سلك 

Philips أو مركز خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني 
لتجنب أي خطر.

• التي 	 املغاطس  بالقرب من  املاء. ال تستخدم اجلهاز  حتذير: أبِق هذا اجلهاز بعيداً عن 
حتتوي على املاء أو فوقها وال بالقرب من املغاسل والبالوعات وغير ذلك. عندما 

تستخدم اجلهاز في احلمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه. إن قرب اجلهاز 
من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

• 	 
• تتوافق مع 	 إليها على اجلهاز  الفولتية املشار  إذا كانت  قبل توصيل اجلهاز، حتقق مما 

فولتية سلك الطاقة احمللية.
• إذا كان 	 الرئيسي بطريقة منتظمة. ال تستخدم اجلهاز  الطاقة  حتقق من حالة سلك 

القابس أو السلك أو اجلهاز نفسه تالفاً.
• 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.

• أثناء االستخدام. جتنب مالمسة األسطوانة لبشرتك.	 تسخن أسطوانة هذا اجلهاز 
• الرئيسي بعيداً عن األجزاء الساخنة من اجلهاز.	 الطاقة  أبق سلك 
• استخدم اجلهاز على الشعر اجلاف فقط.	
• الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.	 دائماً بفصل  قم 
• أن حتفظه.	 يبرد اجلهاز قبل  انتظر حتى 
• الغبار ومنتجات تسريح الشعر مثل رغوة 	 حافظ على نظافة األسطوانة وخلّوها من 

املوس ورذاذ الشعر واجلل. ال تستخدم اجلهاز أبداً مع أي منتجات لتسريح الشعر.
• أو إصالحه. 	 اخملوَّل من قبل Philips ليتم فحصه  دائماً إلى مركز اخلدمة  أعد اجلهاز 

قد يؤدي إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني إلى حاالت خطيرة بالنسبة إلى 
املستخدم.

• يؤثر 	 الوقت. ال  الطالء ببطء مع مرور  يكسو األسطوانة طالء من اخلزف. يهترئ هذا 
ذلك في أداء اجلهاز.

• القابلة لالشتعال عند تشغيله.	 واملواد  أبِق اجلهاز بعيداً عن األجسام 
• أو قطعة قماش( حني يكون 	 بأي شيء )كمنشفة  أبداً إلى تغطية اجلهاز  ال تعمد 

ساخناً.
• دون مراقبة عندما يكون موصوالً بالطاقة.	 تترك إطالقاً اجلهاز من  ال 
• إلى ظهور بقع على 	 يؤدي ذلك  إذا مت استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ، قد 

األسطوانة.
• انتبه كثيراً عند استخدامه.	 هذا اجلهاز شديد السخونة، لذا 
• بالطاقة، فاألجزاء األخرى تكون ساخنة.	 الوحدة  املقبض فقط عند توصيل  أمسك 
• الصناعي.	 دائماً استشارة موزع اجلهاز قبل استخدامه على الشعر  يرجى 
• بيدين رطبتني.	 ال تقم بتشغيل اجلهاز 
• أال تلمس 	 وثابت ومستٍو. يجب  واحلامل على سطح مقاوم للسخونة  دائماً اجلهاز  ضع 

األسطوانة الساخنة السطح أو أي مادة قابلة لالشتعال أبًدا.

)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، 

البيئة.  تساهم في احملافظة على 

تجعيد الشعر    4
قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة.  1

( إلى I لتشغيل اجلهاز. اسحب مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل )  2
بالوميض. ↵ ( ويبدأ  يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة )
الوميض. ↵ ( يتوقف املؤشر عن  عندما يصبح اجلهاز جاهزاً لالستخدام، )

قبل البدء بتجعيد الشعر، قم بتسريحه وتقسيمه إلى خصٍل رفيعة. اضغط على   3
.)c( واملشبك )b(وضع خصلة من الشعر بني األسطوانة )     e( الرافعة

أغلق املشبك عبر حترير الرافعة واسحب األسطوانة حتى أطراف الشعر.  4
ثّم، قم  التجعيد، من  ( مكواة  اضغط باستمرار على الطرف البارد )a( ومقبض )  5

بلّف خصلة الشعر حول األسطوانة من األطراف إلى اجلذور، عبر حتريك أداة التجعيد 
بطريقة دائرية.

