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תודה על שבחרת לקנות את מעצב השיער 
.Dyson Airwrap™ 

שילוב של מנוע עוצמתי ודיגיטלי, עם זרם אוויר חזק 
המנצל את "אפקט קואנדה" של זרם סילון בתנועה 

סיבובית צירית, מאפשר לעצב ולייבש את השיער בו 
זמנית באמצעות אוויר- ללא שימוש בחום קיצוני. 

כיצד לסלסל את השיער באמצעות זרם אוויר 
ב'אפקט קואנדה' ?

צפה בסרטון באורך 30 שניות

סרוק באמצעות מצלמת הטלפון שלך או אפליקציה, 
www.dyson.com/myairwrap או בקר בכתובת
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לאחר הרישום לאחריות, האחריות על מכשיר Dyson שברשותך תכסה על 
חלקים ועבודה למשך שנתיים מתאריך הרכישה, בהצגת חשבונית רכישה, וזאת 

בהתאם לתנאי האחריות.
אם יש לך שאלה הנוגעת למכשיר Dyson שברשותך, אתה מוזמן ליצור קשר עם 

מוקד השירות והתמיכה של Dyson כשבידך המספר הסידורי ופרטים אודות 
מקום ומועד הרכישה.

רוב השאלות ניתנות לפיתרון דרך הטלפון, בסיוע אחד מאנשי הצוות המיומנים 
 .Dyson במוקד התמיכה של

לקבלת תמיכה וייעוץ באמצעות טיפים מקצועיים וסרטוני וידיאו, ניתן להיכנס 
www.dyson.co.ilאו ללינק dyson לאתר

2 שנות האחריות והשירות מתייחסות ל"שימוש רגיל". אינן חלות על שימוש 
במכוני יופי ו/או סטייליסטים.

המספר הסידורי מופיע על לוחית הדירוג הנמצאת על תווית הכבל.  

רישום

איור זה נועד למטרות 
הדגמה בלבד.
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הוראות בטיחות חשובות
יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

בעת השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט תמיד 
אמצעי בטיחות בסיסיים, שביניהם נכללים 

האמצעים הבאים:

אזהרה
אזהרות אלה מתייחסות למכשיר, ובמקרים 

רלוונטיים, לכל הכלים, האביזרים, המטענים 
או המתאמים החשמליים.

להפחתת הסיכון של שריפה, מכת 
חשמל ופציעה:

מכשיר זה של Dyson אינו מיועד לשימושם של . 1
ילדים קטנים או אנשים הסובלים מקשיים, 

שיכולותיהם הפיזיות, החושיות או השכליות 
מאותגרות או של אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא 

אם ישנה השגחה או הדרכה הנוגעות לשימוש 
במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

אין להרשות שימוש במכשיר כצעצוע. יש לנקוט . 2
משנה זהירות בעת השימוש במכשיר בידי ילדים 

או בסביבתם. יש להשגיח על הילדים כדי לוודא 
שאינם משחקים במכשיר.

במידה ונעשה שימוש במכשיר בחדר רחצה, יש . 3
לנתקו מהחשמל בתום השימוש. קרבתו למקור 

מים מהווה סכנה גם כאשר הוא כבוי.

אזהרה: אין להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיות, . 4
מקלחות, כיורים או כלי קיבול אחרים למים.

אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו או לתקנו . 5
דרך היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים 

אחרים על מנת להימנע מסכנה.
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למען בטיחותך הותקנו במכשיר זה מתגי מפסק . 6
אוטומטיים, שפועלים במקרה של התחממות יתר. 

אם המכשיר מפסיק את פעולתו, יש לנתק אותו 
מהחשמל ולהניח לו להתקרר.

אזהרה: כדי שמפסק החום האוטומטי יפעל . 7
כשורה יש לחבר את המכשיר ישירות לשקע 

החשמל ללא שימוש במפצלי חשמל ובשקעים 
בעלי שעון טיימר. אין לחבר את המכשיר לשקע 

שאספקת החשמל אליו אינה יציבה או 
עשויה להיפסק.

