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 סקירת המכשיר ואביזריו .1
 

 .בדקו כי כל האביזרים כלולים באריזה ואינם פגומים: שימו לב
 

 
 

 קוצץ שיער .1

 ספק מתח .2

 שמן לקוצץ השיער .3

 מברשת ניקוי .4

 אביזר מסרק כולל פונקציית דילול .5

 aאביזר מסרק משתנה  .6

 bאביזר מסרק משתנה  .7

 cאביזר מסרק משתנה  .8

 מסרק .9

 מספריים .01

 עמדת טעינה .11

 
 

 :(ללא תרשים)אביזרים אחרים 

. מדריך הוראות, נרתיק אחסון
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 אודות הוראות אלו .2
 קראו בקפידה את מדריך ההוראות ווודאו כי , לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה

! הנכם נוהגים על פי הוראות הבטיחות

 במכשיר זה יש לעשות שימוש בהתאם למתואר בהוראות בטיחות אלו בלבד .

 שמרו הוראות בטיחות אלו אצלכם לעיון בעתיד .

 אנא מסרו אותו ביחד עם מדריך , במידה והנכם מעבירים את המכשיר לגורם אחר
 .הוראות זה

 

אזהרות המופיעות בהוראות הבטיחות 

: המופיעות במדריך הוראות ההפעלה, ייעשה שימוש באזהרות הבאות, במידת הצורך

אי קיום אזהרה זו עשוי לגרום לסכנת חיים ולפגיעה :  רמת סיכון גבוהה!סכנה 

. באיברים בגוף

אי קיום אזהרה זו עשוי לגרום לפגיעה או לנזק חמור :  רמת סיכון בינונית!אזהרה 
. לחומרים

אי קיום אזהרה זו עשוי לגרום לפגיעה מזערית או לנזק : רמת סיכון נמוכה! זהירות 

. מזערי לחומרים

.  נסיבות ופרטים אליהם יש לשים לב בזמן התעסקות עם המכשיר:שימו לב
 

 הוראות בטיחות .3

המטרה לשמה נועד מכשיר זה 

השתמשו במכשיר זה על שיער יבש .  זה נועד אך ורק לקיצוץ שיער של בני אדםקוצץ שיער
. המכשיר נועד לשימוש ביתי ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות. בלבד

. יש לעשות שימוש במכשיר זה במקום סגור בלבד
 

שימוש לא נכון  

. אין לעשות שימוש במכשיר זה לקיצוץ שיער מלאכותי או לקיצוץ שערות של בעלי חיים
 

הנחיות להפעלה בטוחה של המכשיר 

  על ידי אנשים הסובלים מלקויות , 8מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל
כמו גם על ידי אנשים חסרי ניסיון אשר אינם מכירים , תחושתיות או שכליות, גופניות

זאת כל עוד האנשים שצוינו נמצאים תחת השגחה או סופקה להם הנחיה . מכשיר זה
בכל הנוגע לשימוש בטוח במכשיר ורק לאחר שהבינו את הסכנות המעורבות בשימוש 

. במכשיר זה

 ילדים חייבים להימצא תחת השגחה במטרה לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר .
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  פעולות ניקוי ותחזוקת המכשיר על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה
. עליהם

 הרחיקו את המכשיר ואת האביזרים שלו מהישג ידם של ילדים. 
 

לילדים ! סכנה 

. אין להתיר לילדים לשחק עם שקיות פלסטיק. נאסר על ילדים לשחק עם חומרי האריזה
! סכנת חנק

 

 סכנה 

 כתוצאה מלחות להתחשמלות

 כיורים או , מקלחות, אין לעשות שימוש במכשיר זה בקרבת אמבטיות
. כלי קיבול אחרים המכילים מים

  לעולם אין להניח את המכשיר בדרך כזו שעלולה להפיל אותו לתוך מים
 .בזמן שהוא מחובר לחשמל

 לעולם אין לגעת במכשיר בידיים רטובות. 

 את כבל החשמל ואת ספק , את עמדת הטעינה, אין לטבול את המכשיר
 . הכוח שלו לתוך מים או כל נוזל אחר ואין לשטוף אותם במי ברז

 במידה ו 
הוציאו מיד את ספק המתח משקע החשמל שבקיר , עמדת הטעינה נפלה לתוך מים...

