פילו  -מכשיר גילוח בדים
עברית

ברוכים הבאים לסטימרי
בואו נעשה את זה קל יותר לטפל בבגדים שלכם.
עם סכיני גילוח חדים ,חזקים ומנוע חזק ,מכשיר גילוח הבדים פילו הוא הכלי
המושלם לתיקון והחלקת משטח בד פגום.
למידע נוסף על סטימרי ,המוצרים שלנו וכיצד לטפל בבגדים שלכם ,אנא בקרו
באתר האינטרנט שלנו  www.steamery.co.ilאו שלחו לנו דוא"ל לכתובת
Info@steamery.co.il
/סטימרי
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מכשיר גילוח לבדים פילו
תכולת האריזה

•מכשיר גילוח לבדים פילו
•כבל USB
•כלי ניקוי

לחצן הפעלה

גוף המכונה

יציאת טעינת USB

מוט מסתובב
סכיני גילוח
מגן להבים חיצוני
תא אחסון
כובע מגן

2

כיצד להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו
•השתמשו בכבל ה USB-כדי לטעון את מכונת גילוח הבדים פילו .נורית הכפתור תהפוך לאדומה כדי לציין שהוא בטעינה.
•כאשר הסוללה טעונה במלואה נורית הלחצן תהפוך לירוקה .נתקו את המכשיר עם סיום הטעינה .בדרך כלל לוקח  5שעות
לטעון את הסוללה.
•הפעלו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
•כדי להשתמש בו ,החלקו בעדינות על הבד עם המכשיר כדי להסיר שאריות וקילופים .אין ללחוץ חזק מידי את מכשיר גילוח
הבד פילו אל הבד ,אתם מסתכנים בפגיעה בבד .לכן ,זכרו לנסות תמיד את מכשיר גילוח הבדים פילו על נקודה קטנה ופחות
בולטת לפני שתעברו על כל הבד .שימו לב שסטימרי אינה לוקחת אחריות על נזק מסוג זה.
•שימו לב :כדי למנוע את הסיכון בפגיעה בבד ,הניחו תמיד את הבגד על משטח ישר לפני שאתם מתחילים להשתמש בפילו.
•כאשר לחצן ההפעלה/כיבוי מתחיל להבהב בצבע אדום ,המכשיר זקוק לטעינה.
•כבו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
•חשוב להסיר את השאריות מהמכשיר ,לשם כך ,כבו את המכשיר ולאחר מכן הסרו גם את מיכל האחסון וגם את מגן הלהב,
ולאחר מכן השתמשו במברשת הקטנה לניקוי קל .זכרו להסיר גם את הלכלוך סביב סכיני הגילוח .שימו לב במיוחד שאין
שערות או חוטים סביב הזיז המסתובב.
•במקרה שהמכשיר נתון ללחץ מופרז או אם המנוע נחסם ,המכשיר יכבה אוטומטית ,על מנת להגן על המנוע מפני
התחממות יתר ושבירה .תוכלו להפעיל מחדש את המכשיר  2שניות לאחר שהרכיבים שלו התקררו.

הוראות בטיחות
1.תמיד נתקו את המכשיר משקע החשמל לאחר הטעינה ולפני שאתה מנקים אותו.
2.אין להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו על הבגד שהוא על גופכם.
3.כדי למנוע נזק לבד:
א) זכרו לבדוק תמיד את מכשיר גילוח הבד פילו על נקודה קטנה ופחות בולטת לפני שאתם משתמשים בו על כל הבגד.
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ב) יש להקדיש תשומת לב מיוחדת כאשר עוברים על חלקים שבירים ורגישים כגון :האזור סביב הכפתורים ,רוכסנים ,חלקי
תפירה וחוטים רופפים וכו'.
ג) יש לגלח בדים עדינים בעדינות וזהירות !
4.אין לטעון את מכונת גילוח הבדים פילו אם כבל החשמל פגום.
5.אין להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו כצעצוע.
6.לילדים אסור להשתמש ,לנקות ולתחזק את מכשיר גילוח הבדים פילו.

מפרט
מקור :סין
תעודותCE/RoHS :
יבואן :יו אר פרדיס בע"מ
מתח ותדר100-240V/50/60Hz :
הספק 5 :ואט
כיבוי אוטומטי :נתמך בעת הסרת הכיסוי מגן סכיני הגילוח מנירוסטה
שליטה :שתי רמות (כבוי ,מופעל)
זמן טעינת הסוללה 5 :שעות
פעולה 50 :דקות של הסרת בד רציפה

אחריות לשנה
סטימרי מתחייבת למוצר החומרה והאביזרים הכלולים מפני פגמים בחומרים ובביצוע למשך שנה אחת מתאריך הרכישה המקורית.
סטימרי אינה מתחייבת מפני בלאי רגיל ,חוסר תחזוקה או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה .כדי לקבל שירות ,נא להת־
קשר ל 03-6888709 :או לשלוח דוא"ל  . Info@steamery.co.ilבהגשת תביעה תקפה במסגרת אחריות זו ,סטימרי תתקן ,תחליף או
תחזיר את מכשיר הגילוח שלכם פילו לפי שיקול דעתה .הטבות האחריות מתווספות לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים.
תידרשו לספק הוכחה לפרטי רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.
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