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 1 במוצר 4 –       ערכת טיפוח לגבר 

 9154101: דגם

מוצר זה תוכנן בקפידה כדיי להעניק את חווית . CARRERAסיריוס אלקטרוניקה מודה לך שבחרת במוצרי , לקוח יקר

אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשוני . השימוש המושלמת לאורך שנים

 . במטרה לנצל את כל התכונות והפונקציות של המכשיר
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 שמרי על החוברת לכל צורך בשימוש עתידי/ושמור, י הוראות בטיחות אלו בעיון רב לפני תחילת השימוש במכשיר/אנא קרא . 
 עלייך להיות מודע לכמה מאמצעי הזהירות , יחד עם זאת. מתכנני המוצר שבידיך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות

 .בהם יש לנקוט במהלך השימוש
 יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני השימוש . 
 יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות ויש לפעול על פיהם 

 סכנה 

 בקרבת או מעל כיור רחצה או אמבט  )אין להשתמש במכשיר במקום רטוב .  מים וחשמל מהווים שילוב מסוכן
 .(מלא במים

 י מפסק "גם מוצר חשמלי כבוי ע. בעת השימוש בחדר האמבטיה יש להקפיד לנתקו משקע בחשמל לאחר השימוש
 מהווה סיכון כל עוד הוא קרוב למים, ההפעלה

 אין לטבול את המכשיר במים או נוזל אחר 
 אין להניח את המכשיר במקום בו הוא עלול ליפול למים או לנוזל אחר 
 יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל –אין לנסות למשוך אותו , במקרה שהמכשיר נפל למים  
 י מפסק " גם כאשר המכשיר כבוי ע–יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש , בעת הפעלתו בחדר אמבטיה

 .קיים סיכון כל עוד הוא קרוב למקור מים, ההפעלה
 יש לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין לפני השימוש. 
  במידה והמכשיר נשבר אין לגעת בחלקים הפנימיים שלו וזאת כדי למנוע –יש לשמור על המכשיר וספק הכוח יבשים 

 .התחשמלות
 יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו 
 אין להוציא את הכבל בידיים רטובות מהחשמל ואין להחדיר חפצים כלשהם דרך פתחי האוורור 

 אזהרה

 או חסרי , תחושתיות או נפשיות מוגבלות, עם יכולות גופניות (כולל ילדים)י אנשים "המכשיר איננו מיועד לשימוש עצמי ע
 .אלא עם תודרכו כיצד להשתמש במכשיר על ידי אדם בוגר האחראי לביטחונם, ניסיון וידע

 יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר. 
  מבוגרים מעל גיל .  אלא תחת פיקוח או סיוע של אדם מבוגר וסמכותי15השימוש אינו מיועד לשימוש ילדים מתחת לגיל

 .יוכלו להשתמש במכשיר בחופשיות, 18
 יש להשתמש אך ורק בספק הכוח אשר מסופק ביחד עם המכשיר. 
 אין להשתמש בספק הכוח או במכשיר אם הם פגומים. 
 אין לחתוך אותו על מנת להחליפו בתקע אחר או לכל סיבה שהיא, מטעמי בטיחות. ספק הכוח כולל שנאי. 
 יש להחליפו בדגם זהה למניעת סכנה, אם ספק הכוח ניזוק. 
 אין להשתמש במכשיר שבור. 
 יש להשתמש במכשיר רק למטרה שלשמו נועד. 
  יש לאחוז את המכשיר בידית המיועדת לאחיזה–יש להימנע ממגע של משטחים חמים במכשיר עם חלקים שונים בגוף . 
 יש לאפשר לחלקים החמים להתקרר לפני שתגעו בהם. 
 יש לבדוק מעת לעת כי הכבל לא פגום. אין ללפף את הכבל סביב היחידה. 

 למניעת נזק

 יש לוודא שפתחי האוורור אינם חסומים או מכוסים 
 זעזועים או מכות חזקות, אין לחשוף את המכשיר לרעידות. 
 שעות לפני 3-יש לאפשר לו להגיע לטמפרטורת סביבתו הנוכחית במשך כ, כאשר המכשיר עובר ממקום קר למקום חם 

 .שימוש חוזר
 יש לאחסן את המכשיר בנרתיק המיועד לו או במקום סגור ואת כדי שלא יצבור אבק 
 יש לכבותו בסוף השימוש, אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. 
 מומלץ להתקין ממסר פחת הפועל בזרם שאינו עולה על , להגנה נוספתmA30יש .  במעגל החשמלי של חדר האמבטיה

 .להתייעץ עם מתקין ממסר הפחת
 סוכן השירות או על ידי אדם מוסמך אחר, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, במקרה בו פתיל הזינה ניזוק. 
 אין להניח את המכשיר על משטחים רגישים לחום בעת השימוש. 