אין לעשות שימוש חוזר בעמדת הטעינה  . ורק לאחר מכן הוציאו את המכשיר מהמים
.   או במכשיר אלא יש להביאם לבדיקה אצל טכנאי מוסמך לכך

. קחו אותו לבדיקה טרם הפעלתו מחדש, נוזל נכנס לתוך המכשיר... 

 יש להוציא את תקע החשמל משקע , במידה והמכשיר נמצא בשימוש בתוך אמבטיה
גם כאשר , מכיוון שקרבה של המכשיר למים מהווה סכנה, החשמל לאחר השימוש

 .המכשיר כבוי

  מומלצת התקנה של רכיב הארקה(FI/RCD)  עם זרם הפעלה עודף מדורג שאינו עולה
. היוועצו עם החשמלאי שלכם.  מילי אמפר וזאת על מנת לספק הגנה נוספת30על 

 .ההתקנה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד
 

להתחשמלות סכנה 

 ספק הכוח שלו  או כבל , אין להפעיל את המכשיר במידה והמכשיר עצמו
 .החשמל שלו מראים סימנים לנזק או במידה והמכשיר הופל

  חברו את כבל החשמל למכשיר טרם חיבור ספק הכוח של המכשיר
. לשקע החשמל שבקיר

 שקע נגיש המספק , הכניסו את תקע החשמל לשקע חשמל תקני בלבד
. מתח חשמלי התואם את המתח החשמלי המצוין על גבי לוחית המדרוג

 .על השקע החשמלי להישאר נגיש בקלות לאחר החיבור

 וודאו כי כבל החשמל אינו יכול להיפגם על ידי קצוות חדים או משטחים חמים. 

 וודאו כי כבל החשמל אינו לכוד או מעוך. 
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  תמיד הוציאו את המכשיר מהחשמל על ידי משיכתו מתקע החשמל ולא מכבל החשמל
 .עצמו

 הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל... 
, לאחר כל שימוש... 
, לאחר כל טעינה של המכשיר... 
, במקרה של תקלה במכשיר... 
טרם ניקוי המכשיר וגם ... 
. במהלך סופות ברקים... 

 אין לבצע שינויים מכל סוג שהוא במכשיר או באביזרים , כדי למנוע סיכון מכל סוג שהוא
תיקונים יבוצעו על ידי חברה  .כמו כן אין להחליף את כבל החשמל בעצמכם. שלו

 .המתמחה בכך
 

! אזהרה

טיפול בסוללות נטענות  
 שימוש לא נכון עלול לגרום לפגיעות ולנזקים ברכוש! 

: אנא מלאו אחר הוראות הבטיחות שלהלן בכל הנוגע לטיפול בטוח בסוללות נטענות

 הגנו על סוללות נטענות מפני נזק מכני! סכנת התלקחות . 

 אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או לחום. 
. 35°C או מעל 5°C- טמפרטורת הסביבה לא תהיה מתחת ל

 סוללות נטענות .  מגעי הטעינה שבמכונת הגילוח לא יבואו במגע עם חפצי מתכת
 .עשויות להתחמם יתר על המידה ולהתפוצץ

  הטעינו את מכונת הגילוח אך ורק באמצעות ספק הכוח המקורי שסופק לכם עם
 .המכשיר

 הימנעו ממגע בעיניים, במקרה של דליפת תמיסה אלקטרוליטית מהסוללות הנטענות ,
יש לשטוף את האזורים הפגועים באופן מידי בכמות גדולה של . בקרומים ריריים ובעור

 .התמיסה האלקטרוליטית עלולה לגרום לגירוי. מים נקיים ולהיוועץ עם רופא

 

 סכנת פציעות כתוצאה מחיתוך !אזהרה 

 היזהרו בזמן התעסקות אתם. חודי אביזר החיתוך חדים .

  אין לעשות שימוש במכשיר זה במידה ואביזר החיתוך או אביזר המסרק המשתנה
 .פגומים

  כבו את המכשיר טרם תלייתו או החלפת אביזרי המסרק שלו ובכל פעם טרם ניקוי
 .המכשיר

 

 סכנת פציעות !אזהרה 

 מקמו את כבל החשמל כך שלא ניתן למעוד מעליו או לדרוך עליו! 
 כוויות שמש או שלפוחיות, חתכים, אין לעשות שימוש במכשיר על פצעים פתוחים. 
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סכנת פציעות כתוצאה משמן קוצץ השיער ! אזהרה 

 הרחיקו את בקבוק השמן הקטן מהישג ידם של ילדים .

