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EN
Determine the amount of hair by using the hair 
sectioning accessory. Start with a hair strand of 2-3 cm 
in width.   

PT
Determine a quantidade de cabelo utilizando o 
acessório separar madeixas. Comece com uma madeixa 
com 2 a 3 cm de largura.

MS-
MY

Tentukan jumlah rambut menggunakan aksesori 
pembahagian rambut. Mulakan dengan genggaman 
rambut lebarnya 2–3 cm.

ZH-
CN 使用发量选取附件， 取一缕宽约 2–3 厘米的头发。 

ZH-
HK

使用髮束配件釐定髮量。 以 2-3 厘米闊的髮束 
開始。
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حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.
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EN Hold the appliance vertically with its FRONT facing your 
head.

PT Segure o aparelho na vertical com a parte FRONTAL 
voltada para a cabeça.

MS-
MY

Pegang perkakas secara menegak dengan bahagian 
DEPAN menghadap kepala anda.

ZH-
CN 垂直握住产品，使产品正面朝向头部。

ZH-
HK 垂直拿著產品，以產品的正面向著您的頭部。
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EN For more styling tips, check the user manual provided.

PT
Para mais sugestões de modelação, verifique o manual 
do utilizador fornecido.

MS-
MY

Untuk mendapatkan lebih banyak petua penggayaan, 
rujuk panduan pengguna yang disediakan.

ZH-
CN

如需获得更多造型提示, 请查看随附的用户手册。

ZH-
HK

要獲取更多造型貼示, 請查看隨附的使用者手冊。
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نصائح:

• ال تضعي خصل شعر أعرض من 3 سم تقريًبا. فقد يخرج شعرك 	
بسهولة من بني اللوَحني إذا كانت خصلة الشعر كبيرة.

• إذا أردت جتعيد شعرك من اجلذور، فضعي جهاز التجعيد على مسافة 	
قريبة من فروة رأسك.

للحصول على مزيد من النصائح حول تسريح شعرك، راجعي دليل املستخدم 
املتوفر مع اجلهاز.

نصيحة

 هل تريدين أن تتعلمي كيفية احلصول على خصل مموجة؟
www.philips.com/curlguide حتققي من الفيديو التعليمي على

قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة  1
تزويد بالطاقة. 

اسحبي مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل إلى  2
األعلى لتشغيل اجلهاز.

يضيء مؤشر التشغيل. ↵

يصبح اجلهاز جاهزًا لالستخدام بعد 30 ثانية. ↵

َّي التأمني/إلغاء  3 اضغطي باستمرار على زر
التأمني لفتح اللوَحني وضعي خصلة شعر 

رفيعة ال يتخطى عرضها 3 سم. 

َّين. 4 ضعي خصلة الشعر بني اللوَحني وحرري الزر
ستثبت خصلة الشعر بني اللوَحني. ↵

للحصول على متوجات إلى اخلارج

ضعي خصلة الشعر بني اللوَحني. 1

قومي بتدوير جهاز التجعيد باالجتاه املعاكس  2
لوجهك، بزاوية 180 درجة.

لّفي شعرك حول اجلهة السفلية من جهاز  3
التجعيد.

اسحبي جهاز التجعيد إلى األسفل ببطء  4
بدون توقف مع احلفاظ عليه بوضعية موازية 

لألرض. احرصي على عدم خروج خصلة الشعر 
من بني اللوَحني.

استخدمي أصابعك لإلمساك باخلصلة لكي  5
تأخذ شكلها النهائي قبل أن تبرد.

ضعي رذاذ تثبيت الشعر للحصول على نتائج  6
تدوم طويالً.

للحصول على متوجات إلى الداخل

ضعي خصلة الشعر بني اللوَحني. 1

قومي بتدوير جهاز التجعيد إلى الداخل  2
باجتاه وجهك بزاوية 360 درجة. يجب أن يكون 
القسم العلوي من شعرك ملفوًفا متاًما حول 

جهاز التجعيد.

