מסלסל שיער אלחוטי
תודה שרכשת את המכשיר לעיצוב שיער  .CTX-006קו המוצרים  Cortex Proffesionalהוא קו מוצרים מתקדם של מכשירי
עיצוב שיער ,בעל מו יטין של ביצועים ואמי ות .מדריך זה מספק לא רק מידע בטיחותי אלא גם עצות חשובות ב וגע לטיפול
ה כון במכשיר החדש שלך ותחזוקתו ,וכן עצות שימושיות לעיצוב השיער שיבטיחו לך ש ים של שימוש ושיער חלק ויפה.
הוראות בטיחות כלליות
חשוב לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפ י השימוש במיישר השיער של קורטקס אי טר שיו ל .שמרי את הוראות
הבטיחות לעיון בעתיד או למשתמשים חדשים .זכרי ,זהו מכשיר חשמלי ומיועד לעבודה בטמפרטורות גבוהות מאוד
של עד .(230°C) 450°F
 .1הרחקי מכשיר זה מהישג ידם של ילדים
אזהרה! כדי להימ ע ממכת חשמל ,לעולם אין לאפשר מגע של המכשיר ,הכבל שלו או התקע שלו
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עם מים או עם כל וזל אחר .אין להשתמש בו באמבטיה או במקלחת .אין לה יחו בקרבת כיורים או
אמבטיות ,או בכל מקום בו המכשיר עלול ליפול לתוך וזל.
 .3לעולם אין לגעת במכשיר חשמלי ש פל לתוך מים .תק את אספקת החשמל במ תק הזרם הראשי ,ולאחר
מכן הוצאי את התקע מהשקע .אין ל סות להשתמש במכשיר שוב אם הוא היה טבול במים.
 .4אין לטפל במכשיר בידיים רטובות .ודאי כי הידיים יבשות בטרם תפעילי או תכוו י כל מתג ביחידה ובטרם
תיגעי בתקע.
 .5מסלסל השיער מיועד לשימוש עם שיער יבש לפחות ב  .90%ת י לשיער להתייבש לפ י שתשתמשי במכשיר,
או השתמשי במייבש שיער לייבוש השיער.
 .6בכדי להימ ע מ זק פוט ציאלי לרכוש ,לעולם אין לעזוב את המכשיר כאשר הוא פועל.
 .7שימוש במכשיר זה במדי ות אחרות עשוי לדרוש מתאם .שימוש במתח לא כון עלול לגרום ל זק לגופי
החימום ולפציעה אפשרית למשתמש.
 .8תמיד יש לבחון ויזואלית את המכשיר לפ י השימוש .שימי לב בעיקר למצב הכבל וללוח הקו י .אין
להשתמש במכשיר עם כבל פגום ,תקע פגום או לוח קו י פגום.
 .9אין להשתמש במכשיר אם הוא הופל ,הושאר בחוץ ,טבל במים ,או אם אי ו פועל בהתאם להוראות.
 .10אם פתיל הזי ה יזוק ,כדי להמ ע מסכ ה ,החלפתו תעשה על ידי היצרן ,על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם
מוסמך אחר.
 .11מכשיר זה אי ו מיועד לשימוש על ידי א שים)כולל ילדים( אם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או המ טליות
מופחתות ,או העדר יסיון וידע ,אלא אם קיבלו ה חיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי
לבטיחותם ,המו ע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה .כמו כן ילדים צריכים להיות
תחת השגחה כדי להבטיח,שאי ם משחקים עם המכשיר.
הוראות הפעלה
 לפ י השימוש א א טע י את המכשיר במלואו כדי לקבל את הביצועים הטובים ביותר .וודאי כי המוצר טעון
אחת לשלושה חודשים כדי לשמור על המוצר במצב הטוב ביותר.
 לחצי לחיצה ממושכת על " "ON/OFFלמשך שתי ש יות כדי להפעיל את המכשיר .תשמע צפצוף ותצוגת
 LCDתופיע.