 במידה ושמן קוצץ השיער נכנס לתוך . הימנעו ממגע עם שמן קוצץ השיער בעיניים
 .מיד שטפו אותן בכמות גדולה של מים וזאת על מנת להסיר את כל השמן, עיניכם

 אין לבלוע את שמן קוצץ השיער. 
 

סכנה של נזק לחומר ! זהירות 

 השתמשו באביזרים המקוריים בלבד. 

  או בקרבת  (כיריים: למשל)לעולם אין להניח את המכשיר על גבי משטחים חמים
 .מקורות חום או אש

 אין לכסות את שקע החשמל שבקיר וזאת על מנת למנוע התחממות יתר. 

 הגנו עליו מפני נזקים. אביזר החיתוך הינו חלק מדויק. 

 אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או שורטים. 
 

 הפעלה בסיסית של המכשיר/ לחצני בקרה .4

 
 

 
A.  אביזר קוצץ שיער

B.  מ " מ2.0 עד 0.8מתג הזזה לכוונון עדין

 (הסימן מופיע על גבי הצג)

C. כולל מנעול נסיעות כיבוי / מתג הפעלה 

D.  צגLCDהמציין את קיבולת הסוללה ב  -% 

E.  חיבור לספק המתח
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 טעינת המכשיר .5

סכנה של נזק לחומר ! זהירות 

יש , מסיבה זו. אנא שימו לב לכך שקיבולת הסוללה תקטן במהלך פרקי זמן אחסון ממושכים
להימנע מפרקי זמן טעינה ארוכים וזאת בשל ההפסקה שבין מחזורי הטעינה למחזורי 

. הפריקה של הסוללה
 

: שימו לב
 טעינה מלאה תימשך כשעתיים וחצי. 

 

 .הניחו את עמדת הטעינה על גבי משטח ישר ושטוח .1
 .חברו את ספק המתח לעמדת הטעינה .2
 .חברו את ספק המתח לשקע חשמל נגיש בקלות .3
סמל של תקע . הניחו את המכשיר על גבי עמדת הטעינה במטרה להשיג מגע לטעינה .4

קיבולת הטעינה מוצגת . ומצביע על תהליך הטעינה,  מופיע על גבי הצגחשמלי 
. 100%הסוללות טעונות במלואן כאשר תצוגת האחוזים מראה . 1%בשלבים של 

, לאחר ניתוק ספק המתח ממקור החשמל או לאחר הוצאת המכשיר מעמדת הטעינה
 . דקות60-זמן ההפעלה עם סוללות טעונות במלואן הינו כ.  שניות2- הצג נכבה לאחר כ

 

 פונקציית מנעול הנסיעות .6
  

כמו לדוגמא בזמן , ניתן להגן בקלות על קוצץ השיער מפני הפעלה מקרית ובלתי מכוונת
 .נסיעה

 

. פונקציית מנעול הנסיעות תנוטרל באופן אוטומטי, עם הפעלת הטעינה :שימו לב

 

הפעלת פונקציית מנעול הנסיעות 

מתג קוצץ השיער נעול . (C )כיבוי /  שניות על מתג ההפעלה2-לחצו במשך יותר מ .1

 .LCD-  מופיע על גבי צג הסמל המנעול : והמכשיר נכבה
לחצו לחיצה קצרה על מתג , על מנת לבדוק האם פונקציית מנעול הנסיעות הופעלה .2

במידה ופונקציית מנעול . ( שניות2-במשך פחות מ) מספר פעמים כיבוי / ההפעלה

 . נראה לעין על גבי הצגסמל המנעול , הנסיעות מופעלת
נמנעת בכך הפעלה מקרית של המכשיר : כיבוי אינו בשימוש באופן זמני/ מתג ההפעלה .3

 .ופריקת הסוללה
 

נטרול פונקציית מנעול הנסיעות 

פונקציית מנעול : (C )כיבוי /  שניות על מתג ההפעלה2-לחצו במשך יותר מ .1
 .הנסיעות מנוטרלת וקוצץ השיער מופעל