أبِق مكواة التجعيد في الوضعية نفسها ملدة أقصاها 10 ثواٍن.  6

مالحظة

• ال تعمد إلى سحب أداة التجعيد عند حترير خصلة الشعر، وإال ستتسبب بتمليس 	
الشعر اجملعد.

اسحب خصلة الشعر إلى أن تتمكن من فتح املشبك مجدداً بواسطة الرافعة.   7
حرّر الشعر اجملعد.  8

لتجعيد الشعر كله، كرّر اخلطوات 3 إلى 8.
ميكن جتعيد الشعر بالطريقة التي ترغب فيها، سواء من الداخل إلى اخلارج أو باملقلوب.

بعد االستخدام: 

قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه.  1
ضع اجلهاز على احلامل )d( إلى أن يبرد. من املستحسن وضعه على سطح مقاوم   2

للسخونة.

قم بإزالة الشعر املتساقط والغبار عن األسطوانة واملشبك.  3
قم بتنظيف األسطوانة واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة.  4

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

والخدمة الضمان   5
زيارة موقع Philips على  إذا واجهتك أي مشكلة، فُيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة 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 أو االتصال بقسم اخلدمات 

.Philips Domestic Appliances and Personal Care BV اخلاص بـ

استكشاف األخطاء وإصالحها  6
املعلومات  إيجاد حلول لها من خالل  التجعيد اخلاصة بك وتعذر  بأداة  إذا واجهتك مشاكل 

املبينة أدناه، يرجى االتصال بأقرب مركز خدمات من Philips أو مبركز Philips خلدمة 
املستهلك في بلدك.

احللالسبباملشكلة

ال يعمل اجلهاز 
أبداً.

قد ال يكون مقبس الطاقة 
الذي مت توصيل اجلهاز به 

مشغالً.

تأكد من أن املقبس قيد التشغيل.

قد يكون سلك الطاقة 
الرئيسي في اجلهاز 

تالفاً.

إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب 
استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة 

مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني 
لتجنب أي خطر.

العربية

تهانينا  1
الذي  الدعم  بالكامل من  املنتج، ومرحباً بك في Philips! لالستفادة  تهانينا على شرائك 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل منتجك في ،Philips تقدمه

مقدمة  2
تساعدك أداة جتعيد الشعر CurlCeramic بأسطوانتها التي يبلغ قطرها 16 مم على جعل 
الشعر حيوياً ومجعداً، فيضفي مظهراً شبابياً مفعماً بالسعادة. يضمن طالء اخلزف الواقي 
توزيعاً متساويًا للحرارة وتلفاً أقل للشعر. تضمن أعلى درجة من احلرارة التي تبلغ 190 درجة 

مئوية نتيجة مثالية، كما تقلص احتمال تلف الشعر. نأمل بأن تستمتع باستخدام أداة 
.CurlCeramic جتعيد الشعر

هام  3
إليه مستقبالً. للرجوع  به  دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز، واحتفظ  اقرأ 

• يبلغون 8 أعوام وما فوق استخدام هذا اجلهاز فضالً عن 	 الذين  ميكن لألطفال 
األشخاص الذين يعانون نقصاً 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. 
• يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز.  	
• للتلف، فيجب استبداله من قبل 	 الرئيسي  الطاقة  إذا تعرض سلك 

Philips أو مركز خدمة مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني 
لتجنب أي خطر.

• التي 	 املغاطس  بالقرب من  املاء. ال تستخدم اجلهاز  حتذير: أبِق هذا اجلهاز بعيداً عن 
حتتوي على املاء أو فوقها وال بالقرب من املغاسل والبالوعات وغير ذلك. عندما 

تستخدم اجلهاز في احلمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه. إن قرب اجلهاز 
من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

• 	 
• تتوافق مع 	 إليها على اجلهاز  الفولتية املشار  إذا كانت  قبل توصيل اجلهاز، حتقق مما 

فولتية سلك الطاقة احمللية.
• إذا كان 	 الرئيسي بطريقة منتظمة. ال تستخدم اجلهاز  الطاقة  حتقق من حالة سلك 

القابس أو السلك أو اجلهاز نفسه تالفاً.
• 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.

