
בכדי להימנע מכוויות, התחשמלות, שריפה או פציעה,
קראי את הוראות הבטיחות הללו ופעלי לפיהן לפני השימוש 

�DAFNI במברשת

המברשת מיועדת לעיצוב שיער בלבד ויש להשתמש בה 
רק עם מוצרים שתוכננו לשימוש בעיצוב שיער בחום.

הוראות בטיחות
ומדריך למשתמש

זהירות: הרחיקי ממים

���  אזהרה - אין להשתמש במכשיר זה 
בקרבת אמבטיות, מקלחות, כיורים או 

כלי קיבול אחרים המלאים במים.

���  אל תיגעי במכשיר אם הוא נפל למים 
או רטוב.

���  אל תרססי או תמרחי חומרי עיצוב לחים ישירות על המברשת. 

זהירות: חשמל

חלקים חשמליים מוליכים זרם חשמל גם כאשר המפסק כבוי. 
בכדי להפחית את הסיכון מהתחשמלות:

���  השתמשי רק באספקת חשמל תיקנית במתח 100-240 
וולט, 60/50 הרץ.

���  אין להשאיר מכשיר זה ללא השגחה כאשר הוא 
מחובר לחשמל.

���  אל תפעילי מכשיר זה אם כבל הזינה או 
התקע שלו פגום, או אם אינו עובד כראוי.

���  אם כבל הזינה ניזוק, כדי להמנע 
מסכנה, החלפתו תיעשה על־ידי היצרן, על 

ידי סוכן השירות שלו או על־ידי אדם מוסמך אחר.

���  כשל: במקרה הלא סביר של כשל במערכת הבקרה, 
גופי החימום יכבו והמברשת תשמיע צלילים מהירים 

והמנורות יהבהבו באופן רציף באדום וירוק. במקרה זה נתקי 
מייד את החשמל ופני לשירות הלקוחות של המפיץ הרשמי 

בישראל לקבלת ייעוץ.

���  הרחיקי את פתיל הזינה מהמשטח החם.

���  אל תכרכי את פתיל הזינה מסביב למכשיר.

���  אל תתלי את המברשת מפתיל הזינה .

���  נתקי תמיד את המברשת מיד לאחר השימוש.

����  אל תשתמשי בכבל מאריך עם מכשיר זה.

����  אל תשתמשי בממיר מתח או בגנראטור עם מכשיר זה.

����  המכשיר מסווג כמכשיר חשמל 
"דרגה II" ולכן אין לחברו להארקה.

זהירות: משטחים חמים

גוף החימום של המברשת נועד 
לעיצוב שיער בלבד. 

בכדי להפחית את הסיכון לכוויות:

���  לעולם אל תיגעי בפני השטח הקראמיים.

���  כאשר אינך מעצבת את השיער, הניחי תמיד את המברשת 
על משטח שטוח עמיד לחום.

���  כבי תמיד את המברשת ונתקי אותה מהחשמל עם סיום 
עיצוב השיער.

���  המתיני להתקררותה של המברשת לפני אחסונה.

���  לאחר השימוש, המשטח הקראמי נותר חם ויש 
להשאירו להתקרר הרחק מהישג ידם של ילדים.

���  לאחר שהמברשת התקררה קפלי את 
פתיל הזינה מבלי לכרוך אותו מסביב לידך 

או לגוף מברשת.

הוראות תחזוקה למשתמש

ניקוי המברשת:

���  נתקי את המברשת משקע החשמל.

���  אפשרי תמיד למברשת להתקרר לפני הניקוי.

���  לעולם אל תשקיעי את המכשיר במים.

���  נגבי את חלקה החיצוני של המברשת במטלית לחה.

���  אל תעשי שימוש בחפצים חדים או בדטרגנטים שוחקים או 
במוצרים מאכלים.

אחסון

���  אפשרי תמיד למברשת להתקרר טרם אחסונה.

���  לאחר שהמברשת התקררה, קפלי את פתיל הזינה באותו 
האופן בו הוא נארז באריזה המקורית. אל תכרכי את פתיל 
הזינה מסביב למברשת מאחר ודבר זה עשוי למתוח את 

הכבל ולגרום לכשל מוקדם בפתיל הזינה .

