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    תיאור המכשיר  
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  הקדמה  
  

כדי ! פיליפסל הבא ךוברו, לטיפוח הגוף מכונת התספורת ברכותינו על רכישת
רשום את המוצר אנא , פיליפס מציעהש תמיכהה משתוכל להפיק את המיטב

    .www.philips.com/welcome :אתר האינטרנט של פיליפסשלך ב
    

   הערות חשובות  

ושמור ,  היטב הוראות בטיחות אלו לפני תחילת השימוש במכשיר קראאנא
  .  בעת הצורך, אותו כך שתוכל לעיין בהם תמיד

  סכנה    
  . וודא שספק הכוח לא נרטב-

 אזהרה  
 ספק הכוחוודא שמתח החשמל המצוין על , לפני חיבור המכשיר לחשמל -

  .50Hz 230V -: תואם את מתח רשת החשמל בארץ
אל תחתוך את כבל החשמל או את התקע במתאם . מכיל שנאי ספק הכוח -

  .העלול לחשוף אותך לסכנת התחשמלות, כדי להחליפו בתקע אחר
עם מוגבלויות ) כולל ילדים(המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם  -

אלא אם הם נמצאים , או ללא ניסיון וידע, נפשיות או יכולות מנטליות, גופניות
  . וח של אדם בוגר האחראי לבטיחותםבהשגחה ופיק

 .פקח על ילדים קטנים וודא שאינם משחקים עם המכשיר -

  זהירות
 לעולם אל תטבול את המכשיר במים או תשטוף אותו מתחת  -

  .לברז מים
  350c.  - ל50c את המכשיר בטמפרטורה שבין ן וטעןאחס, השתמש -
  . השתמש אך ורק בספק הכוח המסופק עם המכשיר-
 יאמכיוון שה, פגומה או שבורה יחידת החיתוך אל תשתמש במכשיר אם -

  . לפצוע אותךהעלול
 אל תשתמש. אנושי בלבדוזקן  שיערמכשיר זה עוצב ותוכנן לתספורת  -

  . כלשהי אחרותהבמכשיר למטר

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

המכשיר בטוח לשימוש ,  במכשיר בהתאם להוראות הפעלה אלו ואם תטפל
.בהתאם להוכחות המדעיות הקיימות כיום
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   השימוש במכשיר  
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   ניקוי וטיפול  
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   חלפים  

יער או  שומכלול מסרק קיצוץ, ספק כוח, החלף יחידת חיתוך פגומה או שחוקה
באחת מתחנת השרות  בחלפים מקוריים של פיליפס אותם תוכל לרכוש זקן

או כנס לאתר האינטרנט של ) עיין בכריכה האחורית של החוברת(ברחבי הארץ 
  .www.electra-consumer.co.il:  אלקטרה

  
    

    סביבהשמירה על איכות ה  

  

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

בכך תוכל לסייע לשמירת איכות . המיועדים למחזור
   .הסביבה

    חומרים העלולים לזהם אתותת מכילו הנטענותהסולל
ת לפני ו הנטענותלכן יש להוציא את הסולל. הסביבה

 עם האשפה ותאין לזרוק את הסולל. לכת המכשירהש
תוכל להביא את המכשיר לאחת . הביתית הרגילה

שם ישמח , "פיליפס"מתחנות השרות המורשות של 
 בדרך בטוחה לאיכות ות להיפטר מהסוללךהצוות לעזור ל

  .הסביבה

  

  
  

    

   שירות ואחריות  

לשרות  אנא פנה ,אם אתה זקוק למידע נוסף או אתה נתקל בבעיה כלשהי
לאחת מתחנת השרות ברחבי , 03-9530888' טלהלקוחות של אלקטרה ב

:   או כנס לאתר האינטרנט,)עיין בכריכה האחורית של החוברת(הארץ 
www.electra-consumer.co.il .  

  

  



  

   למוצרים קטניםתעודת אחריות
  "פיליפס: "היצרן
  ,3שמעון ישראלי ' מרח" מ"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה : "היבואן

  צ"חדש ראשל. ת.             א
  _________________________: סוג ודגם המכשיר

אחראים בזאת לפעולתו התקינה  "מ"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה "אנו 
אחריות זו לא תחול . מתאריך האספקה שנתייםשל המכשיר לתקופה של 

  :במקרים הבאים
  .ראות השימושקלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הו  .1

  .קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה  .2
  .שבר מכל סיבה שהיא  .3

  .'ברק וכו, גשם, שריפה: תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים  .4

 .נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות  .5

, מסננים, שקיות אבק(לווים מתכלים אביזרים נאחריות זו אינה חלה על   .6
 .)ראשי גילוח,סכיני חיתוך

 אינה כוללת ניקוי אבנית במגהצים כתוצאה משימוש במים האחריות  .7
  .קשים

  

  ,האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו
  למעבדות המפורטות על הכריכה האחורית, כשהיא חתומה על ידי הסוחר

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

  .אחריות זו
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

  פרטים למילוי על ידי הסוחר
  ___________________________:שם הקונה

  
  _______________________: תאריך המכירה

  
  ________________________:חתימת הסוחר

  
  _____________________: הסוחרשם וכתובת

  



    תחנות שירות ברחבי הארץ

08-6317204' טל  חדש. ת.א, דרורי שירותי אלקטרוניקה  אילת  .1
08-8525104' טל  24חנות ' מרכז מסחרי ב, חשמל קמי  אשדוד  .2
08-6722211' טל  29' דוד רמז חנות מס' רח, ש.מעבדות א  אשקלון  .3
08-6271410' טל  27יאיר ' רח, 96מאור הנגב   באר שבע  .4

08-6274563
03-5063582' טל  39רוטשילד ' רח, אלקטרו אשד  בת ים  .5
04-6326088' טל    53הנשיא , אחים איטח  חדרה  .6
  9ביאליק ' רח, שרות רם  חיפה  .7

  
  29טרומפלדור ' רח, סניף נוה שאנן - 
  279ההסתדרות ' שד, סניף קריות -

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

077-7205400' טל  1אלכסנדר זייד ' רח, שרות רם  טבעון  .8
04-6720991' טל  5הגלבוע ' רח, המקלט  טבריה  .9

02-6241741' טל  1 טרומפלדור' רח, שרות כל  ירושלים .10
08-9465678' טל  80עמק האלה ' רח, חשמל אדיר  מודיעין .11
04-9826746' טל   51הרצל ' רח, ששת  נהריה .12
09-8337733' טל  15רמז ' רח, בר מנחם  הנתני .13
04-6420114' טל  7שפרינצק ' רח, מעבדת הצפון  עפולה .14
03-9666105' טל  11עין הקורא ' רח, השחזות ראשון ראשון לציון .15
03-7511145' טל  25התקווה ' רח, אלקטרו ברק  רמת גן .16
09-7603387' טל  1עקיבא ' רח, טל אור  רעננה .17
03-5477745' טל  31אוסישקין ' רח ,מעבדות השרון רמת השרון .18
03-5371015' טל  22לה גרדיה ' רח, אלקטרו מור  תל אביב .19
03-6872161' טל 8יסוד המעלה ' רח, מ"רובין מכשירי גילוח בע. י  תל אביב .20

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

  ,לקוחות נכבדים
חברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא ה

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

   

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