• أثناء االستخدام. جتنب مالمسة األسطوانة لبشرتك.	 تسخن أسطوانة هذا اجلهاز 
• الرئيسي بعيداً عن األجزاء الساخنة من اجلهاز.	 الطاقة  أبق سلك 
• استخدم اجلهاز على الشعر اجلاف فقط.	
• الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام.	 دائماً بفصل  قم 
• أن حتفظه.	 يبرد اجلهاز قبل  انتظر حتى 
• الغبار ومنتجات تسريح الشعر مثل رغوة 	 حافظ على نظافة األسطوانة وخلّوها من 

املوس ورذاذ الشعر واجلل. ال تستخدم اجلهاز أبداً مع أي منتجات لتسريح الشعر.
• أو إصالحه. 	 اخملوَّل من قبل Philips ليتم فحصه  دائماً إلى مركز اخلدمة  أعد اجلهاز 

قد يؤدي إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني إلى حاالت خطيرة بالنسبة إلى 
املستخدم.

• يؤثر 	 الوقت. ال  الطالء ببطء مع مرور  يكسو األسطوانة طالء من اخلزف. يهترئ هذا 
ذلك في أداء اجلهاز.

• القابلة لالشتعال عند تشغيله.	 واملواد  أبِق اجلهاز بعيداً عن األجسام 
• أو قطعة قماش( حني يكون 	 بأي شيء )كمنشفة  أبداً إلى تغطية اجلهاز  ال تعمد 

ساخناً.
• دون مراقبة عندما يكون موصوالً بالطاقة.	 تترك إطالقاً اجلهاز من  ال 
• إلى ظهور بقع على 	 يؤدي ذلك  إذا مت استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ، قد 

األسطوانة.
• انتبه كثيراً عند استخدامه.	 هذا اجلهاز شديد السخونة، لذا 
• بالطاقة، فاألجزاء األخرى تكون ساخنة.	 الوحدة  املقبض فقط عند توصيل  أمسك 
• الصناعي.	 دائماً استشارة موزع اجلهاز قبل استخدامه على الشعر  يرجى 
• بيدين رطبتني.	 ال تقم بتشغيل اجلهاز 
• أال تلمس 	 وثابت ومستٍو. يجب  واحلامل على سطح مقاوم للسخونة  دائماً اجلهاز  ضع 

األسطوانة الساخنة السطح أو أي مادة قابلة لالشتعال أبًدا.

)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، 

البيئة.  تساهم في احملافظة على 

تجعيد الشعر    4
قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة.  1

( إلى I لتشغيل اجلهاز. اسحب مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل )  2
بالوميض. ↵ ( ويبدأ  يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة )
الوميض. ↵ ( يتوقف املؤشر عن  عندما يصبح اجلهاز جاهزاً لالستخدام، )

قبل البدء بتجعيد الشعر، قم بتسريحه وتقسيمه إلى خصٍل رفيعة. اضغط على   3
.)c( واملشبك )b(وضع خصلة من الشعر بني األسطوانة )     e( الرافعة

أغلق املشبك عبر حترير الرافعة واسحب األسطوانة حتى أطراف الشعر.  4
ثّم، قم  التجعيد، من  ( مكواة  اضغط باستمرار على الطرف البارد )a( ومقبض )  5

بلّف خصلة الشعر حول األسطوانة من األطراف إلى اجلذور، عبر حتريك أداة التجعيد 
بطريقة دائرية.

أبِق مكواة التجعيد في الوضعية نفسها ملدة أقصاها 10 ثواٍن.  6

مالحظة

• ال تعمد إلى سحب أداة التجعيد عند حترير خصلة الشعر، وإال ستتسبب بتمليس 	
الشعر اجملعد.