כשל תפעולי

המברשת בודקת את תקינותה באופן רציף 
כל עוד היא מחוברת לחשמל. במקרה בו מתגלה 

תקלה המברשת תפלוט צלילים מהירים ותהבהב 
באופן רציף ומתמשך באורות אדומים וירוקים לסרוגין, 

נתקי אותה מיידית מהחשמל ופני לשירות הלקוחות של 
המפיץ הרשמי בישראל.

אם אינך בטוחה מה לעשות או אם את מעוניינת בייעוץ נוסף, 
ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של DAFNI באמצעות האתר 

.www�dafnihair�com

אחריות היצרן

כל מוצרי החשמל של DAFNI נבדקו טרם עזיבתם את המפעל. 
עם זאת במקרה הנדיר של כשל במוצר עקב ייצור או חומרים 
פגומים, DAFNI תתקן את המוצר, או תחליף אותו, בשיקול 
דעתה הבלעדי, חינם אין כסף, במוצר זהה או מקביל 

בתוך השנה הראשונה מאז רכישתו. מוצר חלופי 
יהיה כפוף לאותה האחריות כמו המוצר 

המקורי. כאשר מוצרים מוחלפים, כל 

www.dafnihair.com
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אחרת בתום חיי המוצר. כאשר אין לך 
שימוש נוסף במוצר, אנא פני אותו על פי 

הליכי המחזור של הרשות המקומית. למידע נוסף 
ניתן ליצור קשר עם הרשות המקומית באזור מגוריך 

או עם המשווק ממנו רכשת את המוצר.

עמידה בתקן

.CE-ונושאת את תו ה BS�EN������-�-�המברשת עומדת בתקן �

מדריך למשתמש

וודאי כי השיער יבש לגמרי לפני שאת משתמש במברשת 

���  חברי את התקע לשקע חשמל. המברשת תשמיע צליל רגעי 
והבהוב אדום קצר בכדי לציין שהיא כעת מחוברת לאספקת 

החשמל. המברשת נמצאת כעת במצב המתנה.

���  בכדי להדליק את מברשת לחצי פעם אחת על מפסק 
ההדלקה והכיבוי, המברשת תשמיע צליל קצר ואחריו 

אור אדום יהבהב כל שנייה לציין כי שהמברשת 
בתהליך התחממות ועדיין אינה מוכנה לשימוש.

���  המברשת מגיעה לטמפרטורה 
הנדרשת בתוך כ-60 שניות, ברגע שהמברשת 

הגיעה לטמפרטורת העבודה שלה יושמע צפצוף 
אחד והאור יתחלף לירוק רציף בכדי לציין שהמברשת 

מוכנה לשימוש. אל תיגעי במשטח גוף החימום הקראמי 
החם של המברשת!

���  כאשר סיימת את עיצוב השיער, לחצי פעם אחת על מפסק 
הכיבוי וההדלקה כדי להפסיק את פעולתה, יושמע צפצוף אחד 
והאור יכבה, המברשת כובתה אך עדיין מחוברת לחשמל - יש 
לנתק את כבל ההזנה מהקיר. אזהרה: משטח גוף החימום הקראמי 
הינו עדיין חם ביותר, אל תיגעי במשטח זה ואל תאפשרי לילדים 
או לאנשים בעלי מגבלות גופניות, חושיות או שכליות או חוסר 

ניסיון וידע לגעת במברשת בעת קירורה.

���  במידה והמארז שלך כולל מעמד וכיסוי טרמי למברשת 
תיהני מחווית שימוש על ידי הצבת המעמד וכריכה של הכבל 
החשמלי על החלק האחרוי של המעמד. הכיסוי הטרמי 
מגן על המברשת וגם משפר את הנראות של המברשת 

על השולחן שלך.

למברשת יש את תכונות הבטיחות הבאות:

���  מצב המתנה: אם המברשת הושארה דלוקה 
אך לא נעשה בה שימוש במשך יותר מ-15 דקות, 

היא תיכבה אוטומטית ותעבור למצב המתנה. משטח גוף 
החימום של המברשת יתחיל אז להתקרר. אורות המברשת 

יכבו באותו הזמן עם שלושה צלילים ברצף.

