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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 לאמבה
טיה ממסר פחת ( )RCDשהזרם המרבי שהוא מאפשר הוא  30מיליאמפר.
סכנת כוויות .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים ,במיוחד
במהלך השימוש וההתקררות אחריו.
לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
יש להניח תמיד את המכשיר עם המעמד שלו (אם יש) על משטח ישר ,יציב
ועמיד בפני חום.
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.

הימנעו ממגע חלק כלשהו של המכשיר עם הּפנים ,עם הצוואר או עם הקרקפת.
יש להרחיק את התקע החשמלי וכבל החשמל ממשטחים חמים.
אין להשתמש באביזרים שאינם של .Remington
אין להשתמש במכשיר אם הוא ניזוק או אינו תקין.
אין לעקם או לקפל את הכבל ,או לכרוך אותו מסביב למכשיר .יש לבדוק באופן סדיר אם יש סימן
לנזק בכבל החשמל.
מכשיר זה לא נועד לשימוש מסחרי או שימוש במספרות.
זהירות :הוציאו תמיד את המכשיר מנרתיק האחסון שלו לפני החימום ,ותנו לו להתקרר לגמרי
לפני החזרתו לנרתיק.
אזהרה :מכיל שרידי אגוזים.
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לוחות עם ציפוי קרמי מתקדם
מחוון טמפרטורה
סמל  Hydracareפועל
פתח יציאת אדי לחות של Hydracare
מכל מים
נעילת לוחות
כבל מסתובב

כפתורים ומתגים
 Cחיישן חכם להגנה מפני חום
 –/+אפשרויות טמפרטורה
מתג הפעלה/כיבוי של Hydracare
אביזרים (לא מוצגים)
ּפי ֶפּטַ ה
שרוול מגן מסיליקון

תכונות נוספות

חימום מהיר – מוכן לשימוש תוך שניות.
כיבוי אוטומטי בטיחותי – מכשיר זה ייכבה באופן אוטומטי אם אף אחד מלחצניו לא יילחץ או
אם יושאר דולק במשך  0דקות.
אפשרויות מתח שונות :לבית ולחו"ל .בעת השימוש ב 0-וולט ,זמני החימום והטמפרטורות
עשויים להשתנות.

הוראות שימוש

לפני השימוש יש לוודא שהשיער נקי ,יבש וללא קשרים.
להגנה נוספת ,מומלץ להשתמש בתרסיס הגנה מחום.
תרסיסי שיער מכילים חומרים מתלקחים – אין להשתמש בהם בעת השימוש במוצר זה.
הפרידו את השיער לקבוצות לפני העיצוב .מומלץ לעצב קודם את השכבות התחתונות.
ניתן להשתמש במחליק השיער גם ללא הפעלת פונקציית .Hydracare
לפני הפעלת פונקציית  ,Hydracareיש למלא את המכל במים.
*אין* להפעיל את פונקציית  Hydracareכאשר המכל ריק.
מילוי המכל
נתקו את מחליק השיער מהחשמל לפני מילוי המכל.
היזהרו מהפלטות החמות לאחר שהמחליק היה בשימוש.
 .הרימו את הקצה הקדמי של המכל מעט כלפי מעלה (איור .)A
 .החליקו את המכל קדימה ומשכו החוצה (איור .)B
 .3פתחו את הפקק בעדינות בעזרת הלשונית ,ומלאו במים בעזרת הפיפטה המצורפת (איור .)C
 .4סגרו את הפקק היטב ויבשו את שרידי המים מהידיים ומסביבות המכל.
 .החזירו את המכל לגוף המחליק ולחצו אותו כלפי מטה עד שיינעל בקליק למקומו.
להארכת משך חיי המוצר ,אנו ממליצים להשתמש במים מסוננים או מזוקקים בלבד.
אופן השימוש
 .חברו את המכשיר לחשמל.
 .כאשר המחליק מחובר לחשמל אך אינו מופעל ,סמל המנעול  Bיידלק כדי להראות שהמחליק
במצב המתנה.
 .3להדלקה ,לחצו לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה.
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לאופן השימוש בפונקציית  ,Hydracareעיינו בפרק "השימוש בפונקציית "Hydracare
בהמשך.
 .4מומלץ להתחיל לעצב בטמפרטורות הנמוכות .בחרו בטמפרטורה המתאימה לסוג השיער
שלכם באמצעות הלחצנים « |+ן »-»-לשליטה בטמפרטורה הנמצאים בצד מחליק השיער.
 .לחצן « »+מגדיל את הטמפרטורה; ‹ ›-מקטין אותה.
דרגות חום מומלצות
טמפרטורה