לקבלת הגנה נוספת, מומלץ להתקין מפסק מגן . 8
נגד התחשמלות )RCD( בעל זרם הפעלה מדורג 

שאינו עולה על 30MA. התייעץ עם המתקין 
שלך . .

אין להשתמש במכשיר לכל מטרה שהיא מלבד . 9
עיצוב שיער.

אין לגעת באף חלק של התקע או של המכשיר . 10
בידיים רטובות.

אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת הכבל . 11
או למתוח או למשוך את הכבל בזמן השימוש. אין 

להשתמש בכבל מאריך ואין לכרוך את הכבל 
מסביב למכשיר.

אין להשתמש בחומרי סיכוך, ניקוי, הברקה, או . 12
מטהרי אוויר על אף אחד מחלקי המכשיר.

צור קשר עם מוקד התמיכה של Dyson כאשר . 13
יש צורך בטיפול או בתיקון. אין לפרק את 

המכשיר, מכיוון שהרכבה מחדש בצורה לא נכונה 
עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה . 

אם המכשיר אינו פועל כשורה, אם קיבל מכה . 14
חזקה, נפל, ניזוק, הושאר בחוץ או נפל למים, אין 

להשתמש בו, ויש צורך ליצור קשר עם מוקד 
.Dyson התמיכה של

האביזרים המצורפים עשויים 
להתחמם במהלך השימוש.
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האביזרים המצורפים עשויים 
להתחמם במהלך השימוש.
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הערכה כוללת

מברשת לניקוי המסנן

 Dyson Airwrap ™    מעצב שיער
גוף המכשיר

משטח מונע החלקה

אביזר לייבוש מקדים 
של השיער

 Airwrap™ גלילי
בקוטר 30 מ"מ

 Airwrap™ גלילי
בקוטר 40 מ"מ

מברשת קשה 
להחלקת השיער

ייתכן שחלק מהאביזרים אינו כלול בערכה שברשותך.
.www.dyson.com/myairwrap ניתן לקנות אביזרים בנפרד בכתובת
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מסנן נשלף
קל להסרה לצורך ניקוי )עיין בסעיף 
'תחזוקה שוטפת של המסנן' לקבלת 

פרטים(.

לחצן הפעלה/כיבוי עם משב אוויר 
קר

מתג החלקה עם משב אוויר קר 
נוסף לקיבוע העיצוב.

פקד טמפרטורה
2  הגדרות חום והגדרות קור לגימור 

העיצוב . 

פקד זרימת אוויר
3 מהירויות של זרם אוויר.

LED נורית
נקה את המסנן. עיין בסעיף 'תחזוקה 

שוטפת של המסנן' לקבלת פרטים.
אם נדלקות נורות ה-LED האדומות  , והמסנן 
כבר נוקה  , צור קשר עם מוקד התמיכה של 

.Dyson

מברשת רכה 
להחלקת שיער

מברשת עגולה 
לקבלת נפח

מתגי הפעלה
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חיבור האביזר המצורף
סובב את האביזר המצורף 

לתוך הגוף הראשי עד שיינעל 
במקומו בבטחה . 

החלפת אביזרים מצורפים
כדי להחליף אביזר, משוך את 
המתג כדי לשחרר את האביזר.

שימוש באביזרים המצורפים
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עצה שימושית
במהלך השימוש, המסלסל 

והאביזרים הנלווים 
עשויים להתחמם, לכן בעת 

החלפת האביזרים, יש 
לאחוז בקצה העליון שאינו 

מוליך חום.

מברשת קשה 
להחלקת השיער

מברשת רכה 
להחלקת שיער

אביזר לייבוש מקדים 
של השיער

מברשת עגולה 
לקבלת נפח

  ™Airwrap גלילי

יש להיזהר בעת 
שימוש באביזרים 

המוליכים חום
החזק את האביזר המצורף 

רק באזור המצוין . 
יש צורך לנקות את 

האביזרים הנלווים מפעם 
לפעם.

 למידע נוסף, בקר ב- 
www.dyson.com/

.myairwrap
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הקפד לנתק את המכשיר מאספקת החשמל והנח לו להתקרר לפני ניקוי המסנן.
מעצב    ™ Dyson Airwrap כולל טכנולוגיה שמיועדת במיוחד לביצועים יוצאים 

מן הכלל . 
כדי לשמור על רמת הביצועים של הטכנולוגיה, נדרש ניקוי של אבק ושאריות 

של תכשירים לשיער וכן תחזוקה . 

