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

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

• تحذير: ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من املاء. 	
• عند استخدام الجهاز يف الحامم، افصل الطاقة عنه مبارشًة بعد 	

استخدامه إذ إن قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً 
عن التشغيل.

• تحذير: ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض االستحامم، أو ِمرّشة 	
االغتسال، أو امِلغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي عىل ماء.

• قم دامئاً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد االستخدام.	
• إذا كان سلك الطاقة الرئييس تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز 	

ل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر. خدمة مخوَّ
• ميكن لألطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق استخدام هذا الجهاز فضالً عن 	

األشخاص الذين يعانون نقصاً يف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك 
الذين تنقصهم الخربة أو املعرفة، يف حال تم اإلرشاف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق 
باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم املخاطر املرتبطة به. مينع األطفال باللعب بالجهاز. ال 

يجب عىل األطفال القيام بالتنظيف أو أعامل الصيانة من دون مراقبة. 
• الفولتية 	 مع  تتوافق  الجهاز  إليها عىل  املشار  الفولتية  أن  تأكد  الجهاز،  توصيل  قبل 

املحلية.
• الدليل.	 املبني يف هذا  غري  آخر  الجهاز ألي غرض  تستخدم  ال 
• مراقبة.	 دون  من  أبداً  ترتكه  ال  الطاقة،  الجهاز مبقبس  توصيل  عند 
• بها 	 تويص  ال  أو  أخرى  مصنعة  أي رشكة  من  أجزاء  أو  ملحقات  أي  أبداً  تستخدم  ال 

إىل  النوع  من هذا  أجزاء  أو  ملحقات  استخدام  يؤدي  الخصوص. قد  Philips عىل وجه 
إبطال الضامن.

• الجهاز.	 الرئييس حول  الطاقة  بلف سلك  تقم  ال 
• تحفظه.	 أن  قبل  الجهاز  يربد  انتظر حتى 
• املقبض 	 جًدا. أمسك  ساخًنا  يكون  أن  إذ ميكن  الجهاز  استخدام  عند  بشدة  انتبه 

فقط إذ ستكون األجزاء األخرى ساخنة وتجنب مالمسة البرشة.
• للسخونة. 	 ومقاومة  وثابتة  الحامل عىل مساحة مسطحة  مع  دامئاً  الجهاز  ضع 

ال يجب إطالقاً أن يالمس لوَحي التسخني/الحامل املربوم الساخن السطح أو أي مواد 
أخرى قابلة لالشتعال.

• الساخنة.	 الجهاز  الرئييس ألجزاء  الطاقة  تجّنب مالمسة سلك 



• التشغيل.	 قيد  يكون  عندما  لالشتعال  القابلة  واملواد  األجسام  عن  بعيداً  الجهاز  أبِق 
• مثالً( 	 قطعة قامش  أو  )منشفة  بأي يشء  الجهاز  تغطية  إىل  إطالقاً  تعمد  ال 

عندما يكون ساخناً. 
• رطبتني. 	 ويديك  الجهاز  بتشغيل  تقم  الجاف فقط. ال  الشعر  الجهاز عىل  استخدم 
• ومنتجات 	 الغبار  من  وخلّوه  املربوم  التسخني/الحامل  لوَحي  نظافة  حافظ عىل 

ترسيح الشعر مثل رغوة املوس ورذاذ الشعر والجل. 
• مع 	 فشيئًا  شيئًا  الطالء  يزول هذا  املربوم مطيل. قد  التسخني/الحامل  لوَحي  إن 

الوقت. لكن هذا ال يؤثر ذلك يف أداء الجهاز. 
• لوَحي 	 بقع عىل  إىل ظهور  املصبوغ  الشعر  الجهاز عىل  استخدام  يؤدي  قد 

التسخني/الحامل املربوم. استرش دامئاً موزع املنتج قبل استخدامه عىل الشعر 
الصناعي. 