اسحب خصلة الشعر إلى أن تتمكن من فتح املشبك مجدداً بواسطة الرافعة.   7
حرّر الشعر اجملعد.  8

لتجعيد الشعر كله، كرّر اخلطوات 3 إلى 8.
ميكن جتعيد الشعر بالطريقة التي ترغب فيها، سواء من الداخل إلى اخلارج أو باملقلوب.

بعد االستخدام: 

قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه.  1
ضع اجلهاز على احلامل )d( إلى أن يبرد. من املستحسن وضعه على سطح مقاوم   2

للسخونة.

قم بإزالة الشعر املتساقط والغبار عن األسطوانة واملشبك.  3
قم بتنظيف األسطوانة واملشبك بواسطة قطعة قماش رطبة.  4

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

والخدمة الضمان   5
زيارة موقع Philips على  إذا واجهتك أي مشكلة، فُيرجى  أو  إلى معلومات  إذا احتجت 
ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة 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 أو االتصال بقسم اخلدمات 

.Philips Domestic Appliances and Personal Care BV اخلاص بـ

استكشاف األخطاء وإصالحها  6
املعلومات  إيجاد حلول لها من خالل  التجعيد اخلاصة بك وتعذر  بأداة  إذا واجهتك مشاكل 

املبينة أدناه، يرجى االتصال بأقرب مركز خدمات من Philips أو مبركز Philips خلدمة 
املستهلك في بلدك.

احللالسبباملشكلة

ال يعمل اجلهاز 
أبداً.

قد ال يكون مقبس الطاقة 
الذي مت توصيل اجلهاز به 

مشغالً.

تأكد من أن املقبس قيد التشغيل.

قد يكون سلك الطاقة 
الرئيسي في اجلهاز 

تالفاً.

إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب 
استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة 

مخوَّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني 
لتجنب أي خطر.

فارسی

تبریک می گوییم  1
تبریک می  این محصول  برای خرید  دنیای محصوالت Philips خوش آمدید. به شما  به 

گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت 
نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مقدمه  2
راحتی  به  اطوی فرزن CurlCeramic با لوله 16 میلی متری به شما امکان می دهد 

موهای خود را فرهای درشت و ریز بزنید و زیبا و جوان به نظر برسید. روکش سرامیکی 
محافظ لوله، حرارت را به طور یکنواخت توزیع کرده و آسیب به مو را کم می کند. در دمای 

باالی 190 درجه سانتی گراد، در حالی که آسیب به مو به حداقل می رسد، بهترین نتایج 
ببرید. ارائه می شود. امیدواریم از کار با CurlCeramic لذت 

مهم  3
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  از دستگاه، این دفترچه  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.
• برخوردار 	 و ذهنی کافی  توانایی جسمی، حسی  از  افرادی که  و  باالی 8 سال  کودکان 

نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن 
از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با دستگاه 
بازی کنند. متیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت اجنام شود. 

• بازی منی کنند.	 با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 
• نزد منایندگی 	 را  بروز خطر، آن  از  برای جلوگیری  برق آسیب دیده است  درصورتی که سیم 

های Philips، مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.  
• نزدیکی آب 	 یا  در کنار  دارید. از دستگاه  از آب نگه  دور  را  هشدار: دستگاه 

در وان حمام، دستشویی و ظرفشویی استفاده نکنید. اگر از دستگاه در 
دستشویی استفاده می کنید، پس از استفاده آن را از پریز بکشید. نزدیکی 

آب به دستگاه خطر دارد، حتی اگر دستگاه خاموش باشد.
• 	 
• روی دستگاه 	 ولتاژ مشخص شده  بررسی کنید که  برق  پریز  به  اتصال دستگاه  از  قبل 

با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
• یا خود دستگاه 	 برق  بررسی کنید. اگر دوشاخه، سیم  را  برق  مرتباً وضعیت سیم های 

آسیب دیده و خراب است، از آن استفاده نکنید.
• این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده 	 از  برای مراقبت بیشتر 

این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  )RCD( را 
با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  از 30 میلی  RCD نباید 

