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 אודות הוראות הבטיחות .1
 קראו בקפידה את מדריך ההוראות ווודאו כי הנכם נוהגים על , לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה

! 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 הוראות זה, במידה והנכם מעבירים את המכשיר לגורם אחר .

 
אזהרות המופיעות בהוראות הבטיחות 

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

. אי קיום אזהרה זו עשוי לגרום לסכנת חיים ולפגיעה באיברים בגוף:  רמת סיכון גבוהה!סכנה 
. אי קיום אזהרה זו עשוי לגרום לפגיעה או לנזק חמור לחומרים:  רמת סיכון בינונית!אזהרה
. אי קיום אזהרה זו עשוי לגרום לפגיעה מזערית או לנזק מזערי לחומרים: רמת סיכון נמוכה! זהירות

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

 
 הוראות בטיחות .2

 המטרה לשמה נועד מכשיר זה
המכשיר נועד לשימוש ביתי פרטי וחל . מכשיר גילוח זה נועד אך ורק לקיצוץ שיער האף והאוזניים של בני אדם

 .במכשיר זה יש לעשות שימוש במקום סגור בלבד. איסור לעשות בו שימוש למטרות מסחריות

 
 

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

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

 
למלא את , באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, לנוחיותכם

תעודת האחריות וכן 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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שימוש לא נכון  
. אין לעשות שימוש במכשיר זה לקיצוץ שיער מלאכותי או לקיצוץ שערות של בעלי חיים

 
הנחיות להפעלה בטוחה של המכשיר 

  תחושתיות או , על ידי אנשים הסובלים מלקויות גופניות, 8מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל
זאת כל עוד האנשים שצוינו נמצאים . כמו גם על ידי אנשים חסרי ניסיון אשר אינם מכירים מכשיר זה, שכליות

תחת השגחה או סופקה להם הנחיה 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 .

 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 .

 

סכנה לילדים  
. אין להתיר לילדים לשחק עם שקיות פלסטיק. נאסר על ילדים לשחק עם חומרי האריזה

! סכנת חנק

הטיפול בסוללות 
 בליעתן של סוללות יכולה לסכן חיים .

במקרה של בליעת סוללה יש לגשת ולקבל . מסיבה זו יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים קטנים
. ייעוץ רפואי באופן מידי

 (. - ו +)שימו לב לקוטביות הנכונה של הסוללות עם התקנתן בתא הסוללות

 הוציאו את הסוללות מהמכשיר במידה ואינכם מתכננים לעשות שימוש במכשיר לפרק זמן ממושך .
. הסוללות עלולות לדלוף ולגרום נזק למכשיר

 אין למקם את הסוללות על גבי רדיאטורים או לחשוף אותן לאור , אין לחשוף סוללות לתנאים קיצוניים
. תיווצר סכנת דליפה מוגברת, אחרת. שמש ישיר

 להשליך אותן לאש , לפרק אותן, אין לטעון מחדש את הסוללות או להפעיל אותן מחדש בכל אמצעי קיים
. או לגרום להן לקצר

 יש , בזמן מגע עם חומצה. בעיניים ובקרומים ריריים, הימנעו ממגע בעור, במקרה של דליפת חומצה
. לשטוף את האזורים הפגועים באופן מידי בכמות גדולה של מים נקיים ולהיוועץ עם רופא

 
סכנת פציעות ! אזהרה

 אין להכניס את אביזר קוצץ השיער לאף ולאוזן פנימה מדי לתוך נחיר האף או האוזן .

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

 אין לעשות שימוש באביזרים פגומים. וודאו כי האביזרים במצב תקין, טרם השימוש במכשיר .

 אין להפעיל את המכשיר במידה והוא מראה סימני נזק נראים לעין או להפעילו לאחר שהופל .

 כבו את המכשיר לפני תלייתו או לפני החלפת האביזרים ובכל פעם לפני ניקוי המכשיר .

 הרחיקו את המכשיר מעיניכם .

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

 
סכנה של נזק לחומר ! אזהרה

 טפטוף או התזות של מים, הגנו על המכשיר מפני לחות .

 אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי שורטים מכל סוג שהוא. 
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 הפעלת המכשיר .3

! אזהרה
 אין להכניס את אביזר קוצץ השיער לאף ולאוזן פנימה מדי לתוך נחיר האף או האוזן .

