
 מחליק שיער באדים  

 הוראות בטיחות  

אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיות, מקלחות, אגני רחצה או כל כלי קיבול אחר המכיל מים    –אזהרה 

 או נוזלים אחרים. 

 

 מוצר זה אינו מתאים לשימוש באמבטיה או במקלחת. 

 לנתק את המוצר מאספקת החשמל הראשית כשהמוצר אינו בשימושיש 

 

 אין להשאיר את מחליק השיער ללא השגחה כאשר המוצר מופעל   •

 יש לחכות עד שמחליק השיער יתקרר לפני האחסון  •

 אין לשים את המחליק במים או בכל נוזל אחר •

 אין להניח את המחליק על חומר רך, כמו שטיחים, מצעי מיטה, מגבות, שטיחונים וכו'  •

 י המצוין על המוצר ודא תמיד שהמתח החשמלי בשקע מותאם למתח החשמל •

 הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים  •

 הימנע מכל מגע של פלטות החימום של המחליק עם הפנים, צוואר או הקרקפת  •

לא לעטוף את הכבל סביב המוצר. יש לבדוק את הכבל באופן תקופתי וסדיר ולוודא שאינו  •

 פגום 

גם, הפסק באופן מיידי את  כבלים פגומים עלולים להיות מסוכנים. אם הכבל של מוצר זה נפ •

 השימוש, וצור איתנו קשר במטרה לתקן או להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה 

לוקחים אחריות על פגמים הנוצרים במוצר, על אנשים המשתמשים בו או על כל דבר איננו  •

 אחר, אשר נוצרו בעקבות שימוש לא זהיר, פגיעה או אי ציות להוראות השימוש

 נוזל אחר מלבד מים במחליק השיער, כדי להימנע מהרס או פגיעה במוצר אין להשתמש בכל  •
 

 כיצד ממלאים את מיכל המים? 
 

 : משוך את כפתור פתיחת הנעילה ושחרר את מיכל המים1שלב 

 : שחרר את מיכל המים2שלב 

 : משוך לאחור את חותם הגומי השחור ומלא3שלב 

 כיוון חץ המשולש( : הכנס פנימה את מיכל המים )לפי 4שלב 

 ללא/בינוני/גבוה -: הגדרות אדים 5שלב 

 כפתור חום גבוה/נמוך כבוי; /דלוק: 6שלב 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הגדרות שחרור אדים  
 

הגדרות בחוגה של שחרור האדים. ראה צד תחתון של מחליק השיער. ראה דיאגרמה  3ישנן 

 הנ"ל. 

 ההגדרות הן:  

 

 ללא אדים   –כבוי   - 1הגדרה   .1

 אדים במידה בינונית – 2הגדרה  .2
 אדים במידה גבוהה  – 3הגדרה  .3

 

 

 כדי לשחרר את האדים יש לסובב את החוגה עם כיוון השעון עד לדרגת האדים הרצויה 

 

 

 

 מעלות צלזיוס 100-אזהרה: יש לשים לב שהאדים מופעלים בטמפרטורה הגבוהה מ •
 

 ק תבחין כי האדים בוקעים מתוך חריצי שחרור האדיםכשתתחיל להשתמש במחלי

 

 

 

 



   יתרונות מאפיינים ו

 

 . לוחות קרמיים רחבים במיוחד מסוג טורמלין, ¼ אינץ' 1גוף  •

 מ' 2.5כבל מקצועי עמיד בפני חום, ארוך במיוחד, באורך . 2גוף  •

 מעלות  360. כבל בעל יכולת סיבובית 3גוף  •

 דיגיטלי, אור לד ירוק . אינדיקטור אור 4גוף  •

 מעלות  235. בקרת טמפרטורה דיגיטלית, אור לד, מגיעה עד לטמפ' של 5גוף  •

 הגדרות טמפרטורה דיגיטליות   6. 6גוף  •

 . כפתור נפרד של הדלקה וכיבוי עם אינדיקטור תאורה מהבהבת דיגיטלית7גוף  •

 חריצי שחרור אדים מותנים   5. 8גוף  •

 . מיכל מים 9גוף  •

 עילת מיכל . מפסק נ10גוף  •

 הגדרות אדים מותנות: כבוי/בינוני/גבוה  3.  11גוף  •

 . מפסק נעילת פלטות בשביל אחסון ונסיעות12גוף  •

 . פד מובנה עמיד בפני חום 13גוף  •

 . קצה עמיד בפני חום14גוף  •

 מושלם לנסיעות   –בעל שני מצבי מתח חשמלי  •

 נכבה אוטומטית כעבור שעה •

 

 הוראות שימוש 

 לודא שהשיער נקי ונטול קשרים לפני השימוש יש  •

 10 -מלא את מיכל המים במידת המים הרצויה )למוצר שלנו יהיה הבדל טמפרטורה של +/ •

 מעלות( 

 הסר את סרט ההגנה הצהוב ממשטחי הפלטות לפני השימוש  •

 חבר לחשמל את המוצר, לחץ ממושכות על מפסק ההדלקה והכיבוי עד שנדלק אור הלד •

ויה והמוצר יצפצץ  צה הררה יהבהבו עד ההגעה לטמפרטוררטוקווי האינדיקציה של הטמפ •

 כשיהיה מוכן לשימוש

 עהעבר את המחליק לכל אורך השיער מבלי לעצור באמצ •

 חזור על הפעולה פעמיים בלבד עבור כל קווצת שיער כדי לא לפגוע בשיער  •



 

 שיער ה החלקת 

 .  : הכן את שיערך. ודא שהשיער נקי ונטול קשרים1שלב 

דע המופיע בפסקה זה מתייחס לאנשים עם שיער באורך בינוניף עד לכתפיים. קח קווצת  : המי2שלב 

¼  -שיער בעובי ¼ אינץ. העבר את המחליק על קווצת השיער הנבחרת, החל מהשורשים, במרחק של כ

 אינץ' מהקרקפת. העבר את המחליק לאורך השיער עד הקצוות, במידת לחץ עדינה.