وسیله مشورت کنید.
• با پوست جلوگیری کنید.	 آن  داغ می شود. از متاس  در حین استفاده  لوله دستگاه 
• داغ دستگاه جلوگیری کنید.	 با قطعات  برق  از متاس سیم 
• برای موهای خشک استفاده کنید.	 از دستگاه فقط 
• پریز بکشید.	 از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 
• تا خنک شود.	 آوری دستگاه، صبر کنید  از جمع  قبل 
• و 	 و غبار و محصوالت حالت دهنده مو مانند موس، اسپری  از گرد  و عاری  را متیز  لوله 

ژل نگهدارید. هرگز از دستگاه همراه با محصوالت حالت دهنده مو استفاده نکنید.
• به مرکز خدماتی مجاز Philips ببرید. 	 یا تعمیر  آزمایش  برای  را  همیشه دستگاه 

تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین باشد.
• زمان ساییده می 	 در طول  دارای یک الیه محافظ سرامیکی است. این پوشش  لوله 

شود. این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه ندارد.
• از اشیاء و مواد قابل اشتعال نگهدارید.	 دور  را  وقتی دستگاه روشن است، آن 
• پارچه( نپوشانید.	 یا  با چیزی )مانند حوله  را  داغ است، آن  هرگز وقتی دستگاه 
• رها نکنید.	 پریز است  در  در حالی که  را  هرگز دستگاه 
• زده استفاده شود، لوله ممکن است لکه شود.	 رنگ  برای موی  از دستگاه  اگر 
• آن بسیار مراقب باشید.	 از  داغ است، هنگام استفاده  دستگاه بسیار 
• داغ است.	 را بگیرید، سایر قسمت ها  وقتی دستگاه روشن است، فقط دسته 
• برای موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت کنید.	 از استفاده  قبل 
• با دست خیس استفاده نکنید.	 از دستگاه 
• برابر حرارت قرار 	 در  و مقاوم  روی یک سطح صاف، پایدار  را  آن  پایه  و  همیشه دستگاه 

دهید. لوله داغ هرگز نباید در متاس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال قرار گیرد.

)EMF( الکترومغناطیسی میدان 
دارد. در  الکترومغناطیسی )EMF( مطابقت  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 

صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه 
راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می 

باشد.

محیط زیست  
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  پایان عمر دستگاه، آن  از  پس 

نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام 
دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

 

زدن موها  فر   4
دوشاخه را به پریز برق بزنید.  1

تا دستگاه روشن شود. ( را روی I قرار دهید  سوییچ روشن/خاموش )  2
زدن می کند. ↵ ( روشن شده و شروع به چشمک  بودن دستگاه ) نشانگر روشن 
زند. ↵ ( دیگر چشمک منی  آماده شد، نشانگر ) برای استفاده  وقتی دستگاه 

قبل از شروع فرزدن، موهای خود را شانه زده و موها را به قسمت های کوچک تقسیم   3
بین لوله )b( و گیره لوله )c( قرار  را  از مو  ( و قسمتی      e( داده را فشار  کنید. اهرم 

دهید.

اهرم را رها کنید تا گیره لوله بسته شود و سپس لوله را تا نوک موها پایین بیاورید.  4
( اطوی فرزن مو را بگیرید، سپس با چرخاندن دستگاه،  سر خنک )a( و دستگیره )  5

موها را دور لوله از ابتدا تا انتها بپیچید.

اطوی فرزن را حداکثر 10 ثانیه در این وضعیت نگهدارید.  6

توجه

• هنگام باز کردن پیچ موها از دور لوله، دستگاه را نکشید، با این کار فر مو صاف می 	
شود.

