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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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :(ללא תרשים)אביזרים אחרים 

. מדריך הוראות, מברשת ניקוי, נרתיק אחסון, ספק כוח המתחבר לשקע חשמל

מכסה הגנה  .1
 

מסגרת ראש מכשיר האפילציה  .2
 

ראש מכשיר אפילציה  .3
 

לחצן לפתיחת נעילה  .4
 

 דרגות 2כיבוי כולל / מתג הפעלה .5
מהירות 

 

כיבוי /  להפעלהLEDנורית חיווי  .6
המכשיר 

 

מעטפת של מכשיר האפילציה  .7
 

חיבור לשקע חשמל בקיר  .8
 

ראש אביזר גילוח  .9
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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 מזערי : רמת סיכון נמוכה! זהירות

. לחומרים

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

 

 

 הוראות בטיחות .3

המטרה לשמה נועד מכשיר זה 

מכשיר האפילציה אינו מתאים . מכשיר זה נועד אך ורק להסרת שיער טבעי של בני אדם
המכשיר נועד לשימוש ביתי פרטי ואין לעשות . לשימוש להסרת שיער של הראש ושל הפנים

. בו שימוש למטרות מסחריות

 

שימוש לא נכון  

. אין לעשות שימוש במכשיר זה לחיתוך שיער מלאכותי או לחיתוך 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
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 ילדים חייבים להימצא תחת השגחה במטרה לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר .

  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

  בזמן שספק הכוח מחובר לשקע חשמל בקיר –אין לעשות שימוש במכשיר זה  -
. כיורים או כלי קיבול אחרים המכילים מים, מקלחות, בקרבת אמבטיות

 טפטופי מים , הגנו על כבל החשמל ועל ספק הכוח המתחבר למקור החשמל מפני לחות
 .והתזות מים

 אין להפעיל את המכשיר על ידי חיבור ספק הכוח לשקע חשמל בקיר בידיים רטובות. 

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

 הוציאו מיד את ספק הכוח משקע החשמל שבקיר ורק , במידה והמכשיר נפל לתוך מים
אין לעשות שימוש חוזר במכשיר אלא יש . לאחר מכן הוציאו את המכשיר מהמים

.   להביאו לבדיקה אצל טכנאי מוסמך לכך

 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

 

סכנה להתחשמלות  
 ספק הכוח שלו  או כבל החשמל שלו , אין להפעיל את המכשיר במידה והמכשיר עצמו

 .מראים סימנים לנזק או במידה והמכשיר הופל

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



6 

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

 .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. 

  תמיד הוציאו את המכשיר ממקור החשמל על ידי משיכתו מתקע החשמל ולא מכבל
 .החשמל עצמו

 הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל... 
, לאחר כל שימוש... 
, לאחר כל פעולה של טעינת המכשיר... 
, במקרה של תקלה במכשיר... 
, טרם חיבור המכשיר לכבל חשמל... 
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

 

כתוצאה מסוללות נטענות ! סכנה 
! סכנת התלקחות. הגנו על סוללות נטענות מפני נזק מכני

 

 אין לחשוף את מכונת הגילוח 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 ! אזהרה

  פצעים פתוחים או אזורים נפוחים: למשל)אין לעשות שימוש במכשיר זה על עור פצוע ,
 .(כוויית שמש, פריחה בעור

 המופיליה או מחלת עור אחרת, דליות, במידה ואתם סובלים מעור רגיש במיוחד ,
 .היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה

  הרחיקו את המכשיר משיער הראש ומהעיניים וזאת על מנת למנוע היתפסות של
 .גבות או ריסים לתוך ראש מכשיר האפילציה, שיער
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 בדקו ווודאו כי ראש מכשיר האפילציה אינו מראה סימן לפגם, טרם השימוש במכשיר .
 .אין להפעיל ראש מכשיר אפילציה פגום

 אין להפעיל את המכשיר במידה ונראים סימני נזק עליו או לאחר שהמכשיר נפל. 

 תמיד כבו את המכשיר טרם חיבור ראש מכשיר האפילציה וגם טרם ניקויו. 

 אין לבצע שינויים במכשיר או באביזרים שלו, על מנת למנוע סכנה מכל סוג שהוא .
 .תיקונים יבוצעו על ידי חברה המתמחה בכך בלבד

 

 סכנה של נזק לחומר! אזהרה

 5°- אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורה מתחת לC 35° או לטמפרטורה מעלC. 

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

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

 אין להפעיל לחץ מוגזם על רדיד הגילוח וזאת על מנת למנוע נזק לרדיד הגילוח. 