لّفي خصلة شعرك متاًما على جهَتي جهاز  3
التجعيد.

اسحبي جهاز التجعيد إلى السفل بدون  4
توقف. احرصي على عدم خروج خصلة الشعر 

من بني اللوَحني.

استخدمي أصابعك لإلمساك باخلصلة لكي  5
تأخذ شكلها النهائي قبل أن تبرد.

ضعي رذاذ تثبيت الشعر للحصول على نتائج  6
تدوم طويالً.

دوشاخه را به پریز برق بزنید.  1

دکمه روشن/خاموش را به طرف باال فشار  2
دهید تا دستگاه روشن شود.

نشانگر روشن بودن دستگاه، روشن می شود. ↵

دستگاه بعد از 30 ثانیه، برای استفاده آماده  ↵
می شود.

دکمه های قفل/باز کردن قفل را فشار داده و  3
نگهدارید تا صفحات باز شوند و یک دسته مو 

نه بیشتر از 3 سانتی متر انتخاب کنید. 

دسته مو را بین صفحات گذاشته و دکمه ها  4
را رها کنید.

صفحات دسته مو را نگه می دارند. ↵

ایجاد فر از رو

موهایتان بین صفحات قرار می گیرد. 1

فرزن را به اندازه 180 درجه به طرف بیرون  2
بپیچانید.

موهایتان دور فرزن قرار می گیرند. 3

دستگاه را آرام و مداوم به پایین بکشید، دقت  4
کنید همیشه دستگاه موازی با زمین باشد. 

مطمئن شوید دسته مو از بین صفحات خارج 
منی شود.

با استفاده از انگشتان خود فرها را قبل از  5
خنک شدن، بگیرید و شکل دهید.

برای دوام بیشتر فرها، از اسپری تثبت کننده  6
استفاده کنید.

ایجاد فر از زیر

موهایتان بین صفحات قرار می گیرد. 1

دستگاه را به اندازه 360 درجه به طرف داخل  2
بپیچانید. قسمت باالی موها باید کامال دور 

دستگاه پیچیده شده باشد.

دسته مو کامال دو طرف دستگاه را می پوشاند. 3

دستگاه را آرام و مداوم به پایین بکشید.  4
مطمئن شوید دسته مو از بین صفحات خارج 

منی شود.

با استفاده از انگشتان خود فرها را قبل از  5
خنک شدن، بگیرید و شکل دهید.

برای دوام بیشتر فرها، از اسپری تثبت کننده  6
استفاده کنید.

نكات:

• دسته های مو نباید بیشتر از تقریباً 3 سانتی متر باشد. اگر دسته مو 	
خیلی بزرگ باشد، به آسانی از بین صفحات سر می خورد.

• اگر می خواهید موهایتان را از ریشه فر بزنید، باید دستگاه را نزدیک به 	
پوست سر قرار دهید.

برای نکته های بیشتر راجع به حالت دهی مو، دفترچه راهنمای کاربر ارائه شده 
را بررسی کنید.

نکته

میخواهید فر زدن مو را یاد بگیرید؟ فیلم آموزشی را در سایت زیر مشاهده 
www.philips.com/curlguide کنید

دليل البدء السريع

راهنمای شروع به کار سریع
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کنید همیشه دستگاه موازی با زمین باشد. 

مطمئن شوید دسته مو از بین صفحات خارج 
منی شود.

با استفاده از انگشتان خود فرها را قبل از  5
خنک شدن، بگیرید و شکل دهید.

برای دوام بیشتر فرها، از اسپری تثبت کننده  6
استفاده کنید.

ایجاد فر از زیر

موهایتان بین صفحات قرار می گیرد. 1

دستگاه را به اندازه 360 درجه به طرف داخل  2
بپیچانید. قسمت باالی موها باید کامال دور 

دستگاه پیچیده شده باشد.

دسته مو کامال دو طرف دستگاه را می پوشاند. 3

دستگاه را آرام و مداوم به پایین بکشید.  4
مطمئن شوید دسته مو از بین صفحات خارج 

منی شود.