پیچ مو را از دور لوله باز کنید تا بتوانید دوباره گیره لوله را با استفاده از اهرم باز کنید.   7
موی فرشده را رها کنید.  8

برای فرزدن بقیه موها، مراحل 3 تا 8 را تکرار کنید.
داخل فر کنید.  به  از خارج  به خارج و هم  داخل  از  را هم  توانید موها  شما می 

از استفاده:  پس 

دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.  1
روی یک  را  تا خنک شود. جدا توصیه می شود دستگاه  آن را روی پایه )d( قرار دهید   2

سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

مو و گرد و غبار روی لوله و گیره لوله را متیز کنید.  3
لوله و گیره لوله را با استفاده از یک پارچه مرطوب متیز کنید.  4

و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید دستگاه را با   5
( آویزان کنید. آویز ) حلقه ی 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   5
آدرس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به  یا  برای کسب اطالعات 
از فروش Philips در کشور  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 

خود متاس بگیرید )برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ 
ضمانت نامه مراجعه کنید(. اگر در کشور شما مرکز خدمات پشتیبانی مشتری وجود 

ندارد به فروشنده محلی Philips مراجعه کنید یا با بخش خدماتی لوازم بهداشتی BV و 
دستگاه های خانگی Philips متاس بگیرید.

یابی عیب   6
با  را حل کنید، لطفا  آن  زیر  با اطالعات  نتوانستید  و  آمد  در دستگاه بوجود  اگر اشکالی 

نزدیکترین مرکز خدمات Philips یا مرکز پشتیبانی مشتری Philips در کشور خود متاس 
بگیرید.

راه حلعلتاشکال
دستگاه اصال 
کار منی کند.

ممکن است پریزی که دوشاخه 
دستگاه در آن است، برق نداشته 

باشد.

بررسی کنید که پریز برق داشته 
باشد.

ممکن است سیم برق دستگاه 
آسیب دیده باشد.

درصورتی که سیم برق آسیب دیده 
است برای جلوگیری از بروز خطر، آن 
را نزد منایندگی های Philips، مرکز 
خدمات مجاز Philips یا اشخاص 

متخصص تعویض کنید.

فارسی

تبریک می گوییم  1
تبریک می  این محصول  برای خرید  دنیای محصوالت Philips خوش آمدید. به شما  به 

گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت 
نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مقدمه  2
راحتی  به  اطوی فرزن CurlCeramic با لوله 16 میلی متری به شما امکان می دهد 

موهای خود را فرهای درشت و ریز بزنید و زیبا و جوان به نظر برسید. روکش سرامیکی 
محافظ لوله، حرارت را به طور یکنواخت توزیع کرده و آسیب به مو را کم می کند. در دمای 

باالی 190 درجه سانتی گراد، در حالی که آسیب به مو به حداقل می رسد، بهترین نتایج 
ببرید. ارائه می شود. امیدواریم از کار با CurlCeramic لذت 

مهم  3
برای مراجعات  آن  و  به دقت بخوانید  را  راهنما  از دستگاه، این دفترچه  از استفاده  قبل 

بعدی نزد خود نگه دارید.
• برخوردار 	 و ذهنی کافی  توانایی جسمی، حسی  از  افرادی که  و  باالی 8 سال  کودکان 

نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن 
از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با دستگاه 
بازی کنند. متیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت اجنام شود. 

• بازی منی کنند.	 با دستگاه  تا مطمئن شوید  زیر نظر داشته باشید  را  کودکان 
• نزد منایندگی 	 را  بروز خطر، آن  از  برای جلوگیری  برق آسیب دیده است  درصورتی که سیم 

های Philips، مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.  
• نزدیکی آب 	 یا  در کنار  دارید. از دستگاه  از آب نگه  دور  را  هشدار: دستگاه 

در وان حمام، دستشویی و ظرفشویی استفاده نکنید. اگر از دستگاه در 
دستشویی استفاده می کنید، پس از استفاده آن را از پریز بکشید. نزدیکی 

آب به دستگاه خطر دارد، حتی اگر دستگاه خاموش باشد.
• 	 
• روی دستگاه 	 ولتاژ مشخص شده  بررسی کنید که  برق  پریز  به  اتصال دستگاه  از  قبل 

با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
• یا خود دستگاه 	 برق  بررسی کنید. اگر دوشاخه، سیم  را  برق  مرتباً وضعیت سیم های 

آسیب دیده و خراب است، از آن استفاده نکنید.
• این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده 	 از  برای مراقبت بیشتر 

این  در  الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده  در مدار  )RCD( را 
با فرد نصب کننده  آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر  از 30 میلی  RCD نباید 