 אין לטבול את המכשיר בתוך מים. 

 השתמשו באביזרים המקוריים בלבד. 

  (ניקיון וטיפול במכשיר. 06-- )נקו ביסודיות את המכשיר לאחר כל שימוש. 

 אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או שורטים. 

 

 טעינה .4

: שימו לב

 יש להטעין את הסוללות , טרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה ללא כבל חשמל
 שעות יספיק במחזורי טעינת הסוללות 10זמן טעינה של .  שעות לכל הפחות12במשך 
 .הבאים

 עליכם לאפשר לסוללות פריקה מלאה , על מנת להגדיל למקסימום את חיי הסוללה
 .טרם טעינתן בשנית

  סוללות 2מכשיר האפילציה מופעל באמצעות NiMH עם רמת ביצוע גבוהה הכוללות 
את הסוללות ניתן להטעין מחדש ללא סכנה של התחממות . הגנה מפני התחממות יתר

 .יתר או ירידה באיכות הביצוע שלהן

 יש , מסיבה זו. שימו לב לכך שקיבולת הסוללה תקטן במהלך פרקי זמן אחסון ממושכים
להימנע מפרקי זמן טעינה חוזרים וזאת בשל ההפסקות שבין מחזורי הטעינה לבין 

 .מחזורי הפריקה של הסוללות
 

 .מקמו את המכשיר על גבי משטח ישר .1

 .חברו את ספק הכוח למכונת הגילוח .2

 .הכניסו את ספק הכוח לשקע חשמלי נגיש בקיר .3
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של המכשיר נדלקת בצבע אדום בזמן טעינה וכל זמן  (6)כיבוי /  להפעלהLED- נורית ה .4
כיבוי נכבית ברגע /  להפעלהLED-נורית ה. שהמכשיר מחובר למקור החשמל

 .שהמכשיר מופעל

- ניתן להפעיל את המכשיר ללא כבל חשמל במשך כ, לאחר שהסוללה טעונה במלואה .5
 . דקות50

נתקו את ספק הכוח משקע החשמל המוארק שבקיר וממכשיר האפילציה ברגע  .6
 .שהסוללה טעונה במלואה

באפשרותכם , במידה ומכשיר האפילציה נעצר בזמן פעולה בשל סוללות חלשות .7
 .הגילוח על ידי חיבור המכשיר לשקע חשמל בקיר/להמשיך עם פעולת האפילציה

 

 הכנת המכשיר והפעלתו .5

! אזהרה

 אין לעשות שימוש במכשיר במידה וראש מכשיר האפילציה פגום. 

 אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או שורטים. 
 

יש באפשרותכם תמיד לעשות שימוש במכשיר , ללא קשר למצב הטעינה של הסוללה
. האפילציה בזמן חיבור שלו לשקע חשמל בקיר

, על מנת לעשות שימוש במכשיר האפילציה בזמן שהוא מחובר לשקע חשמל בקיר .1
 .וודאו כי המכשיר כבוי

 .חברו את ספק הכוח למכשיר .2

 .הכניסו את ספק הכוח לתוך שקע חשמל נגיש בקלות .3

 .הוציאו את מכסה ההגנה מהמכשיר .4

. להפעלת מכשיר האפילציה (5)כיבוי תתת / השתמשו במתג ההפעלה

 

אביזרים 

 זוגות של פינצטות מתנועעות כולל 18מארז המכשיר מורכב מאביזר אפילציה הכולל 
. מסגרת לראש מכשיר האפילציה

המשולבים , נכלל במארז אביזר גילוח הכולל שני אביזרי קיצוץ לשיער ארוך, לגילוח השיער
. במכשיר

 

החלפה של אביזרים / הכנסה 

אביזר אפילציה 

מעט  (2)בעזרת האגודל והאצבע המורה שלכם דחפו את מסגרת ראש מכשיר האפילציה 

. והוציאו אותה מראש מכשיר האפילציה ()פנימה בשני הצדדים 

. והוציאו את ראש מכשיר האפילציה מהמכשיר עצמו (4)לחצו על לחצן פתיחת הנעילה 
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הכנסת ראש מכשיר האפילציה אפשרית רק אם גלגל ההנעה של ראש מכשיר האפילציה 
דחפו את ראש מכשיר האפילציה כלפי מטה . ממוקם מעל גלגל ההנעה של המכשיר עצמו

. עד לנעילתו במקום בהישמע צליל הקלקה

חברו את מסגרת ראש מכשיר האפילציה לראש מכשיר האפילציה כך שהצד הקעור פונה 
על מסגרת ראש מכשיר האפילציה להינעל במקום תוך השמעת צליל . לכיוון הצד הקדמי