  שימי לב כי בעוד שהמברשת כבויה, היא עדיין מחוברת לזרם   א
החשמל ויש לנתקה מהשקע בהזדמנות הראשונה האפשרית. 
במקרה זה יהיה הבהוב אדום כל שתי דקות כתזכורת לניתוק 

החשמל.

  בכדי להפעיל מחדש את המברשת כאשר היא במצב הקירור,   ב
הדליקי את המברשת באמצעות לחיצה על מפסק הכיבוי וההדלקה.

���  מצב כשל: במקרה הנדיר של כשל במערכת הבקרה, גופי 
החימום יכבו והמברשת תפלוט צלילים מהירים והמנורות 
יהבהבו באדום ובירוק לסרוגין וברצף. במקרה זה נתקי 
מייד את החשמל ופני לשירות הלקוחות של המפיץ 

הרשמי בישראל.

הטיפול במברשת

���  אל תכניסי גופים זרים אל תוך המברשת .

���  אל תצבעי את  המברשת.

���  אל תפרקי את  המברשת.

���  אל תשתמשי במברשת אם היא ניזוקה.

���  אל תפילי את  המברשת.

���  אם המוצר שלך ניזוק עקב שימוש לא נכון או שימוש לרעה, 
דבר זה לא יהיה מכוסה באחריות שניתנה לך.

���  המברשת אינה מיועדת לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 
16, אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או חוסר 
ניסיון וידע אלא אם כן הם זוכים להשגחה או להדרכה בנוגע 
לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות 

בכך מאת אדם האחראי לבטיחותם.

���  ניקוי ותחזוקה לא ייערכו בידי ילדים אלא אם כן הם 
מצויים תחת פיקוח.

���  יש להשגיח על ילדים בכדי לוודא שאינם 
משחקים עם המכשיר.

����  יש לעשות שימוש במברשת 
על שיער יבש בלבד.

����  המברשת אינה מתאימה לשימוש עם שיער 
סינטטי או פאות נוכריות.

����  במידה והמודל שיש ברשותך הינו עם כבל ניתק, יש 
DAFNI להשתמש רק בכבל חשמלי המקורי של מברשת

����  אין להכניס את הכבל החשמלי לתוך חפצים זרים

����  הכבל הניתק של מברשת DAFNI הינו כבל ניתק ולא כבל 
נטען ונועד לשימוש עם המברשת בלבד

מסמך זה מנוסח בלשון נקבה
אך פונה לנשים וגברים כאחד.

פריט חליפי שקיבלת הופך לרכושך 
DAFNI והפריט שהוחלף הופך לרכושה של

אנא וודאי כי יחד עם המוצר המוחזר תצורף הוכחה 
לרכישתו. על כן שמרי היטב על הוכחת הרכישה שלך 

 DAFNI במקום בטוח. האחריות תקפה רק בעבור מוצרי
מקוריים שנרכשו מספק מורשה של DAFNI, ואינה מכסה 

מוצרים שתוקנו או שטופלו בידי כל אדם שאינו עובד או נציג 
של DAFNI. זכרי כי אחריות זו עשויה לאבד את תוקפה באם 
המספר הסידורי או הזיהוי נמחק, נפגם או השונה. אנא החזירי 
את מוצר החשמל של DAFNI לחנות בה נרכשה, יחד עם הוכחת 
הרכישה שלך או פני ל-com�dafnihair�www את זכאית להחלפה 
או להחזר כספי בעבור כשל משמעותי ולפיצוי בעבור כל אובדן 
או נזק אחר שאפשר היה לצפותו באופן סביר. הנך זכאית גם 
לתיקון או להחלפה אם המוצר אינו באיכות מתקבלת על הדעת 

ואם הכשל אינו מהווה כשל משמעותי.

מחזור ופינוי פסולת

המברשת מוגדרת כ"ציוד חשמלי 
או אלקטרוני" ואין להשליכה יחד 
עם פסולת ביתית או מסחרית 

מחבר ניתק

hair straightening 
brush

זיפים להגנה

משטח קראמי

מתג הפעלה

ידית אחיזה