با استفاده از انگشتان خود فرها را قبل از  5
خنک شدن، بگیرید و شکل دهید.

برای دوام بیشتر فرها، از اسپری تثبت کننده  6
استفاده کنید.

نكات:

• دسته های مو نباید بیشتر از تقریباً 3 سانتی متر باشد. اگر دسته مو 	
خیلی بزرگ باشد، به آسانی از بین صفحات سر می خورد.

• اگر می خواهید موهایتان را از ریشه فر بزنید، باید دستگاه را نزدیک به 	
پوست سر قرار دهید.

برای نکته های بیشتر راجع به حالت دهی مو، دفترچه راهنمای کاربر ارائه شده 
را بررسی کنید.

نکته

میخواهید فر زدن مو را یاد بگیرید؟ فیلم آموزشی را در سایت زیر مشاهده 
www.philips.com/curlguide کنید

دليل البدء السريع

راهنمای شروع به کار سریع
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Click
Beep . . .

EN Insert the hair in to the curling chamber starting 
from the back of the appliance.

PT Introduza o cabelo na câmara de encaracolar, a 
partir da parte posterior do aparelho. 

MS-
MY

Masukkan rambut ke dalam ruang pengeriting 
bermula dari bahagian belakang perkakas.

ZH-
CN 将发绺由产品背部开口处放入卷发室。 

ZH-
HK 在產品的背部開始，把髮束放入捲棒。

AR

FA

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.

EN PRESS and HOLD the curling button  . The hair strand 
will be automatically curled into the chamber.

PT MANTENHA PREMIDO o botão para encaracolar  . A 
madeixa será encaracolada automaticamente na câmara.

MS-
MY

TEKAN dan TAHAN butang pengeriting  . Genggaman 
rambut akan mengeriting secara automatik di dalam ruang.

ZH-
CN 长按卷发按钮  。 这缕头发将自动卷入卷发室。

ZH-
HK 按住捲髮鍵 (  )。 髮束將自動捲入捲棒。

AR

FA

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.

EN You will hear beeps at regular intervals when curling. DO NOT release 
the curling button until you hear the sound of a “CLICK”. 

PT Ouvirá sinais sonoros a intervalos regulares ao encaracolar. NÃO solte o 
botão para encaracolar antes de ouvir um som tipo ESTALIDO.

MS-
MY

Anda akan mendengar bip pada selang sekata apabila mengeriting. 
JANGAN lepaskan butang pengeriting sehingga anda mendengar bunyi 
“KLIK”.

ZH-
CN

卷发时，每隔一定时间便会听到哔哔声。 请勿松开卷发按钮，直
至听到“咔哒”声。

ZH-
HK

捲髮時，您將於固定的時間聽到嗶聲。 在未聽到「卡嗒」聲前，
不要把手指移開捲髮鍵。 

AR

FA

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.

EN Remove your finger from the curling button and move the 
product away from you to release hair from the chamber.

PT Retire o dedo do botão para encaracolar e afaste o 
produto da cabeça para libertar o cabelo da câmara.

MS-
MY

Lepaskan jari anda dari butang pengeriting dan gerakkan 
produk jauh dari anda untuk melepaskan rambut daripada 
ruang.

ZH-
CN

将手指从卷发按钮上移开，然后慢慢移开卷发器，使
头发从卷发室中释放出来。

ZH-
HK

把手指移開捲髮鍵，並移走把產品，以放開捲棒上
的頭髮。

AR

FA

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.

1 FA

1 AR

حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي 
بخصلة شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك.

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي 
من اجلهاز. 

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )  (. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا 
داخل احلجرة. 

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر التجعيد 
قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من 
احلجرة.

مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته 
موی 2-3 سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر 
شما باشد.

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید. 

دکمه فرزن )  ( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در 
محفظه جمع می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید، 
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه 
خارج شود.