. הקלקה

 

אביזר ראש גילוח 

. והוציאו את ראש הגילוח מהמכשיר (4)לחצו על לחצן פתיחת הנעילה 

 ראש הגילוח אפשרית רק אם גלגל ההנעה של ראש הגילוח ממוקם מעל ראש גלגל הכנסת
דחפו את ראש הגילוח כלפי מטה עד לנעילתו במקום תוך השמעת צליל . המכשיר עצמו

. הקלקה
 

 מראש אביזר הגילוחניתן להסיר את , לניקוי יסודי 
. (ראו איור)הגילוח 

 

 

 

 

 
 

 

הפעלת המכשיר 

  מהמכשיר בתנועת משיכה (1)הוציאו את מכסה ההגנה. 

 כלפי מעלה (5)כיבוי תתת / הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על מתג ההפעלה. 

  מיועדת לאזורים בגוף הנחשבים לרגישים במיוחד או  (מהירות נמוכה יותר) 1דרגה
 .לאזורים שקשה להשיג אליהם גישה

  להסרת שיער מהירה יותר על גבי אזורים גדולים יותר  (מהירות גבוהה יותר) 2דרגה
 .(ידיים, רגליים: למשל)ורגישים פחות בגוף 

 

הסרת שיער באפילציה 
 

יש לנקוט זהירות יתרה בעת השימוש במכשיר האפילציה על אזורים ! סכנה 
. ('בתי השחי וכו, קו הביקיני)רגישים בגוף 

 

שטפו את הרגליים שלכם היטב במים חמים ובסבון וזאת על מנת לספק את התנאים 
. ההתחלתיים הטובים ביותר לאפילציה
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וזאת על מנת למנוע  (למשל קצף גילוח)אין לשים תחליבי גוף או כל חומר אחר  .1
 .מהשיער להיתפס בתוך מכשיר האפילציה

שפשפו מעל הרגליים שלכם בעזרת ספוגית קשה או ספוגית ליפה כנגד כיוון  .2
 .צמיחת השיער כך שהשערות שצומחות מתחת לעור ייצאו החוצה

 (.1איור )מתחו היטב את העור  .3

 .העבירו את המכשיר למהירות המבוקשת .4

כאשר החלק הקדמי ,  על פני הרגל שלכם90°הניחו את המכשיר בזווית של כמעט  .5
 (.1איור )של המכשיר צריך להיות ממוקם עם הפנים כלפי מעלה 

הובילו את המכשיר בתנועות מעגליות מעל הרגל ותנו לו להחליק מעל העור ללא  .6
 (.2איור )הפעלת לחץ נוסף 

 

 1                                   איור 2                                איור 

 

 

 

 

 

 

 

גילוח השיער 

: אביזרי קיצוץ לשיער ארוך

 השתמשו בשני אביזרי הקיצוץ לשיער ארוך לקיצור שערות ארוכות. 

 
 

                     קוצץ מעוגל לקיצוץ שיער ארוך

 
 

 

                       קוצץ ישר לקיצוץ שיער ארוך 

 
  אביזר הקיצוץ הישר משמש לגילוח שערות ארוכות יותר הצומחות באזורים שטוחים

של העור בעוד שאביזר הקיצוץ המעוגל משמש לגילוח שערות ארוכות יותר הצומחות 
 .בבתי השחי או בקו הביקיני

 גלחו כנגד כיוון צמיחת השיער וזאת על מנת לתפוס את השערות בצורה אופטימלית. 

 השערות שקוצרו ניתנות לגילוח בצורה שווה , לאחר הגילוח בעזרת אביזרי הקיצוץ
 .בעזרת רדיד אביזר הגילוח
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: השימוש ברדיד אביזר הגילוח

! סכנה של גירוי בעור ושל שבירת הרדיד! סכנה 

 הימנעו מהפעלת לחץ מוגזם על העור. 

  (.1איור )מתחו את העור שבאזור אותו ברצונכם לגלח 

 כאשר המתג פונה לכיוון שלכם ,  על העור90°- מקמו את המכשיר בזווית של כ 
 (.1איור )

  (.2איור )הובילו את המכשיר בתנועות מעגליות מעל העור 

 קצרו את השערות שקוצצו קודם לכן באופן שווה בעזרת רדיד הגילוח. 