פתח בעדינות את כיסוי המסנן 
והחלק אותו מחוץ לכבל.

החלק את כיסוי המסנן לכיוון הידית 
וסובב אותו עד שיכנס למקומו 

בהקלקה. 

החזק את ידית המסנן ומשוך את כיסוי 
המסנן כלפי מטה אל הכבל. פתח 

בעדינות את כיסוי המסנן והחלק אותו 
מחוץ לכבל.

מברשת לניקוי המסנןבית המסנןמסנן רשת

תחזוקה שוטפת של המסנן

יש לנקות את המסנן כשנורת ה-LED הלבנה מתחילה להבהב . 
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נקה את רשת המסנן באמצעות 
מברשת ניקוי המסנן המגיעה 

בערכה, בתנועה סיבובית מעלה 
ומטה עד להסרת הפסולת.

אין להשתמש במים או כימיקלים 
לניקוי רשת המסנן.

פתח בעדינות את כיסוי המסנן והחלק 
אותו על גבי הכבל לכיוון הידית.

סובב את כיסוי המסנן עד שיכנס 
למקומו בהקלקה.

אין להשתמש במכשיר 
ללא כיסוי המסנן.

שטוף את כיסוי המסנן 
במים פושרים.

נער את כיסוי המסנן כדי להסיר את רוב 
עודפי המים והנח אותו לייבוש מספר 

שעות, עד לייבוש מלא.
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אחריות מוגבלת לשנתיים
DYSON תנאי האחריות המוגבלת לשנתיים של

תנאי והתניות האחריות

DYSON שירות הלקוחות של
DYSON תודה שבחרת לקנות מכשיר מתוצרת

 Dyson לאחר רישום מכשירך ב.נ.ז.כ. תשמח להעניק לך 2 שנות אחריות. מייבש השיער של
 שברשותך מכוסה באחריות לעבודה ולחלפים למשך שנתיים מיום הקניה, בכפוף לתנאי האחריות. 

לשאלות בנוגע למייבש השיער Dyson שברשותך, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות של חברת 
ב.נ.ז.כ., כשבידך המספר הסידורי של מייבש השיער, חשבונית הקניה ופרטים אודות מועד ומקום 

הרכישה. על רוב השאלות ניתן לקבל מענה טלפוני על ידי אחד מהנציגים במוקד השירות של חברת 
 ב.ז.נ.כ:

 בטלפון: 03-6762924
 בפקס: 03-6781050

אם יש צורך לבצע תיקון במכשיר, צוותי מוקד השרות של ב.נ.ז.כ. יפרטו את אפשרויות ביצוע 
התיקון. אם חלה אחריות על המכשיר, התיקון יבוצע ללא תשלום, בהתאם לתנאי האחריות.

האחריות כוללת
תיקון או החלפה של המכשיר של Dyson שברשותך )לפי שיקול דעתה של חברת Dyson(, אם 	 

יתברר שהמכשיר שלך פגום כתוצאה משימוש בחומרים פגומים, עבודה לקויה או תפקוד לקוי תוך 
שנתיים מיום הקניה או האספקה )אם חלק כלשהו כבר אינו זמין או אינו מיוצר, Dyson תחליף אותו 

בחלק מתפקד חלופי(.
כאשר מכשיר זה נמכר מחוץ למדינות האיחוד האירופי, אחריות זו תהיה תקפה רק בתנאי 	 

שהשימוש במכשיר ייעשה במדינה שבה נמכר.

האחריות אינה כוללת
נזק הנגרם כתוצאה מאי ביצוע התחזוקה המומלצת של המכשיר. Dyson  או נציגה המורשה ב.נ.ז.כ. 

