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  הקדמה

כדי !  פיליפסה הבאהוברוכער המכשיר החדש להסרת שיברכותינו על רכישת 
החדש באתר  את המוצר רשמי, פיליפס מציעהשתמיכה המשתוכלי ליהנות 

  .www.philips.com/welcome :האינטרנט של פיליפס

  הוראות בטיחות

  

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

  סכנה
  .שיר ואת ספק הכוח יבשיםמכשמרי את ה -

 מעל כיור רחצה  אל תשתמשי במכשיר להסרת השיער-
   ).2איור ( במים או אמבטיה המלאים

  תשתמשי במכשיר להסרת השיער באמבטיה או -
  ).3איור (במקלחת 

 אם את משתמשת במכשיר להסרת השיער בחדר -
   ).4איור (בכבל מאריך אל תשתמשי , האמבטיה

 אזהרה
וודאי שמתח החשמל , ני חיבור המכשיר לחשמלפל  -

  :מתח רשת החשמל בארץל ספק הכוח תואםהמצוין על 
 - 50Hz 230V. 

פגום או המתאם אביזר או ל תשתמשי במכשיר אם  א-
    .כדי למנוע סכנת פציעהשבור 
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 חספק כותוכלי להחליפו רק עם ,  של המכשירלספק הכוחבמידה ונגרם נזק  - 
 הרשומות בכריכה Philipsפני לאחת מתחנות השירות של חברת . מקורי

 . חדשספק כוחהאחורית בחוברת זו על מנת לרכוש 
אל תחתכי את המתאם כדי להחליף את התקע באחר .  מכיל שנאי  ספק הכוח-

  .מכיוון שבכך את עלולה להיחשף לסיכונים מיותרים
כולל ( לשימוש בידי אנשים ים מיועדם אינ ומסיר השיער המדויקסיר השיערמ -

אלא , או העדר ניסיון וידע, חושיות או מנטליות, בעלי מגבלות גופניות) ילדים
  .אם אדם האחראי לביטחונם מפקח או מנחה אותם בקשר לשימוש במכשיר

מסיר ב וסיר השיערמבכדי לוודא שאינם משחקים קטנים  על ילדים  פקחי-
  .השיער המדויק

  .אל תכניסי חפצים מתכתיים לשקע במסיר השיער, כדי למנוע קצר חשמלי -

  זהירות
, באזורים מתחת לצווארמיועד אך ורק להסרת שיער גוף נשי שיער ה סירמ -

  . ו כל שימוש אחרבאל תעשי . חת לקו הביקיניממתחת לבית השחי ומ
, סיר השיער המדויק מיועד להסרת שיער נשי בקו הביקיני ובבית השחי מ-

    .באזורים קשים לגישה כמו הברך והקרסוליים
אל תעבירי את המכשיר לשימוש למישהי ,  שלך  לשמירה על ההיגיינה האישית-

  .אחרת
 משיער להרחיק את המכשיר בעת הפעולה הקפידי, כדי למנוע נזק או פציעה  -

  .'מברשות וכו, כבלים, חוטים, מטליות, ריסים, גבותה
על עור עם גירוי או עם ובמסיר השיער המדויק  השיער מסירבאל תשתמשי   -

 או פצעים ללא היוועצות )שעירות(שומות , נקודות, פריחה, ורידים בולטים
 תונשים הסובל או מופחתת תגובה חיסונית נשים עם. קודמת עם רופא

  .םשלה להתייעץ עם הרופא ייבות גם הןח כשל חיסוני או המופיליה ,סוכרתמ
עלולה להתפתח אדמומיות קלה , לאחר הטיפולים הראשונים במסיר השיער -

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

  .מומלץ להיוועץ ברופא, לא ייעלם בתוך שלושה ימיםוהגירוי 
מסים מיקוי שוחקים או נוזלים נתכשירי , כריות קרצוף לעולם אל תשתמשי ב-

   . או אצטון כדי לנקות את מסירי השיער והאביזריםטכמו נפ
 - או גבוהה מC100 - אל תחשפו את מסיר השיער לטמפרטורה נמוכה מ-

C300.  
  .Opti-lightמטרה התאורת אל תביטי ישירות לתוך ,  כדי למנוע סנוור-
  .להסרת שיעראש האפילציה ר אל תשתמשי במכשיר ללא -
 ורק בסוללות אלקליין לא נטענות השתמשי אך,  באביזר הסרת השיער המדויק-

