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a כיפה לביצועים אופטימליים 
)6422HPבלבד (  
bראש קיצוץ שיער   

)6423HPבלבד (  
c 6423( ראש גילוחHPבלבד (  
dכיפה לאזורים רגישים   

)6421HPבלבד (  
e שיערה דסקיות הסרת  
f ראש הסרת השיער  

g -כיבוי/ מתג הפעלה  
  כבוי  = 0
I   =מהירות רגילה  

II  =מהירות גבוהה  
h שקע לחיבור ספק הכוח  
i תקע אספקת המתח  
j ספק הכוח  
kמברשת ניקוי   
l 6423( נרתיקHP ,6422HP 

  )בלבד
  

    

  
  הקדמה

    
כדי !  פיליפסה הבאהוברוכהמכשיר החדש להסרת שיער ברכותינו על רכישת 

החדש באתר  את המוצר רשמי, פיליפס מציעהשתמיכה המשתוכלי ליהנות 
  .www.philips.com/welcome :האינטרנט של פיליפס

באמצעות המכשיר להסרת שיער החדש שלך תוכלי להסיר שיער לא רצוי 
  .  בקלות וביעילות

  
    

  
  הוראות בטיחות

  

ושמרי , במכשיר קראי היטב הוראות בטיחות אלו לפני תחילת השימוש אנא
 .  בעת הצורך, אותם כך שתוכלי לעיין בהם תמיד

 סכנה  
וודאי שמתח החשמל , לפני חיבור המכשיר לחשמל -

 את מתח רשת החשמל  המצוין על המתאם תואם
  .50Hz 230V -: בארץ

 אל תשתמשי במכשיר ליד או מעל כיור או אמבטיה -
  ).2איור (המלאים במים 

 ).3איור (בטיה או במקלחת  אל תשתמשי במכשיר באמ-
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אל ,  אם את משתמשת במכשיר בחדר האמבטיה-
   ).4איור (תשתמשי בכבל מאריך 

   
  אזהרה 
 רק עלייך להחליפו,  של המכשירלספק הכוחבמידה ונגרם נזק  -

פיליפס פני לאחת מתחנות השירות של .  מקוריספק כוחב
  . חדשספק כוחרכוש הרשומות בכריכה האחורית בחוברת זו על מנת ל

עם מוגבלויות ) כולל ילדים( אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם המכשיר - 
אלא אם הם נמצאים , או ללא ניסיון וידע, נפשיות או תחושתיות, גופניות

בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר ואחראי או הם הודרכו כיצד להשתמש כראוי 
  . על ידי אדם האחראי לבטיחותםבמכשיר

  . להבטיח שהם לא ישחקו במכשיר או בספק הכוח שלולפקח על ילדים כדי יש -
אל תחתכי את המתאם כדי להחליף את התקע באחר מכיוון . המתאם מכיל שנאי  - 

  .שבכך את עלולה להיחשף לסיכונים מיותרים
  . המסופקהכוח ספק עם  בשילובהשתמשי במכשיר אך ורק - 

  זהירות  
  .ואין לעשות בו כל שימוש אחר,  בלבדר מרגלי נשיםמכשיר זה מיועד להסרת שיע -
, גבות, להרחיק את המכשיר  משיערהקפידי  בעת הפעולה, כדי למנוע נזק או פציעה -

  .'מברשות וכו, כבלים, חוטים, מטליות, ריסים
, פריחה, אל תשתמשי בראש הסרת השיער על עור עם גירוי או עם ורידים בולטים  - 

הנחיות אלו מיועדות  .לא היוועצות קודמת עם רופאלת או פצעים שומות שעירו, נקודות
 אם את .בתקופת ההיריון: גם לנשים הסובלות מרגישות במערכת החיסונית כמו למשל

  .  עלייך להתייעץ תחילה עם הרופא המטפלהמופיליה ומחלות אחרות, סובלות מסוכרת
אדמומיות קלה עלולה להתפתח , לאחר הטיפולים הראשונים במסיר השיער - 

תופעה זו תיעלם במהירות כאשר העור יתרגל . וגירוי קל עלול להופיע בעור
במידה והגירוי . והשערות תיהפכנה לדקות ורכות יותר, לטיפול בהסרת השיער

