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, ה/ה יקר/לקוח
מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל , חברת סיריוס אלקטרוניקה

, הקולנוע הביתי, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, לקוחותינו
. המולטימדיה והטיפוח

 

למלא את תעודת האחריות וכן , באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, לנוחיותכם
. להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על נהנושאים המעניינם אתכם

  www.sel.co.il: כתובת האתר

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו 

. אור יהודה, בית סיריוס, 6אולם תצוגה ראשי ברחוב היוצרים 

 פארק תעשיות חבל מודיעין, 4רחוב האגוז : אולם תצוגה בשוהם
  ("סיריוס אלקטרוניקה שוהם"ניתן להקליד בוויז )

 

http://www.sel.co.il/
http://www.sel.co.il/
http://www.sel.co.il/
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 סקירת המכשיר ואביזריו .1
.  בדקו כי כל האביזרים כלולים באריזה ואינם פגומים:שימו לב

 

 

 

 (עליונה)ידית אחיזה  0

 360°- ציר סביבול מסתובב ב 1

 כבל כולל תקע ראשי 2

 מנעול לנסיעות 3

 כיבוי/ מתג הפעלה 4

 (נדלקת בצבע אדום כשהמכשיר מתחמם) LEDנורית חיווי  5

 (נדלקת בצבע ירוק כשהמכשיר מגיע לטמפרטורה הרצויה)     

( 150°C - 230°C)בקר טמפרטורה רציף  6

 מחליקי חימום מצופים קרמיקה 7

 

: (ללא תרשים)אביזרים 

חוברת הוראות הפעלה 
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 אודות הוראות הבטיחות .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 :  רמת סיכון נמוכה!זהירות

. לנזק מזערי לחומרים
 

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

 

 הוראות בטיחות .3
המטרה לשמה נועד מכשיר זה 

המכשיר נועד . מכשיר החלקה זה נועד להחלקה ולעיצוב שיער קרקפת של בני אדם בלבד
. לשימוש ביתי פרטי וחל איסור לעשות בו שימוש למטרות מסחריות

. המכשיר מותר לשימוש במקום סגור בלבד

 

שימוש לא נכון  

אין לעשות שימוש במכשיר זה להחלקה או לעיצוב של שיער מלאכותי או שערות של בעלי 
! אין לעשות שימוש במחליקי החימום לייבוש חפצים. 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. 

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

 .המכשיר כבוי

  מכשיר זרם שיורי למניעת התחשמלותמומלצת התקנה של( FI/RCD)  עם זרם
.  מילי אמפר וזאת על מנת לספק הגנה נוספת40הפעלה עודף מדורג שאינו עולה על 

 .ההתקנה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. היוועצו עם החשמלאי שלכם

 

 סכנה לילדים 

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

 

סכנה להתחשמלות כתוצאה מלחות   
 כיורים או כלי , מקלחות, אין לעשות שימוש במכשיר זה בקרבת אמבטיות

. קיבול אחרים המכילים מים

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

 מים מטפטפים או התזות מים, הגנו על המכשיר מפני לחות. 

 לעולם אין לגעת במכשיר בידיים רטובות. 

 לעולם אין לעשות שימוש במכשיר זה על שיער רטוב. 

 כבל החשמל ותקע החשמל ליפול לתוך מים או לתוך נוזל אחר ואין , נאסר על המכשיר
 .לשטוף אותם במי ברז

 הוציאו את תקע החשמל מיד משקע החשמל ורק לאחר , במידה והמכשיר נפל לתוך מים
אין לעשות שימוש חוזר במכשיר לאחר שהופל לתוך . מכן הוציאו את המכשיר מהמים

 .אלא יש לקחת אותו לבדיקה אצל אדם מקצועי מוסמך לכך, מים

 הוציאו את תקע החשמל מיד משקע החשמל, במקרה של כניסת נוזל לתוך המכשיר .
 .קחו את המכשיר לבדיקה טרם הפעלתו בשנית

 

סכנת התחשמלות 
  אין להפעיל את המכשיר במידה והמכשיר עצמו או כבל החשמל שלו מראים

. סימנים לנזק או במידה והמכשיר הופל

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

 .להישאר נגיש בקלות לאחר החיבור

 אין לכרוך . וודאו כי כבל החשמל אינו יכול להיפגם על ידי קצוות חדים או משטחים חמים
 .(!סכנה לקריעת הכבל)סביב המכשיר  את כבל החשמל
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 וודאו כי כבל החשמל אינו לכוד או מעוך. 

 וודאו כי כבל החשמל אינו בא במגע עם המשטחים החמים של המכשיר. 

  תמיד הוציאו את כבל החשמל משקע החשמל על ידי משיכתו מתקע החשמל ולא מכבל
 .החשמל עצמו

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

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

 .תיקונים יבוצעו על ידי חברה המוסמכת לכך בלבד
 

סכנת התלקחות -  סכנה  
 לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר למקור החשמל .