. וולט1.5 במתח של AAמסוג 
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אל תאפשרי לחפצים מתכתיים לבוא במגע עם הדקי הסוללות של מסיר  -
   . ואל תקצרי את הסוללות המשומשותהמדויקהשיער 

  אימות לתקני בטיחותת
).  EMF(מוצרי פיליפס מותאמים לכל תקני הבטיחות לשדות אלקטרומגנטיים 

המכשיר בטוח לשימוש ,  במכשיר בהתאם להוראות הפעלה אלו יאם תטפל
  .בהתאם להוכחות המדעיות הקיימות כיום

  

  לרשת החשמליבור ח
באמצעות ספק הכוח , לרשת החשמל בלבדסיר השיער ניתן לשימוש בחיבור מ -

   .המקורי
בתחום  מתח רשת לחיבורים לאפק הכוח מצויד בבורר מתח אוטומטי המתס -

   .(Hz 60- 50) וולט 240 - ל100שבין 
   Lc = 76dB(A) :השיערליטת רעש מרבית של מסיר פ -
   Lc = 77dB(A) : המדויקליטת רעש מרבית של מסיר השיערפ -

  עצות להסרת שיער

  לפני תחילת השימוש במכשיר להסרת השיער

  .נקי את ראש הסרת השיער, לפני תחילת השימוש במכשיר: הערה
מומלץ שתתחילי בהסרת השיער ,  הראשונהאם את משתמשת במכשיר בפעם -

כדי שתוכלי להתרגל לתהליך , במקום עם צמיחה מעטה יחסית של שיער
 .הסרת השיער

כדי שרגישות , לפני שתלכי לישוןמומלץ שתבצעי את הסרת השיער בערב  -
 .ואודם בעור ייעלמו במשך הלילה

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

 בקרם כלשהו לפני יאל תשתמש. יבש לחלוטין ואינו שמנוני,  וודאי שעורך נקי-
  .תחילת הסרת השיער

אם . מ" מ3-4 הסרת השיער תהיה נוחה יותר כאשר אורך השיער המיטבי הוא -
ילה את השיער ולאחר מכן אנו ממליצים לך לגלח תח, השיער ארוך יותר

  . שבועות עד שהשיער יצמח ואז להסיר אותו1-2להמתין כ 
 ימים מספר להסיר שיערעדיף ,  שוניםפרקי זמן בצומחהשיער שלך ו היות  -

ללא  להישאר בכך תוכלי. בעת שאת מתחילה להשתמש במסיר השיער, ברצף
  .בקצב זהה לצמוח מחדש  שלך יתחילבעת שהשיערזיפים 

 תרציאם . הסרת שיער הבסיסית שיר להסרת שיער מסופק עם כיפתהמכ -
 עם עם מרים השיער או  ביצועים מיטבייםהכיפה להשגתלהשתמש בו עם 
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המכשיר מ במשיכתה הסרת השיער הבסיסית כיפת את הסירי, פעילהעיסוי ה
פעיל העיסוי העם מרים השיער  או כיפת הביצועים המיטביים את והתקיני

  ). " הסרת שיער מהרגליים-במסיר השיער שימוש ה" עיינו בפרק(

  בעת הסרת השיער
את   כדי להרים את העור עם היד החופשית שלךמתחי, הסרת השיער תבע -

  .משיכההלמזער את תחושת השיער ולסייע לך 
 על העור בזווית של מקמי את ראש הסרת השיער, ים ביצועים מיטבילהשגת -

 את תרצי להניעכיוון שבו ל כיבוי מופנה/כאשר מפסק ההפעלה מעלות 90
המכשיר על פני העור נגד כיוון צמיחת השיער בתנועה העבירי את . המכשיר

  .ללא הפעלת לחץ כלשהו איטית רציפה
מומלץ , במקרה זה. ם לצמוח בכיוונים שונישויהשיער ע, אזורים מסוימיםב -

 הסרת על מנת להשיג תוצאות כיוונים שוניםורך בעעל מכשיר  ה אתשתעבירי
  .שיער מיטביות

  .יבשי את עורך במטלית רכה ויבשה, הסרת השיערזיעה במהלך את מ אם -
 הגלילים ששני יודאו, ביצועים מיטבייםלהשגת  ת בכיפהכאשר את משתמש  -