 .פונקציית מנעול הנסיעות תנוטרל גם כן בעקבות חיבור קוצץ השיער למקור החשמל .2
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 הפעלת המכשיר .7

יש באפשרותכם תמיד לעשות שימוש בקוצץ השיער , ללא קשר למצב הטעינה של הסוללות
. באמצעות ספק המתח

 .וודאו כי המכשיר כבוי, על מנת לעשות שימוש בספק המתח .1
 .הוציאו את כבל ספק המתח מעמדת הטעינה וחברו את מחבר ספק המתח למכשיר .2
 .חברו את ספק המתח לשקע חשמל נגיש בקלות .3

 . להפעלת המכשירכיבוי / השתמשו במתג ההפעלה  .4

. LCD- מופיעה על גבי צג ה, המייצגת מהירות נמוכה (Low- נמוכה ) האות  .5

 האות : כיבוי / המהירות מוגברת באמצעות לחיצה שוב ושוב על מתג ההפעלה
 .LCD- מופיעה על גבי צג ה (High- גבוהה )

 . לכיבוי המכשירכיבוי / לחצו על מתג ההפעלה .6
 

כוונון אביזרי המסרק המשתנים / החלפה 
 

.  כבו את המכשיר טרם חיבור או החלפה של אביזרי המסרק המשתנים!אזהרה 
 

 החליקו בזהירות את מסילות המוליך הצדדי , להרכבת אחד מאביזרי המסרק המשתנים
ובו זמנית לחצו על , של אביזר המסרק המשתנה לתוך שקעי המוליך הצדדי של המכשיר

 .לחצן הגדרות המסרק שבחלק האחורי של אביזר המסרק ובחרו באורך החיתוך הרצוי

 משכו , לחצו על לחצן הגדרות המסרק, על מנת להוציא את אביזר המסרק המשתנה 
 

חיתוך שיער 
 

: שימו לב
 השיער שברצונכם לחתוך חייב להיות יבש. 

 אורך החיתוך עשוי לסטות בהתאם לזווית החיתוך. 

 התחילו עם אביזר מסרק משתנה המיועד לאורך חיתוך ארוך יותר ולאחר מכן, ראשית ,
השתמשו באורכי חיתוך קצרים יותר שלב אחר , תוך התקדמות בתהליך קיצוץ השיער

 .שלב בהדרגה
 

 סרקו את השיער היטב. 

 הניחו יריעה או שכמייה סביב הצוואר על מנת למנוע משיער חתוך ליפול לתוך הצווארון. 

 התחילו עם חיתוך השיער באזור הצוואר או בצדדים וחתכו אותו לכיוון מרכז הראש .
 .חתכו את החלק הקדמי של השיער לכיוון מרכז הראש, לאחר מכן

 הזיזו את . אחזו במכשיר כך שהחלק השטוח של אביזר המסרק נמצא במגע עם הראש
 .המכשיר בצורה שווה לאורך השיער

 חתכו כנגד כיוון צמיחת השיער, במידת האפשר. 

 הזיזו את המכשיר מספר פעמים דרך כל קווצת שיער, על מנת לתפוס את כל השיער. 

 סרקו היטב את השיער שוב ושוב. 
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קיצוץ בעזרת אביזרי מסרק משתנים 
  5- אביזרי המסרק המשתנים מאפשרים לכם לכוון את אורכי החיתוך ל3כל אחד מתוך 

המספרים המופיעים על אביזרי המסרק תואמים לאורכי החיתוך . דרגות שונות
 .(מ" מc = 22-34: מ" מb = 9-21: מ" מa = 3-15)במילימטרים 

 

: שימו לב
. מ לחיתוך נקי" מ2השאירו את הגדרת אורך החיתוך על 

 

דילול השיער בעזרת מסרק הדילול 
  לדילול השיער שלכם (5)השתמשו באביזר המסרק עם פונקציית הדילול. 
 