• أو 	 Philips لفحصه  قبل  من  مخّول  مركز خدمة  إىل  دامئاً  الجهاز  بإعادة  قم 
تصليحه. قد يؤدي إصالحه من قبل أشخاص غري مؤهلني إىل تعرض املستخدم لحاالت 

شديدة الخطورة. 
• كهربائية.	 لتجنب حدوث صدمة  الفتحات  يف  معدنية  أجسام  أي  تدخل  ال 

)EMF( الكهرومغناطيسية  الحقول 
تم  )EMF(. إذا  الكهرومغناطيسية  بالحقول  املتعلقة  املعايري  كافة  مع  الجهاز  يتوافق هذا 

استخدام الجهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات املبيّنة يف دليل املستخدم هذا، 
فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي املتوفر اليوم.

البيئة 
وإعادة  التدوير  إلعادة  القابلة  واملكونات  املواد  أجود  من  وتصنيعه  املنتج  تصميم  تم 

االستخدام.
األورويب  اإلرشاد  أن  يعني  فهذا  باملنتج،  املدولبة هذه  الحاوية  رمز  إرفاق  عند 

املنتج. EU/19/2012 يشمل هذا 
اإللكرتونية  املنتجات  من  لكل  املنفصل  املحيل  التجميع  نظام  االطالع عىل  يُرجى 

والكهربائية.
املنزلية  النفايات  مع  القدمية  املنتجات  من  التخلص  وعدم  املحلية  القوانني  وفق  العمل  يُرجى 

العادية. يساعد التخلص من املنتج القديم بطريقة صحيحة عىل منع حدوث تبعات 
سلبية محتملة تؤثر يف البيئة وصحة اإلنسان.



الشعر تسريح   2
مالحظة: ال تغرّي امللحقات أو مرّسح الشعر عندما يكون الجهاز قيد التسخني أو عندما يكون 

ساخناً. َدع الجهاز يسخن من 3 إىل 5 دقائق للحصول عىل نتائج مثالية يف ترسيح الشعر. 
عند تحرير خصلة الشعر بعد تجعيدها، ال تعمد إىل شّد الشعر وإال ستتسبب بتمليس 

الشعر املجعد. 
تريدها. التي  للترسيحة  املناسبني  واملرّسح  امللحق  اخرَت 

الشعر ترسيحة  ملحق

خصل ذات تجاعيد رفيعة ملحق للتجاعيد الرفيعة )  (

خصل ذات تجاعيد عرصية 
تتدىل بحرية

ملحق للتجاعيد مخروطي الشكل )  (

خصل عىل شكل حلقات دائرية منزلقة  لولبية  ملحق للتجاعيد الرفيعة )  ( وأداة 
)  (

خصل ممّوجة منزلقة آملحق للتجاعيد الرفيعة )  ( وفرشاة 
)  ( 

تجاعيد صغرية ذات  خصل  ملحق التجاعيد الصغرية/التمليس )  ( مع 
البعض لبعضها  األسطح املنحنية )  ( املواجهة 

شعر أملس وناعم وترسيحات 
رسيعة

ملحق التجاعيد الصغرية/التمليس )  ( مع 
البعض لبعضها  املساحات املسطحة )  ( املواجهة 

قبل ترسيح شعرك:

املقبض  1 القفل عىل  إلغاء  رمز  نحو  الحلقة مصّوب  املوجود عىل  السهم  أن  من  تأكد 
.)  (

إىل  2 )  ( واعمد  باملقبض  أدخل ملحًقا مناسبًا يف األنبوب املعدين )  ( الخاص 
إدارة الحلقة إىل اليمني/باالتجاه املعاكس لعقارب الساعة إلقفال )  (. 

• الساعة 	 عقارب  اليسار/باتجاه حركة  إىل  الحلقة  بإدارة  قم  امللحق،  إلزالة 
إللغاء القفل )  ( وسحبه.