 ות הסרת שיערכדי להבטיח תוצא,  עם העורתמיד במגעמוך העור יישארו של 
  .מיטביות

  פעילה כי גליל העיסוי וודאי, פעילהעיסוי ה עם במרים השיערשימוש ה בעת -
מרגיע את  ועיסוי ממריץה ילגל.  במגע עם העוריישארו תמיד מרים השיערו

  .עדינה להסרת שיערהעור 

  הסרת השיערלאחר 
הסרת  קרם לחות מיד לאחר למרוחך כדי אנו מייעצים ל,  כדי להרגיע את העור-

  .במידת הרגישות של עורךתלוי , מכןשעות ספורות לאחר   אוהשיער
 שעות לאחר 24)  בזמן המקלחת,למשל ( קרם אוקרצוף שימוש קבוע של ספוג -

העדינה קרצוף ה ופעולת,  פנימהלצמוחהשיער מלמנוע הסרת השיער מסייע 
 .  שהשיער החדש שיצמח יהיה עדין יותרכדי,  את שכבת העור העליונההמסיר

 
  השימוש במכשיר להסרת השיער

 הכניסי את התקע הקטן של ספק הכוח לתוך 
והכניסו את התקע של  , השקע בתחתית המכשיר

  .ספק הכוח לשקע החשמל בקיר
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  הסרת שיער ברגליים עם המכשיר להסרת השיער

ראש  פשוט להשתמש בתוכלי, הסרת שיער ניסיון עם מעט אם כבר יש לך -
    .סיסיתהסרת השיער עם הכיפה הב

 עם בהסרת השיעראנו ממליצים לך להתחיל , לא רגילה להסיר שיער אם את -
 ,עורמיטבי עם ה מגע ה מבטיחכיפה זו. מיטבייםביצועים הכיפה להשגת 

  .השיער להסרה את נה את העור ומכיתמותח
במרים השיער עם אנו ממליצים לך להשתמש , שוכב על העור שלך השיער אם -

 הפעיל שלה מעסה הגליל אלא ,השיער את ם לא רק מריא שלפעילהעיסוי ה
  .בעת הסרת השיער ת המשיכהמצמצם את תחושאת העור ו

 הכיפה את מחברת לפני שאת כיפת הסרת השיער הבסיסית את הסירי: הערה
  .פעילהעיסוי ה עם מרים השיער או מיטבייםביצועים ל

 אחד מהאביזריםכל ל על המכשיר זהה האביזרים  התקנת הליךת: הערה
  המצורפים

 כיפת הסרת השיער הבסיסיתשני צידי לחצי על  
  . )2(מכשיר   כי אותה מחוץומש) 1(

   .ראש הסרת השיערהרצוי על האביזר  את מי שי
    

   
כדי כיבוי /על לחצן ההפעלה אחת לחצי לחיצה 

   . את המכשיר להסרת השיער להפעיל
 במהירות  פעולתחיל לי המכשירII ,המהירות שהיא 

נורית החיווי למהירות . להסרת שיערהיעילה ביותר 
II תואר .  
  מהירות ב להשתמש תרציאםI ,על י פעם שנייהלחצ 

   .נה תוארהעליו I נורית חיווי .כיבוי/הפעלההלחצן 
  

 שים לגישהק לאזורים, מועטתאזורים עם צמיחת שיער ל מה מתאיIמהירות : עצה
 ברכיים ,כמו למשל , ישירות מתחת לעורותעצמות ממוקמה שבהםאזורים ו

 .וקרסוליים
  המכשיר להסרת , כיבוי בפעם השלישית/הפעלהה על לחצן תלחציכאשר

  . שיער יכבה
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 את העור עם היד החופשית שלך כדי מתחי 
   .שהשיער יזדקף

 90 בזווית של ראש הסרת השיער את הניחי 
 מופנהכיבוי /פעלההלחצן הכשעל העור מעלות 

   . את המכשיראת מתכוונת להניעכיוון שבו ל
 את המכשיר באיטיות על פני העור נגד כיוון הניעי 

  . צמיחת השיער
 מתיחת גלילי ששני יודאו, מיטבייםהביצועים בכיפת ה ת כאשר את משתמש-

  . ת שיער מיטביתהסרכדי להבטיח ,  במגע עם העוריישארו תמידהעור 
   הפעילהעיסוי גליל וודאי כי, פעילהעיסוי ה עם במרים השיער בעת שימוש -