סוג שיער

עד 0°C

שיער דק/עדין ,ניזוק או מחומצן

0°C

עד 90°C

שיער רגיל ובריא

0°C

עד 30°C

שיער עבה וקשה לעיצוב

0°C

אזהרה :רק מעצבים מנוסים יכולים להשתמש בטמפרטורות הגבוהות ביותר.
 .הטמפרטורה שעל הצג תפסיק להבהב כאשר המכשיר מוכן לשימוש.
 .העבירו את המחליק ,קבוצת שיער אחת בכל פעם ,לכל אורכו של השיער מבלי לעצור.
 .חזרו על כך רק פעמיים לכל קווצת שיער ,כדי למנוע נזק לשיער.
לאחר השימוש ,לחצו לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה/כיבוי ( )Cכדי לכבות את המכשיר ,ונתקו
אותו מהחשמל.
השימוש בפונקציית Hydracare
לפני הפעלת פונקציית  ,Hydracareיש למלא את המכל במים.
 .לחצו לחיצה ארוכה למשך שניות על מתג ההפעלה/כיבוי ( ) של .Hydracare
 .סמל  ) ( Hydracareיהיה דלוק בזמן העיצוב.
הטמפרטורה האופטימלית המומלצת של  0°Cנבחרת באופן אוטומטי .במידת הצורך ניתן
לעקוף זאת בעזרת לחצני  +/-בצד המוצר.
 .3הטמפרטורה שעל הצג הדיגיטלי תפסיק להבהב כאשר המכשיר מוכן לשימוש.
חשוב לזכור :בזמן השימוש ,ודאו תמיד שפתח יציאת אדי הלחות של  Hydracareמכוון כלפי
מטה לכיוון קצות השיער (איור  .)Dאם הפתח יהיה מכוון כלפי מעלה לכיוון שורשי השיער,
השיער יישאר לח וביצועי המחליק יהיו מוגבלים.
 .4כאשר הפלטות נסגרות מסביב לשיער ,ייפלטו מהיציאה הזו אדי לחות.
 .העבירו את המחליק לכל אורכו של השיער מבלי לעצור ,קווצת שיער אחת בכל פעם.
אפשרות הגדלת טמפרטורה
לצורך גימור מהיר לקבוצות שיער עיקשות וקשות לעיצוב.
אפשרות הגדלת הטמפרטורה מגדילה את הטמפרטורה עד ל. 30°C-
כדי להפעילה ,יש ללחוץ על המתג " "+במשך שניות רצופות.
אזהרה :הטמפרטורה הגבוהה ביותר אינה מתאימה לכל סוגי השיער .אם אתם מתכננים להה
שתמש במחליק השיער בטמפרטורה של  , 30°Cנסו אותו תחילה על קבוצת שיער קטנה.

אפשרות נעילת טמפרטורה
קבעו את הטמפרטורה הרצויה על ידי לחיצה על לחצני « »+ו ,»-»-ואז נעלו את לחצני קביעת
הטמפרטורה על ידי לחיצה על לחצן « »-במשך שניות .כעת יופיע בתצוגת הטמפרטורה
הסמל .B
כדי לבטל את נעילת לחצני קביעת הטמפרטורה ,לחצו על לחצן ‹ ›-שוב במשך שניות.

אחסון ,ניקוי ותחזוקה

יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני שמנקים ומאחסנים אותו.
נגבו את שיירי ההתעבות/האדים בעזרת מטלית לחה.
אין להשתמש בחומרי ניקוי וממיסים שוחקים.
ניתן לסגור את הלוחות יחדיו להקלה על האחסון:
כדי לנעול ,דחפו את מתג הנעילה למצב הנעול.
כדי לבטל נעילה ,משכו את מתג הנעילה למצב הלא נעול.
הערה :אסור לחמם את המכשיר כאשר הפלטות במצב נעול.

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.
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