وسیله مشورت کنید.
• با پوست جلوگیری کنید.	 آن  داغ می شود. از متاس  در حین استفاده  لوله دستگاه 
• داغ دستگاه جلوگیری کنید.	 با قطعات  برق  از متاس سیم 
• برای موهای خشک استفاده کنید.	 از دستگاه فقط 
• پریز بکشید.	 از  از استفاده  را پس  آن  همیشه 
• تا خنک شود.	 آوری دستگاه، صبر کنید  از جمع  قبل 
• و 	 و غبار و محصوالت حالت دهنده مو مانند موس، اسپری  از گرد  و عاری  را متیز  لوله 

ژل نگهدارید. هرگز از دستگاه همراه با محصوالت حالت دهنده مو استفاده نکنید.
• به مرکز خدماتی مجاز Philips ببرید. 	 یا تعمیر  آزمایش  برای  را  همیشه دستگاه 

تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین باشد.
• زمان ساییده می 	 در طول  دارای یک الیه محافظ سرامیکی است. این پوشش  لوله 

شود. این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه ندارد.
• از اشیاء و مواد قابل اشتعال نگهدارید.	 دور  را  وقتی دستگاه روشن است، آن 
• پارچه( نپوشانید.	 یا  با چیزی )مانند حوله  را  داغ است، آن  هرگز وقتی دستگاه 
• رها نکنید.	 پریز است  در  در حالی که  را  هرگز دستگاه 
• زده استفاده شود، لوله ممکن است لکه شود.	 رنگ  برای موی  از دستگاه  اگر 
• آن بسیار مراقب باشید.	 از  داغ است، هنگام استفاده  دستگاه بسیار 
• داغ است.	 را بگیرید، سایر قسمت ها  وقتی دستگاه روشن است، فقط دسته 
• برای موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت کنید.	 از استفاده  قبل 
• با دست خیس استفاده نکنید.	 از دستگاه 
• برابر حرارت قرار 	 در  و مقاوم  روی یک سطح صاف، پایدار  را  آن  پایه  و  همیشه دستگاه 

دهید. لوله داغ هرگز نباید در متاس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال قرار گیرد.

)EMF( الکترومغناطیسی میدان 
دارد. در  الکترومغناطیسی )EMF( مطابقت  با کلیه استانداردهای میدان  این دستگاه 

صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه 
راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می 

باشد.

محیط زیست  
دور  زباله های معمولی خانگی  با  را همراه  پایان عمر دستگاه، آن  از  پس 

نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام 
دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

 

زدن موها  فر   4
دوشاخه را به پریز برق بزنید.  1

تا دستگاه روشن شود. ( را روی I قرار دهید  سوییچ روشن/خاموش )  2
زدن می کند. ↵ ( روشن شده و شروع به چشمک  بودن دستگاه ) نشانگر روشن 
زند. ↵ ( دیگر چشمک منی  آماده شد، نشانگر ) برای استفاده  وقتی دستگاه 

قبل از شروع فرزدن، موهای خود را شانه زده و موها را به قسمت های کوچک تقسیم   3
بین لوله )b( و گیره لوله )c( قرار  را  از مو  ( و قسمتی      e( داده را فشار  کنید. اهرم 

دهید.

اهرم را رها کنید تا گیره لوله بسته شود و سپس لوله را تا نوک موها پایین بیاورید.  4
( اطوی فرزن مو را بگیرید، سپس با چرخاندن دستگاه،  سر خنک )a( و دستگیره )  5

موها را دور لوله از ابتدا تا انتها بپیچید.

اطوی فرزن را حداکثر 10 ثانیه در این وضعیت نگهدارید.  6

توجه

• هنگام باز کردن پیچ موها از دور لوله، دستگاه را نکشید، با این کار فر مو صاف می 	
شود.