עיסוי ממריץ ה גליל.  במגע עם העורנשארים כל העתפעיל ה ומרים השיער
  .להסרת שיער עדינה יותרמרגיע את העור ו

  השימוש במסיר השיער המדויק

   הסוללותנסתהכ

הסירי את כיסוי תא הסוללות באמצעות החלקתו  
  . מטה מחוץ למכשיר

  
  
  
  

 לתוך תא V1.5 AA הכניסי שתי סוללות אלקליין 
  . הסוללות

 -הקפידי על הכנסת הסוללות בקוטביות הנכונה : הערה
  .בהתאם לסימונים שבתא הסוללות + -ו

   .הפעילי את המכשיר 

אל תאפשרי לחפץ מתכתי לבוא במגע עם מגעי הסוללות ואל תקצרי את 
    .הסוללות

  הסרת שיער באמצעות מסיר השיער המדויק

קו ,  כדי להסיר שיער מתחת לבית השחיבמסיר השיער המדויקהשתמשי 
  .הסנטר ואזורים הקשים לגישה, השפה העליונה, הביקיני
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הסירי שאריות כלשהן של . נקי היטב את האזור המיועד להסרת השיער 
  . יבשי את העורלאחר מכן. 'קרם וכו, איפור, דיאודורנט

  .הפעילי את המכשיר 

ח בעת הגילו. מתחי את העור בידך החופשית 
  .הרימי את הזרוע כדי למתוח את העור

הניחי את ראש הסרת השיער על העור בזווית של  
כיבוי מופנה בכיוון /ההפעלה כאשר מפסק 900

  .הנעת המכשיר

נגד כיוון ,  הניעי את המכשיר על העור באיטיות
  .צמיחת השיער

  . הסירי שיער בקו הביקיני כמתואר באיור -
הניעי . ת לבית השחי כמתואר באיור הסירי שיער מתח-

 את המכשיר בכיוונים שונים כדי לתפוס את כל
  .שערותה

   . הסירו את השיער בשפה העליונה כמתואר באיור-

  .אל תשתמשי במכשיר כדי להסיר שיער בגבות ובריסים

  אל תשתמשי במכשיר כדי להסיר שיער הגדל מחוץ 
  . לשומות או נקודות חן

  
  ניקוי ותחזוקה

וגם מסיר , כבוי ומנותק מרשת החשמללהסרת שיער מכשיר הוודאי ש: הערה
  . לפני תחילת פעולות הניקוי,השיער המדויק כבוי

, אצטון,מטליות או כריות שפשוף, אל תשתמשי בחומרי ניקוי מאכליםלם לעו
  . כדי לנקות את המכשיר' אלכוהול וכו, נפט

   .נקי את המכשיר לאחר כל ניקוי כדי להבטיח ביצועים משופרים -

   .לעולם אל תשטפי את המתאם או את המכשיר במים -
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  ניקוי האביזרים

  .הסירי את  האביזרים מראש הסרת השיער 

הסירי את השיער הרופף מהאביזרים בעזרת  
  .מברשת הניקוי המצורפת

  

   .במים פושריםטפי את האביזרים  ש

  .  יבשי היטב את האביזרים לפני השימוש או האחסון

  

  

  

  מסיר השיער המדויקניקוי 

,  בנוזל אחר מסיר השיער במים אולעולם אל תטבלי את
   . ואל תשטפי אותו מתחת לברז

הסירי את ו,  נקי את מסיר השיער המדויק בקביעות
אל תפעילי את . השערות באמצעות מברשת הניקוי

  . המכשיר בעת ההברשה

  .נקי את המכשיר במטלית יבשה 

  

  

 אחסון

 .אחסני את המכשיר ואת האביזרים בתוך הנרתיק המסופק עם המכשיר - 
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   הגנת הסביבה

  

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

בכך תוכלי לסייע . מכשירי חשמל המיועדים למחזור
   .לשמירת איכות הסביבה

  
  

  
  

  חלפים 

ים והאביזרים של המכשיר להסרת השיער ניתנים לרכישה בתחנות כל החלק
  ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(השרות של פיליפס ברחבי הארץ 

  
  

  אחריות ושירות 

 לשרות יאנא פנ,  בבעיה כלשהית למידע נוסף או את נתקלהאם את זקוק
 או לאחת 03-9530608 ' צ טל"חדש ראשל. ת. א, 1 דוד פנקס' פיליפס רח

