
Pilo Fabric Shaver/הבדיםגילוחמכונתפילו
ברוכים הבאים לחברת סטימרי

על אנשים להעניק לבגדיהם טיפול המשאירטימרי היא חברה המפתחת פתרונות יצירתיים במטרה להקלס
את בגדיהם יפים ורעננים לאורך זמן.

Pilo/הבדיםגילוחמכונתפילו No.2 Fabric Shaverכאשרוקפדניארוךעיצובימסעשלתוצאההיא
אנוש (ארגונומיה) ועיצוב ייחודי ופרקטי.מטרתו הייתה ליצור את האיזון המובהק בין ביצועים, הנדסת

פרמיום ומתאימים לשימוש יומיומי ולאורחהחומרים נבחרו בקפידה והאלמנטים העיצוביים הם ברמה גבוהה
  מבגדינו.החיים המודרני - מעולם לא היה קל יותר להסיר מוך ופילינג

ואופן הטיפול בבגדים, בקרו באתר האינטרנטלמידע כללי נוסף על חברת סטימרי שטוקהולם בישראל מוצרינו
שלנו:

www.steamery.co.il

info@steamery.co.ilל:לנושלחואו

, בברכה
צוות סטימרי ישראל

יבואן: יו אר פרדיס בע"מ

תכולת האריזה

●Pilo Fabric Shaver/הבדים.גילוחמכונתפילו
USB-Cטעינהכבל●
.מברשת ניקוי●
.מדריך למשתמש●
.כרטיס רישום מוצר●

תכונות המוצר

מתאים לשטח גילוח גדול.●
גילוח.סכיני6●
ניקוי קל.●
מתאים בצורה מושלמת למבנה היד.●



הוראות שימוש

הכנות

PiloלטעינתUSB-Cהבכבלהשתמשו.1 No.2
Fabric Shaver/הבדיםגילוחמכונתפילו

(השתמשו במתאם לסמארטפון או בהתקן תואם
USB-C.(אחר

Piloכימצייןמהבהבאור.2 Fabric Shaver/פילו
מכונת גילוח הבדים - בטעינה.

נתקו את המכשיר כאשר הטעינה הושלמה - בדרך כלל.3
זמן טעינת הסוללה אורך כשעתיים.

Piloאתהפעילו.4 No.2 Fabric Shaver/מכונתפילו
גילוח הבדים, על ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.

זמן גילוח: שעה אחת..5

Piloב-להשתמשכיצד Fabric Shaver/מכונתפילו
גילוח בדים.

להסרת מוך ופילינג, הניחו את הבגד או הבד על משטח
אתם יכולים לפגוע בבד. לכן, זכרו תמיד לנסות אתישר והחליקו בעדינות על הסיבים וללא הפעלת לחץ אחרת

Pilo No.2 Fabric Shaver/בגד,/בבדבולטתופחותקטנהנקודהעלהבדיםגילוחמכונת2מס'פילו
כניסיון לפני שעוברים על הבד כולו.

שימו לב כי סטימרי אינה לוקחת אחריות על נזק מסוג זה.
עם בדים כמו קשמיר, מרינו, ואלפקה.מתאים לכל מיני סוגי בדים, אך שימו לב והיו עדינים במיוחד

תחזוקה וניקוי

Pilo-מהוטקסטילפלומהשאריותתכופותלהסירחשוב Fabric Shaver/אנאהבדים,גילוחמכונתפילו
בצעו את השלבים הבאים:

שחררו את טבעת המגן העליונה מהמכשיר..1
ידי הטייתו מטה והסירו את השאריותרוקנו את מיכל אחסון המוך /פלומה/ שאריות טקסטיל על.2

או האצבע.שהצטברו באמצעות המברשת
מהלהבים החדים כתער.והיזהרוהסירו את עיגול המגן העשוי מתכת מחוררת -  שימו לב.3
את הפלומה / שאריות טקסטיל החוצה.נקו את הלהבים והשתמשו אך ורק במברשת ניקוי או תנשפו.4
.השתמשו במברשת ניקוי כדי לנקות את גב המגן המחורר.5

אחריות

המכשיר כולל האביזרים למשך שנה מיוםסטימרי נותנת אחריות עבור פגמים של חומרה והעבודה עם
בלאי רגיל, תחזוקה לא נכונה ובהתאם להוראות,הרכישה המקורית. סטימרי אינה מתחייבת על אחריות נגד

או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או נזק שנגרם על ידכם למכשיר.

03-6888709-ללהתקשראו,info@steamery.co.ilלכתובת:דוא"ללשלוחנאשירות,לקבלת

למיקום. במידה ותגישו תביעה שהיא במסגרתחיובי שיחה ודמי משלוח בינלאומיים עשויים לחול בהתאם
Piloאתתחזיראותחליףתתקן,סטימריהאחריות,תקופת Fabric Shaver/לפיהבדים,גילוחמכונתפילו



שיקול דעתה. הטבות / הוספות לאחריות הן בנוסף לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים. יתכן
תביעה במסגרת אחריות זו.שתידרשו לספק הוכחה / חשבונית של פרטי הרכישה בעת הגשת

בסין.הודפסבשטוקהולםסטימריידיעלעוצבסטימרי,2021©

הוראות בטיחות

Piloב-שתשתמשולפניהמלאהמדריךאתקראו Fabric Shaver/הבדים.גילוחמכונתפילו
שאתם מנקים אותו.נתקו תמיד את המכשיר משקע החשמל לאחר הטעינה וכן לפני

Piloב-תשתמשואל Fabric Shaver/גופכם.עלמונחכשהואהבגדעלהבדים,גילוחמכונתפילו

Piloלטעוןאין.1 Fabric Shaver/פגום.החשמלכבלאםהבדיםגילוחמכונתפילו
Piloב-להשתמשאסור.2 Fabric Shaver/כצעצוע/משחק.הבדיםגילוחמכונתפילו
Piloאתולתחזקלנקותלהשתמש,לגעת,צריכיםלאילדים.3 Fabric Shaver/גילוחמכונתפילו

הבדים.
Piloב-להשתמשאין.4 fabric Shaver/ייעודולמעטאחרותלמטרותהבדיםגילוחמכונתפילו

שהוא הסרת פילינג ומוך מטקסטיל.

כדי למנוע נזק לבדים:

Piloאתתמידלבדוקזכרו.1 fabric Shaver/פחותקטנה,נקודהעלהבדיםגילוחמכונתפילו
בולטת בבד לפני שעוברים על הבגד / בד  כולו.

חלקים שבירים ורגישים בבד כגוןהקדישו והקפידו לתת תשומת לב מיוחדת כאשר עוברים על.2
האזורים שמסביב לכפתורים, רוכסנים, תפרים וחוטים רופפים.

הבד.בבדים עדינים השתמשו עם הפילו  בעדינות ואל תלחצו על.3

מפרט

מקור: סין

,CEתעודות: RoHS

Piloדגם: Fabric Shaver/הבדים.גילוחמכונתפילו

יבואן: יו אר פרדיס בע"מ.

,100-240V/50/60Hzותדירות:חשמלמתח 500PW

סכיני הגילוח.כיבוי אוטומטי: קיים ונתמך בעת הסרת הכיסוי המחורר שמעל

זמן טעינת סוללה: שעתיים.

זמן גילוח: שעה אחת.