לא יהיו אחראים לתיקון ו/ או החלפת חלקים במקרים הבאים:
נזק הנגרם כתוצאה מאי ביצוע התחזוקה המומלצת של המכשיר.	 
 	 ,Dyson נזק הנובע מהפעלה לא נכונה, או טיפול במכשיר, שאינם תואמים את הוראות ההפעלה של

ו/או שימוש רשלני והזנחת המכשיר.
שימוש במכשיר למטרות שאינן ייבוש שיער.	 
שימוש במכשיר שחורג מ'שימוש רגיל' ושמוגדר כשימוש במשך יותר משעתיים מדי יום.	 
שימוש במכשיר במספרות או על ידי מעצבי שיער.	 
הרכבה שגויה )למעט הרכבה שבוצעה ע”י Dyson או נציגה המורשה ב.נ.ז.כ.(.	 
 	.Dyson שימוש בחלקים או אביזרים שאינם מתוצורת
התקנה לקויה )למעט אם בוצעה ע"י Dyson או נציגה המורשה ב.נ.ז.כ.(.	 
תיקונים או שינויים שבוצעו על ידי גורמים שאינם חברת Dyson או נציגיה המורשים.	 
בלאי רגיל )כגון נתיכים וכדומה(.	 

במקרה של שאלה הנוגעת לכיסוי האחריות אנא פנה למוקד שרות הלקוחות של ב.נ.ז.כ.

מידע נוסף
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סיכום האחריות
האחריות תקפה מיום הרכישה.	 
יש לשמור בהישג יד את חשבונית הקניה היות ובכל מתן שרות ללא תשלום יש לספק הוכחה 	 

)הן מקורית והן מאוחרת יותר( על אספקה/רכישה לפני שניתן יהיה לטפל במכשיר. ללא 
ההוכחה, כל טיפול יהיה כרוך בתשלום. יש לשמור את הקבלה או את תעודת המשלוח.

 	.Dyson כל עבודות התיקון יתבצעו ע”י טכנאים מורשים של
 	.Dyson חלקים שיוחלפו יהיו רכושה של
תיקון המכשיר, או החלפתו במסגרת האחריות לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות 	 

מעניקה הטבה נוספת אך אינה משפיעה על זכויותיך כצרכן.
האחריות מעניקה הטבה נוספת אך אינה משפיעה על זכויותיך כצרכן.	 

מידע חשוב בנוגע לפרטיותך

בעת רישום מוצר DYSON שברשותך
יהיה עליך לספק לנו פרטי קשר בסיסיים כדי לרשום את המוצר שלך ולאפשר לנו לתמוך 	 

באחריות שלך.

ב.נ.ז.כ. סחר בע"מ והסוכנים שלה יחזיקו במידע שתספק 
למטרות קידום מכירות, שיווק ושירות.

במקרה של שינוי בפרטיך האישיים, אם שינית את דעתך לגבי כל אחת מההעדפות שלך 	 
השיווקיות שלך או אם יש לך שאלות כלשהן לגבי האופן בו אנו משתמשים במידע שסיפקת, 

צור קשר עם ב.נ.ז.כ. סחר בע"מ.
כאשר תירשם, תהיה לך הזדמנות לבחור אם ברצונך שניצור איתך קשר. אם תסכים לקבל 	 

הודעות מ-Dyson, נשלח לך פרטים על הצעות מיוחדות וחדשות לגבי החידושים האחרונים 
שלנו. לעולם לא נמכור את המידע שלך לצד שלישי, ונשתמש במידע שאתה משתף איתנו רק 

privacy. : כפי שהוגדר על-ידי מדיניות הפרטיות שלנו, אשר זמינה באתר האינטרנט שלנו
dyson.com

למידע נוסף על האופן בו אנו מגנים על פרטיותך, אנא צור קשר עם ב.נ.ז.כ. סחר בע"מ. 

מידע בנוגע להשלכה
מוצרי Dyson יוצרו מחומריים מובחרים הניתנים למיחזור. אנא השליכו את המוצר לאשפה 	 

באופן אחראי ומחזרו אותו במידת האפשר.



16

Dyson פרטי יצירת הקשר עם
www.dyson.co.il :אתר האינטרנט

שירות לקוחות: 03-6762924
שעות פעילות: א-ה 8:30-16:00, יום ו' 8:30-12:00.

 כתובת: אודם 6 פתח תקווה.
Dyson בישראל ב.נ.ז.כ סחר בע"מ יבואן רשמי של מוצרי
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