כנסי  או ) בכריכה האחורית של החוברתיעיינ(מתחנת השרות ברחבי הארץ 
  .il.co.consumer-electra.wwwאתר האינטרנט ל
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  איתור תקלות

ן בעת פרק זה מתאר את הבעיות הנפוצות ביותר שעת עשויה להיתקל בה
אם לא תצליחי לפתור את הבעיה אנא פני לאחת . השימוש במכונה להסרת שיער

  .מתחנות השרות של פיליפס ברחבי הארץ

  הפתרון  הסיבה  עיההב
המכשיר אינו 

  .פועל
מתח חשמל לא 

מגיע לשקע המזין 
  .את המכשיר

וודאי שהנתיך המזין את קו החשמל 
אם את משתמשת . לשקע בקיר תקין

בדקי האם , הבמכשיר בחדר אמבטי
 נסי .השקע לא מצויד במפסק

להשתמש בשקע חשמל אחר מחוץ 
  .לחדר האמבטיה

ביצועי הסרת 
  . ירודיםהשיער

הנעת את המכשיר 
להסרת השיער בכוון 

  .הלא הנכון

הניעי את המכשיר להסרת השיער 
  . נגד כיוון צמיחת השיער

הנחת את ראש   
 הסרת השיער

  .בזווית לא נכונה

 מונח הסרת השיערוודאי שראש 
  .בניצב לעור

קרם או ב השתמשת  
 אחר הגנהתכשיר ב
.  הסרת השיערני לפ

וודאי שעורך יבש לחלוטין מרטיבות 
אל תמרחי קרם או תחליב . ואינו שמנוני

  הסרת השיערגוף כלשהו אחר לפני 

 .להיתפס כדי מדי קצרות לפעמים  .השיער קצר מדי  
 קלה להסרת יער המיטבישאורך ה

 יערהש .מ"מ 3-4 הוא יערהש של
 יהיה  זופעולה במהלך נתפס לאש

 מוסר בפעם להיות  כדיארוךמספיק 
גם  תוכלי.  שתסירי שיערהבאה
 את השערות לתפוס לנסות

 על פני המכשיר  הזזתבאמצעות
  .מספר פעמים נוספות העור

מסיר השיער 
המדויק אינו 

  .פועל

ללות מרוקנות הסו
או הוכנסו בצורה 

  .שגויה

החליפי את הסוללות או הכניסי אותן 
עייני בפרק (לפי הקוטביות הנכונה 

 הכנסת -מסיר השיער המדויק "
  ").הסוללות
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  הפתרון  הסיבה  הבעיה
, השימושעת ב

מסיר השיער 
התחמם ולפתע 
. מפסיק לפעול

לאחר מכן 
ת חיווי נורי

 המהירות
 מהבהבת
  במשךבאדום

  . שניות30 -כ

מנגנון ההגנה מפני 
חימום יתר נכנס 

  .לפעולה

 מפסיק המכשיר להסרת שיערכאשר 
פעול ונורית חיווי המהירות ל

, אדוםב תתחיל להבהב המוגדרת
 התחממות יתר מנגנון ההגנה מפני

  . הופעל
נורית .  למכשיר להתקרראפשרי

 30 לאחר החיווי תפסיק להבהב
, תקררהשיר מכלאחר שה. שניות

נורית החיווי  אם .נסי להפעילו חזרה
המכשיר , תהבהב חזרה באדום

  .להסרת שיער טרם הספיק להתקרר

, השימושעת ב
מסיר השיער 
לפתע מפסיק 

לאחר . לפעול
ת חיווי מכן נורי
 המהירות
 מהבהבת
  במשךבאדום

  . שניות5 -כ

מנגנון ההגנה מפני 
עומס יתר נכנס 

    .לפעולה

על עור חזק מדי ת צאת לוחאם 
זר כלשהו חדר בין או גוף הפנים 

 המסתובבות בראש הסרת דסקיותה
נון ההגנה  מנגכנס לפעולהנ ,השיער

נורית חיווי  .מפני עומס יתר
 אדוםהמהירות המוגדרת תהבהב ב

  אתיסובב.  שניות5 -במשך כ
 האגודל עם  המסתובבותדסקיותה

הגוף  להסיר את שתוכלי עד שלך
. את סיבוב המלקחייםחוסם ה הזר

  .והפעילי חזרה את המכשיר
את המכשיר  מדיאל תלחצי חזק 

  .שלך עורל
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רשימות אישיות
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  תעודת אחריות

