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CERAMIC*

3x longer lasting2x smoother glide
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ceramic coating
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את  בקפידה  לקרוא  יש  השימוש  שלך. לפני  תודה על שרכשת את מוצר ®Remington החדש 
ההוראות ולשמור עליהן במקום בטוח לעיון בעתיד.

תכונות המוצר 

יותר עמידים  וללוחות  יותר  חלק  למעבר  מתקדם  קרמי  ציפוי   .A

-230°C 150 גבוה  חום   .B

15 שניות בתוך  מהיר  חימום   .C

יותר ארוכים  לאורכים  110 מ"מ  לוחות   .D

יותר ארוך  לשיער  רחבים  לוחות   .E

מושלם ליישור  צף  לוח   .F

דולקת/כבויה.  שהתצוגה  עד   אחת  שנייה  במשך  והחזק  – לחץ  הפעלה/כיבוי  כפתור   .G

הטמפרטורה  – ה-LCD וקווי  דיגיטלית  ותצוגה  הטמפרטורה  +/- לשינוי  H.  כפתורי 
יהבהבו עד להגעה לטמפרטורה הרצויה.

הטמפרטורות המומלצות להתאמה לסוגי השיער
דק 150°C - 180°C  - שיער 

בינוני 180°C - 200°C – שיער 
עבה 200°C - 230°C  - שיער 

תכוון  והתצוגה  שניות  שתי  "+" במשך  הכפתור  את  – החזק  טורבו  חימום  פונקציית   .I
.230°C-אוטומטית ל

את  הרצויה, החזק  הטמפרטורה  את  שבחרת  – ברגע  כפתורים  נעילת  J.  פונקציית 
הכפתור "-" במשך שתי שניות.  על התצוגה יופיע סמל של מנעול. פעולה זו תמנע 

שינוי לא מכוון של הטמפרטורה בעת השימוש. להסרת הנעילה, החזק שוב את הכפתור 
שניות. שתי  "-" במשך 

במכונה, יבוצע  כפתור  אף  נלחץ  לא  60 שניות  במשך  - אם  אוטומטי  בטיחות  K.  כיבוי 
כיבוי אוטומטי.

האחסון על  להקלה  יחדיו  הלוחות  את  לסגור  אחסון: - ניתן  לצורך  צירים  L.  נעילת 
נעילה - העבר את מנעול הצירים למצב נעול

הסרת הנעילה – משוך את מנעול הצירים כלפי מטה למצב פתוח
שים לב: אין לחמם את המכשיר במצב נעול

בחום עמיד  נרתיק   .M

2.5 מ' באורך  מסתובב  כבל   .N

בחו"ל. או  בבית  מרובות: לשימוש  מתח  O.  עוצמות 
בעת השימוש ב-120V זמני החימום והטמפרטורות עשויים להשתנות  

לשנתיים.      אחריות 

120 - 240V
MULTI VOLTAGE
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הוראות לשימוש 

  לפני השימוש יש לוודא שהשיער נקי, יבש וללא קשרים.
התצוגה  שתאורת  עד  הפעלה-כיבוי  לחצן  את  ולהחזיק  המכשיר, ללחוץ  את  לחבר     יש 

מגיעה  הטמפרטורה  נדלקת כדי להפעיל את המחליק. כאשר תצוגת ה-LCD של 
לטמפרטורה הרצויה, המעצב מוכן לשימוש.

   להגנה נוספת ולתוצאות הטובות ביותר, יש לחלק את השיער לפני ההחלקה ולרסס עם 
תרסיס להגנה נגד חום. תמיד כדאי להחליק קודם את השכבות התחתונות.

   להגנה נוספת ולתוצאות הטובות ביותר, יש לחלק את השיער לפני ההחלקה  תמיד כדאי 
להחליק קודם את השכבות התחתונות.

   יש לחזור פעמיים בלבד על כל חלק כדי למנוע נזק לשיער.
הערה:

את  להתאים  השיער, אפשר  להחלקת  חום  של  יותר  גבוהה  בדרגה  צורך  יש     אם 
לטמפרטורה  כשתגיע  להבהב  תפסיק  הטמפרטורה על ידי לחיצה על לחצן "+". הנורית 

החדשה.
את  להתאים  יותר, אפשר  נמוכה  בטמפרטורה  צורך  יש  השיער, אם  החלקת     בעת 

צורך  שיהיה  חם, ייתכן  כבר  שהמכשיר  הטמפרטורה על ידי לחיצה על לחצן "-". כיוון 
במספר דקות כדי שהוא יתקרר. הנורית תפסיק להבהב כשתגיע לטמפרטורה החדשה.

