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מייבש שיער  AC MOTORתוצרת איטליה
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לקוחות נכבדים,
חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מייבש שיער זה.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את
מירב התועלת מהמוצר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר ,או באם תתגלה בו תקלה ,אנא פנו
לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ.1-077-077-979  ,
בברכה,
חברת ברימאג בע"מ
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מקצועי – מנוע  – ACמיוצר באיטליה
סדרה זו של מייבשי שיער מקצועיים משלבת טכנולוגיות לייבוש שיער אופטימלי ותוצאות
עיצוב.

ביצועים עוצמתיים וגבוהים
6610ILE
6611ILE
6614ILE
6615ILE / 6616ILE
6670ILE

2100W
2200W
2300W
2400W
2200W

היונים אשר נוצרים על ידי מייבש השיער מנטרלים את החשמל הסטטי שלעיתים מצטבר
בשיער במהלך הייבוש .בנוסף ,מגביר את היעילות של קרם השיער ,השיער חלק יותר ,רך
יותר ומבריק יותר.
אנא קראו היטב את אזהרות הבטיחות של מייבש השיער המקצועי לפני השימוש במכשיר.

השימוש
למייבש השיער המקצועי יש  2רמות טמפרטורה ו 2 -הגדרות מהירות:
מהירות  /טמפרטורה
טמפ' גבוהה
טמפ' ממוצעת

מהירות II
לייבוש שיער רטוב
לייבוש שיער לח

מהירות I
לעיצוב שיער עבה ומתולתל
לעיצוב שיער עדין ונפוח

מצב האוויר הקר מסדר את העיצוב והתוצאות הסופיות.
פיית הריכוז מאפשרת לכם לכוון את זרימת האוויר במדויק ,מומלץ במיוחד להחלקה ועיצוב
שיער .לעזרה ,השתמשו במברשת עגולה לפן בשיער .התחילו עם השיער מלמטה על ידי
החזקת שאר השיער למעלה עם קליפס .מקמו את מייבש השיער עם פיית הריכוז בזווית
ישרה למברשת וגללו את קווצת השיער הנבחרת מהשורשים עד לקצוות.

זמין בדגמים נבחרים:
הדפיוזר (המפזר) מייבש את השיער בטבעיות ,תוך שימור הצורה הטבעית של התלתלים
והוספת נפח .במהלך הייבוש ,עצבו את השיער עם האצבעות ליצירת נפח .אין להבריש את
השיער כדי לשמר את האפקט הטבעי .השתמשו בדפיוזר לסלסל או לתלתל את השיער.
המהירות המומלצת לשימוש עם הדפיוזר היא '.'I

תחזוקה
כדי לתחזק ביעילות את מייבש השיער ,נקו את הרשת האחורית שלו עם מברשת רכה
ויבשה .כדי להסיר את המסנן ,פשוט סובבו אותו בעדינות ולאחר מכן הוציאו אותו.
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הוראות בטיחות כלליות:


















אזהרה :שקיות הפוליאתילן שמעל המוצר או אריזתו עשויות להיות מסוכנות.
שמרו את השקיות הללו מחוץ להישג ידם של תינוקות וילדים.
לעולם אין לעשות בהן שימוש במיטות תינוק ,במיטות ילדים ,בעגלות תינוק או
בלולים לפעוטות .הסרט הדק עשוי להידבק לאף ולפה ולמנוע נשימה .שקית אינה
משחק.
אזהרה :אין לעשות שימוש מעל או בקרבתם של כיורים ,אמבטיות ,מקלחות או
מכלים אחרים המכילים מים .אחסנו את המכשיר במקום יבש.
במידה והנכם עושים שימוש במכשיר בחדר אמבטיה ,נתקו את המכשיר ממקור
החשמל לאחר שסיימתם לעשות בו שימוש .השימוש במכשיר בקרבת מקור מים
עלול ,למעשה ,להיות מסוכן ,גם אם המכשיר כבוי .על מנת להבטיח הגנה נוספת,
התקינו בחדר האמבטיה שלכם ממסר פחת ( )RCDעם זרם זליגה נומינאלי שאינו עולה על 37
מילי אמפר .היוועצו עם החשמלאי שלכם.
לעולם אין לטבול את המכשיר בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר.
הפסיקו להשתמש במכשיר מיד כאשר הכבל ניזוק .החלפת הכבל צריכה להתבצע על ידי מרכז
השירות ,כדי למנוע סכנת פציעה למשתמש.
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 חברת .Babyliss
נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר כל שימוש וטרם ניקויו.
הימנעו מלבוא במגע עם המשטחים החמים של המכשיר ,ובמיוחד הרחיקו אותו מאזור
האוזניים ,העיניים ,הפנים והצוואר.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם נכות גופנית ,לקויות תחושתיות או
נפשיות ,או על ידי אנשים שאין להם ניסיון או ידע ,אלא אם כן הם מצויים תחת השגחה או שניתנו
להם הוראות קודם לכן בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם אחראי למען בטיחותם .ילדים
צריכים להימצא תחת השגחה על מנת לוודא כי הם אינם מתייחסים למכשיר כאל צעצוע.
הניחו למכשיר להתקרר לפני אחסונו.
על מנת למנוע נזק לכבל החשמל ,אין לכרוך אותו סביב המכשיר וודאו כי הוא מאוחסן מבלי
לסובב או לקפל אותו.

אזהרות
בעת הפעלת המכשיר בחדר אמבטיה יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש .גם אם
המכשיר כבוי על ידי מפסק ההפעלה הוא מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לרשת החשמל.
יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל והתקע .אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל
החשמל ו/או התקע ניזוקו .תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות
מוסמכת.
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