پیچ مو را از دور لوله باز کنید تا بتوانید دوباره گیره لوله را با استفاده از اهرم باز کنید.   7
موی فرشده را رها کنید.  8

برای فرزدن بقیه موها، مراحل 3 تا 8 را تکرار کنید.
داخل فر کنید.  به  از خارج  به خارج و هم  داخل  از  را هم  توانید موها  شما می 

از استفاده:  پس 

دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.  1
روی یک  را  تا خنک شود. جدا توصیه می شود دستگاه  آن را روی پایه )d( قرار دهید   2

سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

مو و گرد و غبار روی لوله و گیره لوله را متیز کنید.  3
لوله و گیره لوله را با استفاده از یک پارچه مرطوب متیز کنید.  4

و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید دستگاه را با   5
( آویزان کنید. آویز ) حلقه ی 

از فروش نامه و خدمات پس  ضمانت   5
آدرس  رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به  یا  برای کسب اطالعات 
از فروش Philips در کشور  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 

خود متاس بگیرید )برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ 
ضمانت نامه مراجعه کنید(. اگر در کشور شما مرکز خدمات پشتیبانی مشتری وجود 

ندارد به فروشنده محلی Philips مراجعه کنید یا با بخش خدماتی لوازم بهداشتی BV و 
دستگاه های خانگی Philips متاس بگیرید.

یابی عیب   6
با  را حل کنید، لطفا  آن  زیر  با اطالعات  نتوانستید  و  آمد  در دستگاه بوجود  اگر اشکالی 

نزدیکترین مرکز خدمات Philips یا مرکز پشتیبانی مشتری Philips در کشور خود متاس 
بگیرید.

راه حلعلتاشکال
دستگاه اصال 
کار منی کند.

ممکن است پریزی که دوشاخه 
دستگاه در آن است، برق نداشته 

باشد.

بررسی کنید که پریز برق داشته 
باشد.

ممکن است سیم برق دستگاه 
آسیب دیده باشد.

درصورتی که سیم برق آسیب دیده 
است برای جلوگیری از بروز خطر، آن 
را نزد منایندگی های Philips، مرکز 
خدمات مجاز Philips یا اشخاص 

متخصص تعویض کنید.

环境

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交
给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

4 卷发  
1 将插头连接至电源插座。

2 将电源开/关 ( ) 滑至 I 以打开产品。
 » 电源指示灯 ( ) 亮起并开始闪烁。

 » 当产品可供使用时，指示灯 ( ) 将停止闪烁。

3 卷发之前，请梳理头发，将头发分成数绺。按下控制杆 (     e)，
将一绺头发放在卷发钳 (b) 和发夹 (c) 之间。

4 松开控制杆以闭合发夹，并将卷发钳滑向发梢。

5 握住卷发造型器的不烫手尖端 (a) 和手柄 ( )，然后旋转卷发
器，将一绺头发从发梢至发根缠绕在卷发钳上。

6 将卷发器保持在该位置最多 10 秒。

注

 • 解开发绺时不要拉卷发器，否则可能将卷发拉直。

7 解开发绺，直到可通过控制杆再次打开发夹。

8 松开已卷起的头发。
要卷起其余头发，请重复步骤 3 至 8。
您可根据喜好，从内到外或从外到内打造卷发。

使用后： 
1 关闭产品并拔下电源插头。

2 将其放置在搁置架 (d) 上，直到其冷却。强烈建议将产品置
于隔热表面上。

3 清除卷发钳和发夹上的头发和灰尘。

4 用湿布清洁卷发钳和发夹。

5 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。您也可以使用挂环 
( ) 将产品挂起存放。

5 保修与服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，请访问飞利浦网站 
 www.philips.com。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联
系（可从保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没
有客户服务中心，请与当地的飞利浦经销商或飞利浦家电和个人
护理 BV 的维修部门联系。

6 故障种类和处理方法

如果卷发器出现问题并且无法根据下面的信息加以解决，请与
最近的飞利浦服务中心或您所在国家/地区的飞利浦客户服务中
心联系。

问题 原因 解决方法

产品完全无
法工作。

产品所连接的电源插
座可能没有通电。

确保插座通电。

产品的电源线可能已
损坏。

如果电源线损坏，为避
免危险，必须由飞利
浦、飞利浦授权的服务
中心或类似的专职人员
来更换。