 לחצי לחיצה ארוכה למשך שתי ש יות בכדי לכבות את המכשיר .אם שכחת לכבות את המכשיר ,הוא יכבה
אוטומטית לאחר  30דקות.
 oלחצי על " "MENUכדי לבחור טמפרטורה ,כיוון )שמאל או ימין( F/C ,וטיימר מבזה אחר זה
כדי להגדיר את הערך.
 oטמפרטורה 150,160,170,180,190,200 :מעלות צלזיוס.
 oטיימר 14 ,12 ,10 ,8 :ש יות
 המסלסל מתחיל להתחמם בעקבות הגדרת הטמפרטורה לאחר  5ש יות ללא כל פעולה .הערה -סמל
החימום מהבהב בעת החימום .זה יפסיק להבהב ולצפצף כאשר הוא יגיע להגדרת הטמפרטורה שלך.
 כאשר מעצבים את השיער ,יש לסרק את השיער ולחלק אתו לקבוצות של  2ס"מ לכל היותר.
 ת י לכל חלק השיער להיכ ס לפתח תא הסלסול ולחץ על התחל בכדי שהשיער יכ ס פ ימה.
 אם השיער חוסם את תא הסלסול תשמע ציפצוף מתמשך והסילסול האוטומטי יפסק.
 א א שחררי את לחצן ה  STARTכדי לשחרר את השיער מהמסלסל.
 שחררי את לחצן ה  STARTלאחר ש שמע הצלצול
 הסלסול האוטומטי מסתיים כאשר הצפצוף מסתיים.
 הערה לגבי הסלסול הראשון והאחרון .הצפצופים מבוססים על על הגדרת הטיימר ,לדוגמא אם הוגדר 8
ש יות יהיו שמו ה צפצופים..
 לאחר הסיום כבי את המכשיר ,תקי את התקע ואפשרי ליחידה להתקרר לגמרי לפ י אחס תו
התחייבות וכתב אחריות
 מכשירי  Cortex Professionalמיוצרים בהתאם לתק ים המחמירים ביותר ויספקו לכם ביצועים מעולים כל עוד
השימוש עשה בהתאם להוראות שבמדריך זה .על המכשיר חלה אחריות מפ י פגמים בחומרים ובייצור לכל-











החיים .האחריות מהווה גם התחייבות למתן מע ה מהיר לדרישות במסגרת האחריות .חברת  Cortexאי ה יכולה
לערוב לאיכות מוצרים ש מכרים על ידי ספקים בלתי-מורשים .רכישת מוצרי  Cortexמאתרי אי טר ט שאי ם
ציגים חוקיים של חברת  Cortexמפקיעה את האחריות.
חובה לרשום את המוצר בתוך  90יום על מ ת לתקף את האחריות.
א לשמור ברשותך קבלה ושאת תאריך כראיה לרכישה .תאריך המכירה וחותמת המוכר דרשים על מ ת לתקף
את האחריות.
האחריות אי ה חלה על מכשירים ש יכר ש פגעו ,יזוקו או שעל פי שיקול הדעת של ו אי ם פגומים.
האחריות אי ה בתוקף אם ה זק גרם למוצר בגלל פילה או אם עשה יסיון לתקן את המוצר על ידי אדם לא-
מוסמך.
במקרה בעל הסבירות ה מוכה שהמוצר אכן פגום ,א להחזיר את המכשיר באריזתו המקורית ולצרף המחאה או
המחאה ב קאית על סך  60שח עבור דמי משלוח ,טיפול ועיבוד ,ומכשיר חלופי יגיע אליך בתוך  15ימי עבודה .א
לציין את כתובתך העדכ ית ביותר למשלוח ואת מספר הטלפון שלך.
אין בדבר האמור בכתב אחריות זה כדי לגרוע ,להגביל או להשפיע באופן אחר על זכויותיך על פי חוק.
תוקף האחריות— 12חודשים
אתר החברהWWW.CORTEX-ISRAEL.COM -
אתר בי לאומיWWW.CORTEXBEAUTY.COM -