بالطاقة.  3 تزويد  التوصيل مبقبس وحدة  مأخذ  بتوصيل  قم 

الجهاز. 4 I لتشغيل  اسحب مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل )  ( إىل 



بالوميض.  ↵ الطاقة )  ( ويبدأ  لتشغيل  الضويئ  ييضء املؤرش 

الوميض. ↵ عن  املؤرش  الجهاز جاهزاً لالستخدام، يتوقف  يصبح  عندما 

للسخونة. 5 مقاوم  ضع الجهاز بحيث يكون املسند )  ( عىل سطح 

4 سم. 6 2 إىل  يتجاوز عرضها  ال  رفيعة  إىل خصٍل  وبتقسيمه  بترسيح شعرك  قم 
احصل عىل شعر مجّعد أو عىل شكل حلقات دائرية )الصورة رقم 4(

الشعر عىل شكل خصل  1 أجل ترسيح  حدد ملحق للتجاعيد الرفيعة )  ( من 
ذات تجاعيد رفيعة وخصل عىل شكل حلقات دائرية.

املشبك  2 بني  )  ( وضع خصلة شعر  املشبك  اضغط عىل العتلة )  ( لفتح 
والحامل املربوم )  (.

• إذا استخدمت ملحق األداة اللولبية املنزلقة )  ( للحصول عىل شعر 	
عىل شكل حلقات دائرية، فاعمد إىل لّف خصلة الشعر حول الحامل املربوم 

بحسب شكل األداة اللولبية. )الصورة رقم 6(

الشعر.  3 إىل طرف  املربوم  الحامل  اسحب  ثم  العتلة  بتحرير  قم 

الشعر  4 لّف خصلة  إىل  اعمد  )  (. ثم  أمسك طرف الرأس البارد )  ( واملقبض 
حول الحامل املربوم من األطراف وحتى الجذور.

بتحرير  5 قم  10 ثواٍن. ثم  أقصاها  ملدة  نفسها  الوضعية  يف  املربوم  الحامل  أبِق 
خصلة الشعر إىل أن تتمكن من فتح املشبك مجدداً بواسطة العتلة أو إىل أن 

تتمكن من سحب شعرك من األداة اللولبية. 

6 .5 2 إىل  من  الخطوات  اتبع  كله،  لترسيح شعرك 
احصل عىل خصل ذات تجاعيد عرصية تتدىل بحرية )الصورة رقم 5(

التجاعيد  1 ذات  الخصل  حدد ملحق للتجاعيد مخروطي الشكل )  ( لترسيح 
العريضة.

املشبك  2 بني  )  ( وضع خصلة شعر  املشبك  اضغط عىل العتلة )  ( لفتح 
والحامل املربوم املخروطي الشكل )  (.

الشعر.  3 إىل طرف  املربوم  الحامل  اسحب  ثم  العتلة  بتحرير  قم 

الشعر  4 لّف خصلة  إىل  اعمد  )  (. ثم  أمسك طرف الرأس البارد )  ( واملقبض 
حول الحامل املربوم من األطراف وحتى الجذور.

بتحرير  5 قم  ثم  10 ثواٍن،  أقصاها  ملدة  نفسها  الوضعية  يف  املربوم  الحامل  أبِق 
خصلة الشعر إىل أن تتمكن من إزالة الحامل املربوم املخروطي الشكل من شعرك. 

6 .5 2 إىل  من  الخطوات  اتبع  كله،  لترسيح شعرك 



احصل عىل خصل ممّوجة )الصورة رقم 7(

املربوم. 1 الحامل  حدد ملحق للتجاعيد الرفيعة. ثم مّرر الفرشاة املنزلقة )  ( عىل 

الفرشاة. 2 من شعرك حول  بلف خصلة  قم 

بتحرير خصلة  3 قم  10 ثواٍن. ثم  أقصاها  ملدة  نفسها  الوضعية  يف  املربوم  الحامل  أبِق 
الشعر إلزالة الفرشاة املنزلقة )  ( من شعرك.