 קווצה אחר קווצה, עד שהשיער חלק, רך ונעים.  : חזור על תהליך זה, 3שלב 

 

 סלסול השיער 

  םהקצוות המעוגלים של הפלטות של מחליק השיער באדים, מאפשרות לך גם ליצור תלתלים וגלי

 ם. עדיני

 .  : הכן את שיערך. ודא שהשיער נקי ונטול קשרים1שלב 

: קח קווצת שיער קטנה והכניס אותה למחליק השיער. קווצות השיער יכולות להיות שונות בגודלן  2שלב 

 בהתאם לגודל התלתל שרוצים ליצור.  

 

: סובב את פרק כף היד )היד האוחזת במחליק השיער(, כחצי סיבוב, ולאחר מכן משוך, וסובב  3שלב 

 . שיער הראשץ למחליק. חזור על הפעולה עבור כל שוב. בשביל ליצור גל, שמור את קצוות השיער מחו

 

, אולם כדי ליצור תלתל הדוק יותר, סובב את סובב  3)חלופי(: סובב ומשוך כפי שמופיע בשלב  4שלב 

 באמצע הגל סביב המחליק כולו, כפי שהיית עושה עם מסלסל שיער. 

 

 טיפ: ייתכן כי את התלתלים סביב אזור הפנים תרצה לעצב באופן שונה, בהתאם להעדפתך האישית. 

 

 

 סוג שיער  צת הגדרת טמפרטורה מומל

 שיער עדין, שברירי ודק מאוד   מעלות   150 –נמוכה 

 שיער רגיל בעל מרקם בינוני מעלות  190 –בינונית 

 שיער עבה וגס מעלות  235 –גבוהה 

 

 

 ניקוי ותחזוקה  

 
ודא שהמוצר קריר ולא מחובר לחשמל. כדי לשמר את יעילות המוצר, נגב במטלית לחה לאחר השימוש. 

 אין לנקות את המוצר עם חומרי ניקוי וליטוש, יגרם נזק למוצר.  

 

 שירות ואחריות  
 



פגם הנוצר בשל איכות  קיים  מספקים אחריות על המוצר במידה והמוצר הזה נבדק ואין בו כל פגם. אנו 

מיום רכישת המוצר. אם המוצר יפגם במהלך  ,תקופת האחריות הלךמרים או עבודת הייצור במהחו

 נהתקופת האחריות, נתקן את הפגם או שנבחר להחליף את המוצר או את החלק הפגום במידה ויש

 הוכחה לרכישת המוצר. אין משמעות הדבר הארכה של תקופת האחריות.  

 

, כחלק 100%-ב בה לחשש מאחר והמוצר שלנו נבדק עם מיםאם יש קצת מים במיכל המים, אין סי

 מתהליך בקרת האיכות. 

 

 

 

 אזהרות 

 

על   או  שלו השירות  סוכן ידי על, ידי היצרן  על תיעשה  החלפתו ,  מסכנה  להימנע   כדי , ניזוק  אם פתיל הזינה  -

 מוסמך אחר.  אדם   ידי

 התקררות.   עד הרגיל  השימוש במיוחד במהלך  ,של ילדים   ידם מהישג  המכשיר  את  הרחק. חום  כווית  סכנת -
 
 לחום.  עמידות   בעל ,  ויציב  משטח עמיד או על,  קיים  אם , שלו המעמד   על המכשיר   את  הניחו  תמיד  -
 
 המנטלית  או   החושיות,  הפיזיות יכולותיהם  עם ( כולל ילדים) אנשים  ידי  על לשימוש  מיועד  אינו  זה   מכשיר -

האחראי   האדם   ידי על  ופיקוח במכשיר  קיבלו הנחיות לשימוש  אם  אלא , והידע  הניסיון  העדר  או , מופחתת
 להיות  צריכים  ילדים וכן; הדרכה   או  פיקוח  ללא  ,לא בטוחה  בצורה  במכשיר  שימוש מהם   שהמונע לבטיחותם 

 ;עם המכשיר משחקים   לא להבטיח שהם   כדי, השגחה  תחת 
 
 אחר.   מים  מיכל וכל  אמבטיות  ,במקלחת  בקרבת מים  במכשיר   להשתמש  אין  -
 
מכשיר   גם . השימוש  לאחר   החשמלי  משקע  להקפיד לנתקו יש , האמבטיה בחדר המכשיר  הפעלת   בעת -

 קרוב למים.  הוא  עוד   כל סיכון מהווה הפעלה   מפסק  י "ע  הכבוי
 
  מיליאמפר   30-מ  גבוה שאינו  שימוט  זרם  בעל פחת(   שיורי )ממסר זרם  התקן   להתקן  מומלץ נוספת  להגנה  -

 מוסמך.  לחשמלאי   פנו לפרטים.  שלכם  האמבטיה   שלחדר   חשמלי במעגל 
 
 .השימוש  לפני פלטות הקרמיות מה סרטי הבידוד להוריד :  הוראה   -