 

לאחר השימוש במכשיר 

 יתכן ותבחינו בגירוי עדין ו, במיוחד לאחר שעשיתם שימוש במכשיר בפעם הראשונה /
במידה . הגירוי בעור אמור להיעלם לאחר פרק זמן קצר. או אדמומיות עדינה של העור

ניתן למנוע . היוועצו עם רופא,  שעות48-והגירוי בעור ממשיך להופיע במשך יותר מ
, גירוי זה של העור באמצעות תמיכה בשלב ההתאוששות של העור בעזרת קרם לחות

 .אותו ניתן לשים ישירות על העור לאחר הסרת השיער באפילציה

 

כיבוי המכשיר 

  למטה (5 )כיבוי / הורידו את מתג ההפעלה. 

 

 ניקיון וטיפול במכשיר .6

  פעולות תחזוקה וטיפול סדירות במכשיר מבטיחות תוצאות אופטימליות ומאריכות את
 .חיי המכשיר

 

.  נתקו את ספק הכוח משקע החשמל שבקיר טרם ניקוי המכשיר!סכנה 

  לעולם אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות בזמן הכנסתו לתוך שקע החשמל או בזמן
 .הוצאתו ממנו

 תמיד שמרו על חלקי חשמל כגון ספק הכוח וכבל מחבר יבשים. 

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

! אזהרה 
! נזק לציוד הנגרם כתוצאה מניקיון לא נכון של המכשיר
. הוציאו את ראש מכשיר האפילציה מהמכשיר טרם ניקויו

 אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או שורטים. 



12 

ניקוי ראש מכשיר האפילציה 
 

: שימו לב
  לאחר  (3)נקו ביסודיות את ראש מכשיר האפילציה

הפינצטות עלולות להיתקע ולגרום עקב : כל שימוש
 .כך לתוצאות אפילציה מאכזבות

 
דחפו בעזרת האגודל והאצבע המורה שלכם את  .1

מעט פנימה  (2)מסגרת ראש מכשיר האפילציה 

והוציאו אותה מראש מכשיר  ()בשני הצדדים 
 .האפילציה

והוציאו את ראש  (4)לחצו על לחצן פתיחת הנעילה  .2
 .מכשיר האפילציה מהמכשיר עצמו

השתמשו במברשת הניקוי הכלולה עם המכשיר  .3
 .להסרת כל השערות שהצטברו בין חלקי המתכת וחלקי הפלסטיק

 .את ראש מכשיר האפילציה ניתן לנקות בקלות תחת מי ברז .4
 

: שימו לב
  סובבו באופן ידני את צילינדר ראש מכשיר

כך ניתן להסיר : האפילציה לפתיחת הפינצטות
  .בקלות שערות התקועות במכשיר

  אל תשכחו להרכיב את מכסה ההגנה חזרה למקומו
וזאת על  (3)על גבי ראש מכשיר האפילציה  (1)

 .מנת להגן עליו ועל מנת להאריך את חיי המכשיר
 

 

ניקוי ראש אביזר הגילוח 
והוציאו את ראש  (4)לחצו על לחצן פתיחת הנעילה  .1

 .אביזר הגילוח מהמכשיר
, השתמשו במברשת הניקוי הכלולה עם המכשיר .2

להסרת כל השערות שהצטברו בראש אביזר הגילוח 
 .ובמעטפת של המכשיר

את ראש אביזר הגילוח ניתן לנקות בקלות מתחת למי  .3
 .ברז

יש ! במצב יבש (המעטפת)יש לשמור את המכשיר  .4
לנקות אותם בעזרת מברשת הניקוי ולנגב אותם 

 .בעזרת מטלית לחה
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ניקוי מעטפת המכשיר 

אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי שורטים וזאת על מנת למנוע שריטות ! זהירות

. למשטחים

 

 או ספוגית רכה ולחה במקצת/נגבו את מעטפת המכשיר בעזרת מטלית ו. 

 ייבשו במידת הצורך. 

 

אחסון המכשיר 

  השתמשו בנרתיק האחסון לאחסון מכשיר האפילציה שלכם והרחיקו אותו מהישג ידם
 .של ילדים

 

 

 פתרון בעיות .7

! סכנה 
. אין לנסות ולתקן את המכשיר בעצמכם

 תמיד הוציאו את ספק הכוח משקע החשמל במקרה של תקלה. 
 

: אנא בדקו את הדברים הבאים: התקלה

 ?האם יש זרם חשמל בשקע החשמל אליו מחובר המכשיר המכשיר אינו פועל 

 האם הסוללה חלשה ?

