
נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למעצב שיער
 C419E/ILE  C425E/ILE :דגמים

C432E/ILE



2

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! 

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה 
שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי. 

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על 

המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 
 ,)WEEE( לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96

שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, 
חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 

לפני שימוש ראשון
הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם 	 

בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק,  •

קופסאות קרטון, קלקר וכו '( מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך 
אחסון עתידי.

הקדמה
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כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן  •

לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה 
משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע  •
בו התאמות לשימוש אחר. 

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.  •
כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו  •

ולפני ניקוי.
אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת  •

פציעה, שריפה או התחשמלות!
אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. •
המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית או  •

נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
במהלך השימוש במכשיר, הניחו אותו בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות. •
אין להשתמש במכשיר במקום חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(. •
אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •
אין לטבול את המכשיר במים. אין לחשוף אותו לרטיבות ואין להשתמש בו  •

במקום לח מדי. 

 אין להניח את המכשיר או להשתמש בו בקרבת כיור,  •
אמבטיה או כל מקום אחר בו בו עלולים לטפטף עליו 

נוזלים או שהוא עלול ליפול לתוך נוזל.
הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. אין לחסום את  •

פתחי האוורור של המכשיר. 
מכשיר זה מתחמם במהלך פעולתו, הזהרו ממגע במשטחים החמים ואל  •

תקרבו אותם לאזורים רגישים כמו פנים.
הניחו למכשיר להתקרר לפני אחסונו. •
נקו את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו  •

לשימוש ע"י היצרן. 
אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית )כולל  •

חדירת עצמים או נוזלים( בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו 
לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה. 

הוראות בטיחות
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חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה  •

תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של 
מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות 

הנדרשות ע״י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל 
הארכה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות 

או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא 
במשיכת הכבל. 

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא 

ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 
בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל  •

לאחר השימוש. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא 
מחובר לרשת החשמל בקרבת מים.

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור  •
חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו 

נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
להגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שיורי )ממסר פחת( בעל זרם זליגה  •

שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של מעגל האמבטיה שלכם. 
לפרטים: פנו לחשלאי מוסמך. 

ודאו שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל. אין להניח עליו חפצים או  •
לאפשר לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או 

התחשמלות.
לשמירת תקינות כבל החשמל, אין לכרוך אותו סביב המכשיר ואין לסובב או  •

לקפל אותו בחדות.
אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות  •

שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. •
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר  •

אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת 
שליטה מרחוק נפרדת.

יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה. •

הוראות בטיחות
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חלקים

לתשומת הלב
זהירות משטחים חמים! אין לגעת בגליל 	 

המתכת עם האצבעות. במהלך השימוש, יש 
לדאוג שלא להביא את המכשיר במגע עם 

הקרקפת, הפנים, האוזניים או הצוואר. 
בשימוש ראשון, ייתכן שהמכשיר יפלוט מעט אדים 	 

וריח. התופעה טבעית.

בעת השימוש ייתכן וייפלטו אדים. התופעה טבעית 	 
בגלל ההתאדות של שאריות לחות מהשיער.

ניתן להשתמש בתרסיס הגנה לשיער בפני חום.	 

לאחר שעת פעולה ללא הפסקה, המכשיר יכבה 	 
אוטומטית.

תפעול

גליל חימום ממתכת עם ציפוי 1
קרמי מוזהב.

מפסק הפעלה וכיבוי עם כיבוי 2
אוטומטי לאחר דקת אי שימוש.

מעמד מובנה להנחת המכשיר 3
בצורה בטוחה במהלך השימוש.

קצה שאינו מתחמם והופך את 4
פעולת הסלסול לבטוחה יותר.

ידית מהדק לקבוצת שערות 5
במהלך הסלסול.

כבל חשמל מסתובב נגד פיתול.6

חיווי טמפרטורה
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תפעול

הכנה
חברו את המכשיר לחשמל והדליקו אותו בלחיצה ארוכה )2 שניות( על . 1

כפתור ההדלקה. 
2 . .160ºC בחרו בדרגת החום הרצויה: המכשיר נדלק בטמפרטורה של

לחיצה מהירה אחת על כפתור ההפעלה והכיבוי מעבירה לטמפרטורה 
של 180ºC. לחיצה כפולה מעבירה לטמפרטורה של 200ºC. לחיצה 

שלישית מחזירה לטמפרטורה של 160ºC. ככלל אצבע, מומלץ להשתמש 
בטמפרטורה נמוכה יותר עבור שיער עדין, צבוע או פגום, ובטמפרטורה 

גבוהה יותר עבור שיער עבה, מתולתל או קשה לעיצוב. בכל מקרה, כדאי 
להתחיל בטמפרטורה נמוכה יותר ולהעלותה לפי הצורך.

טמפרטורהסוג שיער
160°C עדין, צבוע עם הלבנה או פגום

180°Cרגיל או צבוע ללא הלבנה

200°Cעבה או מתולתל

חיווי הטמפרטורה מהבהב עד להגעה לאותה טמפרטורה ואז מפסיק להבהב.. 3

סלסול לתלתלים
ודאו שהשיער נקי, יבש לחלוטין ומסורק למשעי.. 1
הפרידו קבוצת שערות מסורקת - ככל שקבוצת השערות תהיה דקה יותר, . 2

כך הסלסול יהיה מתולתל יותר. לחצו מטה על ידית המהדק )5( והניחו את 
קבוצת השערות בין המהדק לגליל המתכת. משכו בעדינות את את המכשיר 
מטה עד לקצה קבוצת השערות. הזהרו ממגע יד בגליל החם - סכנת כוויה! 

כדי להמנע מקצוות מסולסלים יותר מדי, ודאו שהשיער כרוך היטב מתחת . 3
למהדק בכיוון הסלסול הרצוי. שימו לב שליצירת תלתלים, המהדק צריך 
להיות מעל קבוצת השערות בעוד שעבור סלסול רפוי יותר המהדק יכול 

להיות מעל השיער.
גלגלו את הגליל החם כך שקבוצת השערות תכרך עליו תוך הקפדה שלא . 4

לאפשר לגליל החם לגעת בקרקפת. החזיקו במקום למשך מספר שניות 
בהתאם לסוג השיער.
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תחזוקה וניקיון

לשמירת יעילות פעולת המכשיר לאורך זמן, יש לנקות אותו לאחר השימוש. 
נתקו את המכשיר מהחשמל.. 1
הניחו למכשיר להתקרר.. 2
נקו את גליל המתכת באמצעות מטלית מעט לחה. אין להשתמש בחומר . 3

ניקוי כלשהו.
הקפידו להניח למכשיר להתייבש לפני הפעלתו מחדש.. 4

תפעול

כאשר השיער חם למגע )אבל לא לוהט!(, שחררו את הגלגול ולחצו על . 5
ידית המהדק כדי לשחרר את השיער מהמכשיר.

המשיכו לעצב את התלתלים באמצעות האצבעות לקבלת מראה טבעי.. 6
חזרו על הפעולה על פי הצורך. ניתן לייצב את התלתלים באמצעות תרסיס . 7

לשיער.
לאחר השימוש, כבו את המכשיר בלחיצה ארוכה )2 שניות( על כפתור . 8

ההדלקה ונתקו אותו מהחשמל. 
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