  (מגבות אמבטיה: למשל)לעולם אין לכסות את המכשיר או להניח אותו על חפצים רכים .
 . ישר ועמיד בפני חום, החם על גבי משטח קשה/תמיד מקמו את המכשיר המופעל

 באלכוהול או בתכשירי ניקוי מתלקחים אחרים, לעולם אין לעשות שימוש בנפט. 

 מלאו אחר הוראות היצרן, בעת השימוש במוצרים לעיצוב שיער. 

 אין לעשות שימוש בכבל מאריך. 
 

 סכנה לכוויות 
 אחזו במכשיר רק . לעולם אין לגעת במחליקי החימום החמים או במשטחים החמים

. בעזרת משטחי ידית האחיזה

 הצוואר והפנים, תמיד הרחיקו את המכשיר מעור הקרקפת. 

 תנו למכשיר להתקרר עד הסוף טרם ניקויו או טרם הנחתו בצד. 
 

סכנה לפגיעה !  אזהרה
! הניחו את כבל החשמל כך שאף אחד לא ימעד מעליו או ידרוך עליו

 

סכנה לנזק לשיער !  אזהרה
: (שרופות)שערות שבורות : למשל, על מנת למנוע נזק לשיער

. אחזו במחליקי החימום באותה תנוחה למשך מספר שניות בלבד... 
. צבוע בצבע בלונדיני או שיער צבוע לעתים קרובות, אין להחליק שיער מחומצן... 
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סכנה של נזק לחומר !  זהירות
  או בקרבת  (כיריים: למשל)לעולם אין להניח את המכשיר על גבי משטחים חמים

 . מקורות חום או אש

 אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או שורטים. 

 10°-- אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורה מתחת לC 40°+ או מעלC. 
 

 הפעלת המכשיר .4

!  אזהרה
. השתמשו במכשיר על שיער יבש בלבד

הפעילו את המכשיר במשך מספר , טרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה: שימו לב
תופעה זו אינה מזיקה . יתכן וייפלט ריח מעט לא נעים,  כתוצאה מתהליך הייצור.דקות

וודאו כי החדר בו נעשה שימוש . ומתרחשת רק במהלך השימוש במכשיר בפעם הראשונה
. במכשיר מאוורר מספיק

 שיער עדין או פגום מגיב לטיפול מהר יותר משיער עבה : העריכו את רגישות שיערכם
 .ובריא

 כך תהיה תוצאת העיצוב גדולה , ככל שקווצות השיער שאתם מטפלים בהן דלילות יותר
 .ומשמעותית יותר

 

הפעלה והתחממות המכשיר 
, לפתיחת הנעילה. (4)מחליק השיער מצויד במנעול נסיעות  .1

לחצו את מחליקי החימום אחד לשני ולחצו פנימה על הלחצן 

תוך שאתם מוודאים ,  עד לעצירתושבצד המסומן בסמל 

 . (ראו באיור) בולט שהצד עם הסמל 
 .מקמו את המכשיר על גבי משטח עמיד בחום .2
 .הכניסו את תקע החשמל לשקע חשמל נגיש בקלות .3
לבחירת טמפרטורה בין  (7)השתמשו בבקר הטמפרטורה  .4

150°C230°-  לCבהתאמה לשיערכם . 
 תידלקנורית החיווי .  להפעלת המכשירONכיבוי למצב /   מתג ההפעלהאתהעבירו  .5

 בצבע תידלקנורית החיווי , במידה והמכשיר מגיע לטמפרטורה שהוגדרה. בצבע אדום
 .ירוק

 

בחרו תמיד בטמפרטורה נמוכה בעת השימוש במכשיר בפעם : שימו לב
. הראשונה

בחרו בטמפרטורה בינונית עד גבוהה להחלקת שיער מאוד עבה ומתולתל או שיער שקשה 
.  להחליקו

שימו לב לכך . מומלץ לבחור בטמפרטורה נמוכה עד בינונית, לשיער רגיל או מעט גלי
. מחומצן או צבוע, שהטמפרטורה עשויה להשפיע על שיער בלונדיני

 



8 

החלקה 
 .ייבשו את השיער .1
 .סרקו את השיער היטב .2
 .הפרידו קווצת שיער וסרקו אותה עד שתהיה חלקה .3
בזמן פעולה . מקמו את קווצת השיער בין מחליקי החימום, התחילו עם שורשי השיער .4

 !וודאו לשמור על מרחק מספיק גדול מהקרקפת, זו
אין להחזיק את מחליקי . החליקו באופן שווה משורשי השיער ועד לקצוות השיער .5

 .השיער באותו מקום למשך פרק זמן ארוך מדי
 .   קווצת שיער אחרי קווצת שיער, יישרו את כל השיער בדרך זו .6
 

כיבוי וקירור המכשיר 
 . לכיבוי המכשיר(OFF)כבוי כיבוי למצב / העבירו את מתג ההפעלה .1