המדריך שלהלן יסייע לבחור את דרגת החום הנכונה לסוג השיער שלך.
200°C-130°C בינונית-גבוהה  חום  להחלקה – דרגת  קשה  או  גס, מתולתל     לשיער 

150°C-130°C  נמוכה בינונית  חום  צבוע – דרגת  או  בינוני  עדין, במרקם     לשיער 
הצורך לפי  ולעלות  נמוכה  חום  בדרגת  להתחיל     לשיער בלונדיני בהיר או שיער צבוע – יש 

עצבי לפי סגנונך!
(1 חלקים ומבריקים (איור 

והרחק  מטה  השיער  את  ומשכי  מהשיער  קטן  חלק     קחי 
מהקרקפת ומתחי אותו.

   החל מהשורשים, תפסי את השיער ביציבות בין הפלטות 
והחליקי את המעצב מטה לאורך כל החלק מהשורשים עד 

לקצוות, בתנועה חלקה אחת.
לא  כדי  זמן  לאורך  אחד  במקום  המכשיר  את  תשהי     אל 

להזיק לשיער.
בשכבות  בשיער, תחילה  החלקים  בשאר     חזרי 

התחתונות, לאחר מכן בחלקים העליונים ובצדדים.

איור 1
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תלתלים מקצועיים (איור 2)
הפלטות, קרוב  בין  מהשיער  בחלק  ביציבות     אחזי 

לשורשים.
המעצב  את  בעדינות  סובבי  יציב  מתח  על  שמירה     תוך 

תוך דחיפה לכל אורך חלק השיער עד לקצוות תוך 
שימוש בחריצי התלתלים לאחיזה ועיצוב התלתל לפי 

סגנונך.
המעצב. את  ולסובב  להמשיך     זכרי 

ואפשרי  השיער  אורך  בכל  המחזיק  המעצב  את     הסירי 
לתלתל להסתלסל לבקבוק.

   חזרי על הפעולה בקבוצות שיער בגודל שונה למראה 
תלתלים רך טבעי.

הוראות חשובות 

   זהו מכשיר בעל ביצועים גבוהים, יש להימנע משימוש תכוף כדי למנוע נזק לשיער.
   עקב יכולות החימום הקיצוניות של מחליק זה, יש להשתמש בו בזהירות ובתשומת לב.

   לשיער קצר, הניחי מסרק פלסטי בין הקרקפת והמחליק כדי להימנע ממגע עם הקרקפת.
   אין להשאיר את המכשיר דולק יותר מ-30 דקות.

   לפני השימוש יש לוודא שהשיער נקי, יבש וללא קשרים.
   בעת החימום והקירור יש להניח על משטח שטוח, חלק ועמיד בחום.

   יש לאחוז את המכשיר בקצה הידית בלבד. הימנעי ממגע בקצוות.
   אל תעצבי קרוב מדי לקרקפת, לפנים, לאוזניים, לצוואר ולעור.

בציפוי. לפגוע  עלול  שיער  עיצוב  בתכשירי  שוטף  לב, שימוש     לתשומת 
נזק. שייגרם  כיוון  חריף  ניקוי  בנוזל  להשתמש     אין 

   אין לשרוט את פני השטח של הפלטות כיוון ששריטות יפגמו ביעילות הציפוי הקרמי.

איור 2

100210_REM_IFU_S5520_HE.indd   Sec15:105100210_REM_IFU_S5520_HE.indd   Sec15:105 01.04.10   12:1101.04.10   12:11



106

ניקוי ותחזוקה 

יש לוודא שהמכשיר מנותק מהמתח וקר. יש לנקות כל הצטברות של מוצרי עיצוב שיער באמצעות 
מטלית לחה. אין להשתמש בנוזל ניקוי חריף כיוון שייגרם נזק.

אזהרות בטיחות 

 .30mA אזהרה – להגנה נוספת מומלץ להתקין ממסר פחת עם זרם ממסר פחת שאינו עולה על
מומלץ להתייעץ עם חשמלאי.