  תוקף תעודה זו מותנה בצרוף חשבונית קניה מקורית
  "פיליפס: "היצרן
  ,3מעון ישראלי ש'  מרחמ"בע) 1951(מוצרי צריכה ישראל אלקטרה : היבואן

  צ"חדש ראשל. ת.  א          
 HP6574:  דגםSatinPerfectמכונה להסרת שיער : דגם המכשיר

  
   מ"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה ישראל אנו 

 לתקופה של המכונה להסרת שיעראחראים בזאת לפעולתו התקינה של 
  :אחריות זו לא תחול במקרים הבאים.  מתאריך האספקהשנתיים

  . לפי הוראות השימושקלקול הנובע מהפעלה שלא .1
  .קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה .2
  .שבר מכל סיבה שהיא .3
  .'ברק וכו, גשם, שריפה: תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים .4
  . למטרות מסחריותה להסרת שיערנעשה שימוש במכונ .5
  .הסרת השיער והכיפותהאחריות אינה כוללת את ראשי  .6

, ובא לתיקון בצירוף תעודה זוהאחריות האמורה תקפה בתנאי שהמכונה ת
למעבדות המפורטות ובצרוף חשבונית הרכישה , כשהיא חתומה על ידי הסוחר

  .על הכריכה האחורית של חוברת זו
  

כל טיפול או תיקון שלא באמצעות המעבדות האמורות יגרום לביטולה של 
  .אחריות זו

------------------------- -------------------------------- -------------------------------  
  פרטים למילוי על ידי הסוחר

  ___________________________:שם הקונה
  

  _______________________: תאריך המכירה
  

  ________________________:חתימת הסוחר
  

  _____________________:שם וכתובת הסוחר
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  נות שירות ברחבי הארץתח    

08-6378368' טל  חדש. ת.א, סלון ששון  אילת  .1

08-8525104' טל  24חנות ' מרכז מסחרי ב, חשמל קמי  אשדוד  .2

08-6271410' טל  27יאיר ' רח, 96מאור הנגב   באר שבע  .3
08-6274563

04-6326088' טל    53הנשיא , אחים איטח  חדרה  .4

  9יאליק ב' רח, שירות רם  חיפה  .5
  
  29טרומפלדור ' רח, סניף נוה שאנן -
  279ההסתדרות ' שד, סניף קריות -

04-8671507' טל
04-8620162
04-8227227
04-8720642

04-9832011 'טל  97שרות רם האלונים   טבעון  .6

04-6720991' טל  5הגלבוע ' רח, המקלט  טבריה  .7

02-6241741' טל  1הגידם ' רח, שירות כל  ירושלים  .8

09-7603355' טל  6דוד אלעזר , שי קור המעבדה  כפר סבא  .9

09-8337733' טל  15רמז ' רח, בר מנחם נחום  נתניה .10

04-6522357' טל  6ארלוזורוב ' שד, חשמל דושניצקי  עפולה  .11

04-8764559' טל  קרית ביאליק. ת.א, 28החרושת ' רח ,פ.א.ס קרית ביאליק .12

04-6903674' טל  44רסקו ' רח, ם סחרשירות ר  קרית שמונה .13

03-9666105' טל  11עין הקורא ' רח, השחזות ראשון  ראשון לציון .14

03-7511145' טל  25התקווה ' רח, אלקטרו ברק  רמת גן .15

03-5477745' טל   פינת סוקולוב1ויצמן  ,מעבדות השרון  רמת השרון .16

09-7603387' טל  1עקיבא ' רח, טל אור  רעננה .17

03-5371015' טל  22לה גרדיה ' רח, אלקטרו מור  תל אביב .18

03-6830191' טל   20העליה ' רח, אליאס  תל אביב .19

03-6872161' טל  8יסוד המעלה ' רח, מ"רובין מכשירי גילוח בע. י  תל אביב .20

  il.co.consumer-electra.www://tpht :כתובתנו באינטרנט    
                                

  ,ה נכבדהלקוח
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות 

 .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, ההפעלה ללא הודעה מוקדמת
  

          
  

  03-9633030'  טל75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 3שמעון ישראלי ' רח
  