  .מומלץ להיוועץ ברופא, לא ייעלם בתוך שלושה ימים
אל תשתמשי בראש האפיליציה להסרת שיער או בכיפה להשגת ביצועים  -

  .מכיוון שהם עלולים לגרום לפציעה, מיטביים אם הם פגומים או שבורים
C100 השתמשי ואחסני את המכשיר בטמפרטורה שבין -

  .C300 - ו
  Lc= 76dB [A]:  רמת הרעש-

  )EMF(שדות אלקטרומגנטיים  
).  EMF(מוצרי פיליפס מותאמים לכל תקני הבטיחות לשדות אלקטרומגנטיים 
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  במכשיר השימוש

  

  מידע חשוב בנוגע להסרת השיער   

מומלץ שתתחילי בהסרת השיער , אם את משתמשת במכשיר בפעם הראשונה -
כדי שתוכלי להתרגל לתהליך , מעטה יחסית של שיער במקום עם צמיחה

 .שיערהסרת ה

וודאי שעור . תוכלי ביתר קלות להסיר את השיער אחרי מקלחת או אמבטיה -
  .גופך התייבש לחלוטין לפני תחילת פעולת הסרת השיער

אל תשתמשי בקרם לפני הטיפול . יבש לחלוטין ולא משומן,  נקיעורךוודאי ש -
   .בהסרת השיער

 3-4 -ער הוא כפעולת הסרת השיער תהיה קלה ונוחה יותר כאשר אורך השי -
 1-2 - אנו ממליצים לך לגלח אותו ולהמתין כ, אם השיער ארוך יותר. מ"מ

  . שתוכלי להסיר את השיער שצמח מחדשלפנישבועות 
מומלץ שתבצעי את הסרת השיער ,  אם את מסירה שיער בפעם הראשונה-

  .כדי שרגישות ואודם בעור ייעלמו במשך הלילה, לפני שתלכי לישוןבערב 
 פעולה זו תרים .מתחי את העור בעזרת ידך החופשית, סרת השיערבעת ה -

 .תחושת המשיכההפחית את ך סייע לתאת השיער ו

, הניחי את ראש הסרת השיער במאונך לעור, להשגת תוצאות מיטביות -
 הניעי את .כשמתג ההפעלה מופנה לכיוון שברצונך להניע את המכשיר

  .צמיחת השיער וון נגד כי וקבועותאיטיותתנועות המכשיר ב
במקרה זה הניעי את .  באזורים מסוימים השיער עשוי לצמוח בכיוונים שונים-

   . בהתאם לכיוון הצמיחה השונההמכשיר 
אנו ממליצים לך למרוח קרם לחות לאחר סיום הסרת ,  כדי להרגיע את העור-

  .השיער
ת הגידול של יכולים לסייע במניע, או ליפה' קבוע של העור עם כפפת מסג' מסג -

שיער עדין ימשיך לצמוח , כשהעור מקורצף בעזרת ליפה. השערות לתוך העור
 .   אל תקרצפי את העור מיד או לפני תהליך הסרת השיער. ללא בעיות

   לחשמלהמכשירחיבור 
  

A איור(אספקת המתח למכשיר יסי את תקע הכנ 
1( .  

 Bהחשמל בקירתקע ספק הכוח לשקע כניסי את ה .  
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  שיער ת הסר
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  ניקוי ותחזוקה

  

    

  
  

    

  
  אחריות ושירות

  
  

 לשרות יאנא פנ, אם את זקוקה למידע נוסף או את נתקלת בבעיה כלשהי
או לאחת מתחנת השרות ברחבי  03-9530888 ' טלהלקוחות של אלקטרה ב

 : תר האינטרנטאכנסי ל או ) בכריכה האחורית של החוברתניעיי(הארץ 
www.electra-trade.co.il.  

 
    

  
  שמירה על איכות הסביבה

  

  

אל תשליכי את המכשיר עם האשפה הביתית , בבוא היום
אלא פני אותו למקום איסוף של מכשירי חשמל , הרגילה

בהתאם לתקנות המשרד להגנת , המיועדים למחזור
ר איו(בכך תוכלי לסייע לשמירת איכות הסביבה . הסביבה

16.(   
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות
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