: שימו לב
. מ לחיתוך נקי" מ2השאירו את הגדרת אורך החיתוך הדק על 

 

: דילול השיער ללא אביזרי מסרק משתנים
 תוכלו , אם ברצונכם לחתוך את שיערכם מאוד קצר ללא שימוש באביזר מסרק משתנה

מ באמצעות החלקת המתג שנועד לכוונון חיתוך " מ2- ל0.8לכוון את אורך החיתוך בין 
 .עדין

 

 :שימו לב
. יש להחזיק במכשיר בדיוק כפי שהייתם עושים זאת עם מסרק מחובר אליו

 

חיתוך קווי מתאר וזקן 

  השתמשו במכשיר ללא אביזר מסרק משתנה לחיתוך השיער לקצר מאוד או לקיצוץ
 .הזקן וקווי המתאר

  העבירו את המתג לכוונון לחיתוך עדין(B) למקום המתאים. 
 

נא שימו לב לכך שאורכי חיתוך אלה ניתנים להשגה רק באמצעות אחיזת  :שימו לב
. המכשיר בזווית הנכונה לפני שטח העור
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 ניקיון המכשיר והטיפול בו .8

. הוציאו את ספק הכוח משקע החשמל טרם ניקוי המכשיר! סכנה 
 

 !אזהרה 
 .תמיד כבו את המכשיר טרם ניקויו

 

! זהירות 
. אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או שורטים

 

. נקו ושמנו את המכשיר לאחר כל שימוש בו: שימו לב
 

 שטפו את אביזר המסרק המשתנה במים ותנו לו . הוציאו את אביזר המסרק המשתנה
 .להתייבש טרם חיבורו מחדש למכשיר

 נגבו את מעטפת המכשיר בעזרת מטלית לחה. 
 

ניקיון ושימון אביזר החיתוך 
הוציאו את אביזר החיתוך מהמכשיר  .1

באמצעות לחיצה עליו לאחור בעזרת האגודל 
  .(ראו איור)

הוציאו את שאריות השיער מאביזר החיתוך  .2
בעזרת המברשת הכלולה עם המכשיר 

 .במארז
. ניתן לשטוף את אביזר קיצוץ השיער במי ברז .3

תנו לו להתייבש לחלוטין טרם החזרתו 
 .למקום

, בעזרת מטלית רכה. שימו מספר טיפות של שמן על הקצה החותך של אביזר החיתוך .4
כגון שמן , השתמשו בשמן נטול חומצה בלבד. במידת הצורך, נגבו את השמן העודף

 .למכונות תפירה
 .דחפו את אביזר החיתוך בזהירות מהחלק האחורי על גבי המכשיר עד לנעילתו במקום .5
 
 

 אחסון המכשיר .9
 

! סכנה 
! סכנה)אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר . הוציאו את תקע החשמל מהמכשיר

. (!סכנה של קריעת כבל החשמל
 

 אחסנו את המכשיר בחדר יבש נטול אבק. 
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 פתרון בעיות .01

! סכנה 
. אין לנסות ולתקן את המכשיר בעצמכם

 .תמיד הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל במקרה של תקלה
 

: אנא בדקו את הדברים הבאים: התקלה

 ?האם רשת אספקת החשמל תקינה בזמן טעינת המכשיר המכשיר אינו פועל 

 האם הסוללות ריקות ?

אביזר החיתוך אינו פועל 
בצורה חלקה 

 האם אביזר החיתוך נקי ומשומן ?

 

במידה ואתם נתקלים בתקלה שאינה מצוינת כאן אל תהססו ליצור קשר עם מרכז השירות 
. שלנו

. תיקונים יבוצעו אך ורק על ידי חברה המוסמכת לכך

 
 הצהרת תאימות .11

 

הצהרת .  נעשה שימוש בהתאם לתקנים האירופאיים התואמיםCEבסימן 
: התאימות מוסכמת על מפיץ המוצר

Aquarius Deutschland GmbH  
Adalperostrasse 29 /// 85737 Ismaning b. Munchen ///  ///  גרמניה

 

 נתונים טכניים .21
 9133211מספר פריט 

: ספק מתח
מתח חשמלי נכנס 
מתח חשמלי יוצא 

  סוג הגנה
סוג הגנה 

תנאי סביבה 

 SW-048080EUמספר 
 אמפר 0.2מקסימום ,  הרץ50/60~,  וולט 100-240

 מילי אמפר 800, --- וולט4,8

 
IP44 

מותר לשימוש במקום סגור בלבד 

: קוצץ שיער
מתח חשמלי נכנס 

סוללות נטענות 
 סיווג הגנה 
סוג הגנה 

טמפרטורת סביבה 

 
 מילי אמפר 800, -- וולט 4,8

2 x 1,2 וולט NiMH/HR6( AA )1.500 מילי אמפר 

 
IPX5 
+5°C 35°+ עדC 

 
במסגרת השיפורים הנעשים במוצר אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבצע שינויים טכניים 