אין להשתמש בו ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלי קיבול אחרים המכילים מים או נוזלים 
אחרים.

   מוצר זה אינו מתאים לשימוש באמבטיה או במקלחת.

יש לנתק את מעצב השיער מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש.

מופעל. הוא  כאשר  השגחה  ללא  השיער  מעצב  את  להשאיר     אין 
   יש לאפשר למעצב השיער להתקרר לפני אחסונו.
   אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים.

   אין להניח את מעצב השיער על חומרים רכים כגון שטיח, מצעים, מגבות, מרבד וכו'.
.(230V) יש לוודא תמיד שעוצמת המתח לשימוש מתאים לעוצמת המתח המופיעה על המכשיר   
   יש להרחיק מכשיר זה מילדים. השימוש במכשיר זה בידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות 
או נפשיות מוגבלות וחוסר ניסיון וידע עלול להוות סכנה. אנשים האחראים לביטחונם צריכים 

למסור להם הוראות מדויקות או לפקח על השימוש שלהם במכשיר.
.Remington® אין להשתמש בראשים כלשהם עם מעצב שיער זה מלבד אלה שאותם מספקת   

   יש להימנע מכל אפשרות של מגע של חלק כלשהו בפלטות החמות עם הפנים, הצוואר או 
הקרקפת.

   אין לגלגל את חוט החשמל סביב המכשיר. יש לבדוק את כבל החשמל בקביעות כדי לראות 
שאין בו נזקים.

   מכשיר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי או שימוש במספרה.
   לא ניקח על עצמנו אחריות לנזק למוצר, לאדם או לפריטים אחרים שנגרם בעקבות שימוש 

לקוי, שימוש לרעה או אי-ציות להוראות אלה.
   אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרות על ידי 

היבואן.
הגנה על הסביבה    יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
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רישכמה תא רוסמל ןתינ .ולש תורישה ייח םותב יתיב הפשא חפל רישכמ תא ךילשהל ןיא
ךרוצל קוליס  זכרמל  תורישה  דמועה רחא תלוספ ףוסיא רתאל וא ®Remington לש 

.תושירדב

 www.remington-europe.com - ראה  מיחזור  על  נוסף   למידע 

שירות ואחריות 

מוצר זה נבדק ואין בו תקלות. אנו מעניקים אחריות על מוצר זה על כל פגמים שנגרמו עקב 
חומרים לקויים או עבודת ייצור לקויה במשך תקופת האחריות מתאריך הקנייה המקורי של 

הצרכן. אם המוצר ייפגע במהלך תקופת האחריות, נתקן כל פגמים שכאלה או שנבחר להחליף 
את המוצר או כל חלק בו ללא חיוב בתנאי שתוצג הוכחת קנייה. משמעות הדבר אינה הארכה 
 Remington® של תקופת האחריות. במקרה אירוע אחריות יש להתקשר למרכז השירות של

באזורך.

אחריות זו מוצעת מעל ומעבר לזכויות הרגילות המעוגנות בחוק.
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד

האחריות תחול בכל הארצות שבהן המוצר שלנו נמכר על ידי ספק מורשה.

אחריות זו אינה כוללת נזק למוצר שנגרם בתאונה, בשימוש לקוי, בשימוש לרעה, על ידי שינוי 
במוצר או שימוש שאינו בהתאם להוראות הטכניות ו/או הוראות האבטחה הדרושות. אחריות 

זו לא תחול אם המוצר פורק או תוקן על ידי אדם שלא באישורנו.

שרות ואחריות שריג אלקטריק בע“מ
טלפון שירות לקוחות ארצי 1599-55-99-66

www.sarig.com 
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  ISRAEL  

  Tel. 15-99-55-99-66
Sarig Electric Ltd., Nesher Industrial Area, Ramle.
P.O. BOX 841, ISRAEL, www.sarig.com

REMINGTON® SERVICE HOTLINE
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Model No. S5520

10/HE/S5520  Version 03/10 Part No. T22-29514

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str.9

73479 Ellwangen

Germany

www.remington-europe.com

© 2010 SBI

Company and is used under liscense by Spectrum Brands.

This product is not suitable for use in bath and shower
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