. נורית החיווי תיכבה
 .הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל .2
 .תנו למכשיר להתקרר טרם אחסנתו .3
מחליק . לחצו את מחליקי החימום אחד לשני ולחצו על לחצן מנעול הנסיעה לאחור .4

 .השיער נעול כעת וניתן לאחסון
 

 ניקיון המכשיר .5
 

. נתקו אותו ממקור החשמל ותנו למכשיר להתקרר, טרם ניקוי המכשיר! סכנה
 

לעולם אין לעשות . אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי חזקים או שורטים! זהירות

.  בכוהל או בתכשיר ניקוי מתלקח אחר, שימוש בבנזין
 

 ייבשו . נגבו את המעטפת ואת מחליקי החימום של המכשיר בעזרת מטלית מעט לחה
 .את החלקים לאחר מכן באמצעות ניגוב

 

 פתרון בעיות .6
 

. אין לנסות ולתקן את המכשיר בעצמכם ! סכנה
. תמיד הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל במקרה של תקלה

 

: אנא בדקו את הדברים הבאים: התקלה

 ?האם רשת אספקת החשמל תקינה המכשיר אינו פועל 

 כיבוי מכוון על מצב /  האם מתג ההפעלהON ?
  

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

. תיקונים יבוצעו אך ורק על ידי טכנאים מוסמכים לכך
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 הצהרת תאימות .7
 

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

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

 
 

 נתונים טכניים .8
 

 9263111מספר פריט 

 הרץ 50 / וולט 240 ~ 220מתח חשמלי 

 דרוג הגנה 
 וואט 42הספק 

 230°C עד 150°Cטווח טמפרטורה 

 40°C+ עד 10°C-טמפרטורת סביבה 

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

. וחזותיים במכשיר או באביזרים שלו
 

 השלכת המוצר .9
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 , איסור על השלכתם של מוצרים המסומנים כך יחד עם פסולת ביתית רגילה

  .יש לקחת אותם לנקודת איסוף למחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים
 

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

 
 

טיפול לא נכון או לא :  הדברים הבאים יגרמו לביטול האחריות על המוצר שלכם:שימו לב
ביצוע , שימוש בכוח, חוסר היענות לאמצעי הבטיחות החלים על המכשיר, מתאים במכשיר

שינויים או תיקונים על ידי גורם אחר מכתובת מרכזי השירות שהוסמכו לספק שירות עבור 
. מכשיר זה

 . רכיבים הכפופים לבלאי רגיל או לשימוש רגיל אינם כלולים באחריות זו, נוסף על כך
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 אחריות ושירות למוצר .01
אנו מבטיחים כי המכשירים הטכניים שלנו יספקו איכות , בהתאם לתנאי האחריות על המוצר

. ותפקוד ללא תקלות

.  חודשים מתאריך הרכישה36תקופת האחריות על המוצר היא 

. אנא שמרו את הקבלה שלכם כהוכחה על רכישת המוצר
 

טיפול לא נכון או לא :  הדברים הבאים יגרמו לביטול האחריות על המוצר שלכם:שימו לב

ביצוע , שימוש בכוח, חוסר היענות לאמצעי הבטיחות החלים על המכשיר, מתאים במכשיר

שינויים או תיקונים על ידי גורם אחר מכתובת מרכזי השירות שהוסמכו לספק שירות עבור 

. מכשיר זה

.  רכיבים הכפופים לבלאי רגיל או לשימוש רגיל אינם כלולים באחריות זו, נוסף על כך
 

אחריות זו בשום תנאי לא תגביל את התחייבויות האחריות המעוגנות בחוק ואת 

על מנת שנוכל לאפשר לכם להחזיר את המוצרים שלכם ללא . ההתחייבויות המשפטיות

חיוב במהלך תקופת האחריות עליהם ועל מנת לסייע לנו לקדם את התביעה שלכם במהרה 

הכרחי מבחינתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או לשלוח אלינו אימייל ולבקש , ובצורה מדויקת

לפני  (סמכות להחזרת חומרים - Return Material Authorization )RMA- את מספר ה

מספר זה מסייע למחלקת השירות שלנו . שאתם שולחים אלינו את המכשיר שלכם בחזרה

. לזהות את המכשיר שלכם באופן מידי ויגרום לייעול תהליך הטיפול בהגשת התביעה שלכם

אנא השתמשו בחומרי האריזה המקוריים על מנת . לאחר מכן תקבלו מכשיר חדש או מתוקן

. למנוע נזק בהובלה וצרפו העתק של חשבונית הרכישה שלכם

. תיאור מפורט של התביעה מצמצם את זמן הטיפול בבקשה

. צרו עמנו קשר בקו השירות שלנו, לשם כך

: הוראות בטיחות כלליות למוצרי אמבט .11
 

 

 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
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 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. 

  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