. וחזותיים במכשיר או באביזרים שלו
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 השלכת המוצר .31

 
סמל זה מציין כי יש להשליך מוצר זה בנקודת איסוף פסולת נפרדת במדינות 

חל . הדבר חל על המוצר ועל כל האביזרים המסומנים בסמל זה. האיחוד האירופי
אלא יש , איסור על השלכתם של מוצרים המסומנים כך יחד עם פסולת ביתית רגילה

. לקחת אותם לנקודת איסוף למחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים

 אנא השליכו את בקבוק השמן כשהוא ריק בלבד. 
 

חומרי אריזה 
וודאו כי הנכם עושים זאת בהתאם , במידה וברצונכם להשליך את חומרי האריזה
. לתקנים הסביבתיים התקפים במדינה שלכם

 
 בה נעשה שימוש במכשיר זה metal hydrideאין להשליך את סוללת הניקל 

צרו קשר עם . יש להשליך את הסוללה בהתאם לתקן. ביחד עם הפסולת הביתית
. מפיצי הסוללה או עם נקודות איסוף האשפה המקומיות לשם כך

 
 

 

הוראות בטיחות כלליות למוצרי אמבט  .41
 

 

 שקיות הפוליאתילן שמעל המוצר או אריזתו עשויות להיות : אזהרה

 . שמרו את השקיות הללו מחוץ להישג ידם של תינוקות וילדים. מסוכנות

בעגלות , במיטות ילדים, לעולם אין לעשות בהן שימוש במיטות תינוק

הסרט הדק עשוי להידבק לאף ולפה ולמנוע . תינוק או בלולים לפעוטות

 .שקית אינה משחק. נשימה

 אמבטיות, אין לעשות שימוש מעל או בקרבתם של כיורים: אזהרה ,

אחסנו את המכשיר במקום . מקלחות או מיכלים אחרים המכילים מים

 .יבש

 נתקו את המכשיר ממקור החשמל , במידה והנכם עושים שימוש במכשיר בחדר אמבטיה

, למעשה, השימוש במכשיר בקרבת מקור מים עלול. לאחר שסיימתם לעשות בו שימוש

התקינו בחדר , על מנת להבטיח הגנה נוספת. גם אם המכשיר כבוי, להיות מסוכן

 מילי 30עם זרם זליגה נומינאלי שאינו עולה על  (RCD)האמבטיה שלכם ממסר פחת 

 .היוועצו עם החשמלאי שלכם. אמפר

 לעולם אין לטבול את המכשיר בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר. 

 החלפת הכבל צריכה להתבצע על ידי . הפסיקו להשתמש במכשיר מיד כאשר הכבל ניזוק

 .כדי למנוע סכנת פציעה למשתמש, מרכז השירות

 אין להשתמש במכשיר במקרה ונפל או אם הוא נראה פגום. 



14 

  אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר למקור חשמל או במידה והוא

 .פועל

 נתקו מיד את המכשיר ממקור החשמל במקרה ואתם נתקלים בבעיות בעת השימוש בו .

 השתמשו אך ורק בעזרים המומלצים על ידי היצרן. 

 נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר כל שימוש וטרם ניקויו. 

 ובמיוחד הרחיקו אותו , הימנעו מלבוא במגע עם המשטחים החמים של המכשיר

 .הפנים והצוואר, העיניים, מאזור האוזניים

  לקויות , עם נכות גופנית (כולל ילדים)מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים

אלא אם כן הם מצויים , או על ידי אנשים שאין להם ניסיון או ידע, תחושתיות או נפשיות

תחת השגחה או שניתנו להם הוראות קודם לכן בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם 

ילדים צריכים להימצא תחת השגחה על מנת לוודא כי הם אינם . אחראי למען בטיחותם

 .מתייחסים למכשיר כאל צעצוע

 הניחו למכשיר להתקרר לפני אחסונו. 

 אין לכרוך אותו סביב המכשיר וודאו כי הוא מאוחסן , על מנת למנוע נזק לכבל החשמל

. מבלי לסובב או לקפל אותו

 