4 .3 2 إىل  من  الخطوات  كّرر  كله،  لترسيح شعرك 
احصل عىل خصل ذات تجاعيد صغرية )الصورة رقم 8(

املنحنية 1 املساحات  أن  من   حدد ملحق التجاعيد الصغرية/التمليس )  (. تأكد 
البعض. لبعضها   )  ( مواجهة 

• يف 	 البارَزين  الطرفنَي  من  كل  أمسك  التجعيد/التمليس،  لوَحي  إلخراج 
يربد. اللوح )  ( واسحبه حتى 

التجاعيد  2 لوحي  بني  امللحق وضع خصلة شعر  اضغط عىل العتلة )  ( لفتح 
الصغرية. 

10 دقائق. 3 5 إىل  من  بعضهام  اللوحني عىل  واضغط  العتلة  بتحرير  قم 

اللوَحني. تأكد  4 بني  التالية  الشعر  اللوَحني وضع خصلة  لفتح  العتلة  اضغط عىل 
من وجود تراكب.

الشعر.  5 إىل طرف  تصل  العملية حتى  كرر هذه 

6 .5 2 إىل  من  الخطوات  اتبع  كله،  لترسيح شعرك 
احصل عىل شعر أملس وناعم وترسيحات رسيعة )الصورة رقم 9(

البعض. اضغط عىل  1 لبعضها  تأكد من أن املساحات املسطحة )  ( مواجهة 
التمليس. لوَحي  بني  امللحق وضع خصلة شعر  العتلة )  ( لفتح 

5 ثواٍن( من  2 أقصاها  )ملدة  واحدة  بحركة  الشعر  ببطء عىل طول  لألسفل  اسحب 
الجذور إىل األطراف من دون توقف لتجنب فرط اإلحامء.

• املرّسح 	 إدارة  إىل  اعمد  تريدها،  التي  الرسيعة  الترسيحة  لتحصل عىل 
نصف دائرة إىل الداخل )أو إىل الخارج( عندما يبلغ آخر 3 إىل 5 سم من 

خصلة الشعر. أبِق الجهاز يف هذه الوضعية من ثانيتنَي إىل 3 ثواٍن، ثم حّرره.

3 .2 1 و  الخطوتني  كرر  كله،  لترسيح شعرك 
مالحظة: الجهاز مزود بوظيفة إيقاف التشغيل التلقايئ. بعد 60 دقيقًة، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.  ميكنك 

من جديد.  املرّسح  إعادة تشغيل الجهاز من خالل مترير مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل إىل | لتشغيل 



بعد االستخدام:

عنه. 1 الطاقة  وبفصل  الجهاز  تشغيل  بإيقاف  قم 

يربد. 2 للسخونة حتى  مقاوم  ضعه عىل سطح 

وامللحقات. 3 الجهاز  عن  والغبار  املتساقط  الشعر  بإزالة  قم 

رطبة. 4 قطعة قامش  بواسطة  واملرفقات  الجهاز  تنظيف  إىل  اعمد 

تعليقه  5 أيضاً  الغبار. كام ميكنك  من  وخاٍل  آمن وجاف،  مكان  الجهاز يف  احفظ 
.)  ( املزّودة  للحرارة  املقاومة  الحقيبة  يف  تخزينه  بواسطة حلقة التعليق )  ( أو 

والخدمة الضمان   3
فريجى  أي مشكلة،  واجهتك  إذا  أو  ملحق  استبدال  إىل  مثالً  أو  معلومات  إىل  احتجت  إذا 

زيارة موقع Philips عىل ويب www.philips.com أو االتصال مبركز خدمة املستهلك 
التابع لـ Philips يف بلدك )ميكنك إيجاد رقم الهاتف يف نرشة الضامن العاملية(. يف حال 

عدم وجود مركز خدمة للمستهلك يف بلدك، يرجى زيارة موّزع منتجات Philips املحيل.
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