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תודה שקניתם את מוצר ® Remingtonהחדש שלכם .קראו הוראות אלה בקפידה ושמרו אותן
לשימוש עתידי .הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש.

אמצעי בטיחות חשובים
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם
הפיזיות ,החושיות או מנטליות מופחתות ,או העדר הניסיון והידע ,אלא אם
קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה ,וכן
ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם
המכשיר.
 Bאין להשתמש במכשיר זה ליד האמבט ,המקלחת ,הכיור או מתקנים אחרים
המכילים מים.
כשהמכשיר בשימוש בחדר האמבטיה ,יש לנתקו לאחר השימוש מכיוון
שהקרבה למים מהווה סכנה גם אם הוא כבוי.
לצורך הגנה נוספת ,מומלץ להתקין במעגל החשמלי המספק מתח לאמב־
טיה ממסר פחת ( )RCDשהזרם המרבי שהוא מאפשר הוא  30מיליאמפר.
במקרה שכבל המתח ניזוק ,יש להפסיק להשתמש בו מייד ולהחזירו למרכז
השירות המורשה הקרוב של  Remingtonלצורך תיקון או החלפה ,זאת
כדי למנוע כל סכנה שהיא.
לפני הכנסת המכשיר לשקע החשמל ,ודאו תמיד שמתח החשמל שלכם מתאים למתח המצוין
על גבי המכשיר.
יש להרחיק את זרם האוויר מהעיניים או מאזורים רגישים אחרים.
הימנעו ממגע חלק כלשהו של המכשיר עם הּפנים ,עם הצוואר או עם הקרקפת.
בעת השימוש ,יש לוודא שרשתות כניסת האוויר ויציאתו אינן חסומות בשום צורה שהיא ,כיוון
שהדבר יגרום למכשיר להפסיק את פעולתו באופן אוטומטי .במקרה כזה ,כבו את המכשיר ותנו
לו להתקרר.
יש להרחיק את התקע החשמלי וכבל החשמל ממשטחים חמים.
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהמכשיר מחובר לחשמל.
אין להניח את המכשיר על אביזרי בית רכים.
אין להשתמש באביזרים שאינם של .Remington
אין להניח את המכשיר כשהוא עדיין פועל.
אין לעקם או לקפל את הכבל ,או לכרוך אותו מסביב למכשיר.
אין להשתמש במכשיר אם הוא ניזוק או אינו תקין.
בדוק באופן סדיר אם יש סימן לנזק בכבל החשמל.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי או למספרה.
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רשת יציאה עם טכנולוגיית ריכוך מתקדמת
בורר חום ()N
בורר מהירות ()E
מתג הפעלה/כיבוי של אוויר קר ( )
מתג הפעלה/כיבוי של ( ) Hydracare
סמל  Hydracareפועל ( )
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מר ֵכּז צר
מר ֵכּז לעיצוב
מפזֵר
רשת כניסה

הוראות שימוש
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חפפו את השיער כרגיל בשמפו ובמרכך.
יבשו עודפי לחות בעזרת מגבת וסרקו את השיער.
תרסיסי שיער מכילים חומרים מתלקחים – אין להשתמש בהם בעת השימוש במייבש.
חברו את האביזרים השונים על ידי דחיפה שלהם לחלק הקדמי של מייבש השיער .היזהרו
כשאתם עושים זאת ,כי האביזרים עלולים להתחמם במהלך השימוש.
חברו את המכשיר לחשמל.
הדליקו את מייבש השיער ובחרו במצב המהירות הרצוי (נמוך או גבוה) בעזרת בורר המהירות
(.)E
בחרו במצב החום הרצוי (נמוך ,בינוני או גבוה) בעזרת בורר החום (.)N
לאופן השימוש בפונקציית  ,Hydracareעיינו בפרק "השימוש בפונקציית "Hydracare
בהמשך.
לאחר הסיום ,כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל.

השימוש בפונקציית Hydracare
בחרו בפונקציית  Hydracareבעזרת מתג ההפעלה/כיבוי של .) ( Hydracare
סמל  ) ( Hydracareיהיה דלוק במהלך העיצוב ,מה שמעיד על כך שהחיישן מווסת ברציפות
את טמפרטורת האוויר המכוון לשיער שלכם ,ומגן עליו מפני הצטברות חום חריגה – כל זאת
מבלי להתפשר על תוצאות העיצוב שלכם.

עצות מועילות

לעיצוב שיער חלק ,השתמשו במרּכֵז ובמברשת שיער עגולה (לא כלולה) בעת הייבוש.
כדי לשמור על ביצועי שיא של המכשיר ולהאריך את חיי המנוע ,חשוב להסיר באופן שוטף אבק
ולכלוך מרשת הכניסה.
להדגשת תלתלים וגלים טבעיים ,חברו את המפזר למייבש השיער .בעת העיצוב הטו את
הראש כלפי מטה והניחו לשיער להתייבש בעדינות למשב המפזר ,תוך כדי סיבוב קל של מייבש
השיער הלוך וחזור בעת העיצוב.
ליצירת נפח נוסף בשיער ,החזיקו את הראש ישר והציבו את המפזר צמוד לחלק העליון של
הראש .סובבו בעדינות את מייבש השיער ואפשרו לאצבעות המפזר לעסות את הקרקפת.
היזהרו שלא לגרום לכווייה בקרקפת .יבשו בעדינות והשתמשו במצב חום נמוך/מהירות נמוכה.
זהירות :אל תשתמשו במפזר בדרגת החום הגבוהה ביותר (.)P
כדי לעצב השתמשו במתג האוויר הקר בעת העיצוב ( ).
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אחסון ,ניקוי ותחזוקה

יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני שמנקים ומאחסנים אותו.
כדי לשמור על ביצועי שיא של המכשיר ולהאריך את חיי המנוע ,חשוב להסיר באופן שוטף אבק
ולכלוך מרשת הכניסה.
הסירו את הרשת כפי שמוצג (איור  ,)Aנקו בעזרת מטלית או מברשת רכה ,והחזירו למקומה.

הגנה מפני התחממות-יתר

במקרה של התחממות-יתר ,המכשיר עשוי להפסיק לפעול באופן לא צפוי או להתחיל לפלוט אוויר
קר .התחממות-יתר נגרמת בדרך כלל על ידי חסימה של הרשת/המסנן .במקרה כזה ,נתקו מייד את
המכשיר מהחשמל ועיינו בהוראות ניקוי הרשת/המסנן בפרק "אחסון ,ניקוי ותחזוקה" .אם גם לאחר
שעשיתם זאת התחממות-היתר נמשכת ,הפסיקו להשתמש במכשיר ופנו לשירות הלקוחות.

מיחזור

W

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ומבעיות בריאות העלולות להיגרם מחומרים
מסוכנים ,אין להשליך מכשירי חשמל וסוללות נטענות ולא-נטענות המסומנים
באחד הסמלים האלה יחד עם האשפה הביתית .השליכו תמיד מוצרים חשמליים
ואלקטרוניים וגם סוללות נטענות ולא-נטענות ,אם יש ,במתקן מיחזור/איסוף
רשמי מתאים.

ISRAEL
G Tel. 15-99-55-99-66
Sarig Electric Ltd., Nesher Industrial Area, Ramle.
P.O. BOX 841, ISRAEL, www.sarig.com

Ref. No. EC9001

Type No. D15A

20/EC9001 T22-7001752 Version 09/20
REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries
Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
www.sarig.com, tel 1599-55-99-66
© 2020