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

  

הכנסת הסוללה 
.  להפעלת המכשירV LR6 (AA) 1.5השתמשו בסוללה מסוג 

 .כיבוי כלפי מטה לכיבוי המכשיר/ העבירו את מתג ההפעלה  .1
 .סובבו את המכשיר כך שמכסה תא הסוללה מכוון בחלק העליון .2
 .סובבו מעט את מכסה תא הסוללה כנגד כיוון השעון  והוציאו אותו ממקומו בתנועת משיכה .3
פונה  (-)הכניסו את הסוללה החדשה כאשר הקיטוב השלילי . הוציאו את הסוללה הישנה, במידת הצורך .4

 .לכיוון מכסה תא הסוללה
הרכיבו את מכסה תא הסוללה חזרה על המכשיר והזיזו אותו לאט בכיוון השעון עד לנעילתו במקום עם  .5

 ". הקלקה"צליל 
אביזר לקוצץ שיער האף והאוזן  .6
. אביזר קוצץ שיער האף והאוזן נועד לקיצוץ שיער באף ובאוזניים .7
 .הוציאו את מכסה ההגנה ממקומו .8
 .בדקו האם האביזר מותקן במקומו כנדרש .9

 .כיבוי כלפי מעלה להפעלת המכשיר/ העבירו את מתג ההפעלה  .01
 .הכניסו באיטיות את הקצה המתכתי בלבד לתוך נחיר האף או האוזן .11
 .הניעו את המכשיר בתנועות מעגליות לקיצוץ השיער .21
 .כיבוי כלפי מטה לכיבוי המכשיר ונקו את המכשיר ואת האביזר/ העבירו את מתג ההפעלה  .31

 
 נתונים טכניים .4

 9154091מספר פריט 

 V LR6 (AA) 1,5סוללה 

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

. באביזרים שלו

 
 

 באריזההאביזרים הכלולים  .5
 .הוראות הפעלה, מברשת ניקוי, V LR6( AA) 1.5 אלקלית 1סוללה , מכסה הגנה, האוזן/קוצץ לשיער האף

 
 השלכת המוצר .6

. סמל זה מציין כי יש להשליך מוצר זה בנקודת איסוף פסולת נפרדת במדינות האיחוד האירופי
חל איסור על השלכתם של מוצרים . הדבר חל על המוצר ועל כל האביזרים המסומנים בסמל זה

אלא יש לקחת אותם לנקודת איסוף למחזור מכשירים , המסומנים כך יחד עם פסולת ביתית רגילה
 .חשמליים ואלקטרוניים

יש להשליך את הסוללה המשומשת על פי . אין להשליך את הסוללה ביחד עם הפסולת הביתית
לשם כך מספקים הספקים המוכרים סוללות ונקודות איסוף הפסולת העירונית מכלים . התקן

.  המיועדים להשלכת סוללות
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 חומרי האריזה 
וודאו כי הנכם עושים זאת בהתאם לתקנים , במידה וברצונכם להשליך את חומרי האריזה

. הסביבתיים התקפים במדינה שלכם

 
 אחריות ושירות למוצר.  7

אנו מבטיחים כי המכשירים הטכניים שלנו יספקו איכות ותפקוד ללא , בהתאם לתנאי האחריות על המוצר
. 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 ההתחייבויות 
על מנת שנוכל לאפשר לכם להחזיר את המוצרים שלכם ללא חיוב במהלך תקופת . המשפטיות

הכרחי , האחריות עליהם ועל מנת לסייע לנו לקדם את התביעה שלכם במהרה ובצורה מדויקת
 RMA( Return- מבחינתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או לשלוח אלינו אימייל ולבקש את מספר ה

Material Authorization - לפני שאתם שולחים אלינו את המכשיר  (סמכות להחזרת חומרים
מספר זה מסייע למחלקת השירות שלנו לזהות את המכשיר שלכם באופן מידי . שלכם בחזרה

. לאחר מכן תקבלו מכשיר חדש או מתוקן. ויגרום לייעול תהליך הטיפול בהגשת התביעה שלכם
אנא השתמשו בחומרי האריזה המקוריים על מנת 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

 