איכות פעולת האפילציה 
או הגילוח יורדת 

 ראש אביזר / האם ניקיתם את ראש מכשיר האפילציה
 ?הגילוח

 רדיד הגילוח קהים/ האם להבי החיתוך ?

     

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

. תיקונים יבוצעו אך ורק על ידי חברה המוסמכת לכך
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 נתונים טכניים .8

 9143911מספר פריט 
: ספק מתח

מתח חשמלי נכנס 
מתח חשמלי יוצא 

  סוג הגנה
תנאי סביבה 

 
 הרץ 50/60~,  וולט 100-240

 מילי אמפר 1000מקסימום , --- וולט3.0

 
מותר לשימוש במקום סגור בלבד 

: מכשיר אפילציה
מתח חשמלי נכנס 

יון נטענת -סוללת ליתיום
  סוג הגנה

טמפרטורת סביבה 

 
 מילי אמפר 1000מקסימום , -- וולט 3.0

2 x 1.2V NiMH/ HR3 700 mAh 

 
+5°C 35°+ עדC 

     

במסגרת השיפורים הנעשים במוצר אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבצע שינויים טכניים 
. וחזותיים במכשיר או באביזרים שלו

 
 

 הצהרת תאימות .9

 
הצהרת .  נעשה שימוש בהתאם לתקנים האירופאיים התואמיםCEבסימן 

: התאימות מוסכמת על מפיץ המוצר
Aquarius Deutschland GmbH  

Adalperostrasse 29 /// 85737 Ismaning b. Munchen ///  ///  גרמניה
 
 

 השלכת המוצר .01

 
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
 

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

 
 



15 

הוצאת הסוללות 
אותן עליכם להוציא מהמכשיר ,  נטענותNiMHמכשיר זה מופעל באמצעות שתי סוללות 

. טרם השלכתו לפסולת
 

! סכנה 
אחרת קיימת סכנה לפגיעה , עליכם להיות בעלי ידע טכני על מנת להסיר את הסוללות

עליכם לאפשר לאדם מוסמך להוציא , במידה ואין לכם כל ניסיון עם כלי עבודה. בעצמכם
. אותן ממקומן

 סכנת התלקחות. וודאו כי הסוללות אינן פגומות בזמן הוצאתן ממקומן! 

 אין לעשות שימוש חוזר בסוללות שהוצאו ממקומן. 

 אין לחבר בין המגעים שעל הסוללות שהוצאו . לעולם אין לגרום לקצר של הסוללות
 .הסוללות עשויות להתחמם יתר על המידה ולהתפוצץ. ממקומן לבין חפצי מתכת

 

המכשיר נהרס לאחר .  הוציאו את הסוללות ממקומן אך ורק לשם השלכת המכשיר!אזהרה

. לעולם אין לנסות ולהפעיל מכשיר מפורק. הוצאת הסוללות ממנו
 

: דרושים לכם הכלים הבאים
. (קטנות)זוג צבתות לחיתוך / (קטן) 1מפתח ברגים פיליפס 

 .נתקו את המכשיר ממקור החשמל .1
להפעלת מכונת הגילוח ותנו לה לפעול עד  (5)כיבוי תתת / השתמשו במתג ההפעלה .2

 .שהסוללה מתרוקנת
 

. הסוללה מכילה כמות מסוימת של חשמל עודף גם לאחר פריקה מלאה שלה: שימו לב

. הפעלה חוזרת של מכונת הגילוח מרוקנת את הסוללה מהחשמל העודף שלה
 

 .והוציאו את האביזר מהמכשיר (4)לחצו על לחצן פתיחת הנעילה  .3
הקישו מספר פעמים עם הצד הארוך של האביזר על השולחן , בעזרת הפעלת מעט כוח .4

כעת ניתן לפתוח את המעטפת .  לחצן פתיחת הנעילה צריך להיות עם הפנים למעלה–
 .ניתן לעשות זאת בעזרת מפתח ברגים פיליפס קטן, במידת הצורך. בקלות

 . השתמשו בצבתות חיתוך צדדיים לחיתוך כל הכבלים והוציאו את הסוללות .5
. 10-- )כעת ניתן להשליך את כל הרכיבים כנדרש בהתאם לחוקי ולתקנות הסביבתיות  .6

 .(השלכת המוצר
 

 בהן נעשה שימוש עם מכשיר זה כמו לפסולת NiMH- אין להתייחס לסוללות ה
צרו קשר עם ספק הסוללות או . יש להשליך את הסוללות בהתאם לחוק. ביתית

. עם נקודות איסוף הפסולת המקומיות להשלכת הסוללות כנדרש
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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

 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

 


