
 

               

  אוזניות מעוצבות בהתאמה אישית
 הוראות שימוש

 !אזהרה
אין . תהליך העיצוב של האוזניות כולל חימום האוזניות ועיצובן כדי שיתאימו לאוזניכם

 .המתינו עד שהאוזנייה חמימה למגע. להכניס את האוזניות כאשר הן חמות לאוזן
היזהרו שלא להשאיר את . ת את התבניותחום רב עשוי להזיק לאוזניות שלכם ולעוו

האוזניות עשויות להינמס . האוזניות ברכב או בכל מקום אחר שבו הן חשופות לחום רב
 .ולהיצמד לחפצים אחרים

 החומרים הנדרשים
o מים רותחים 

o כוס או ספל קרמי 

o  לכיריים(סיר מתכת( 

o  מתכתכף 

o שעון 

o  מבדמגבת 

o מראה 

o  אוזניותDecibullz) כלולות באריזה( 

o  רפידות לאוזן מסיליקוןDecibullz) כלולים באריזה( 

o  תבניותDecibullz) כלולות באריזה( 

 ההכנה לפני
 www.decibullz.com/contour-how-to - בצפו בסרטוני ההדרכה שלנו, לתוצאות הטובות ביותר

 .קראו את ההוראות הבאות לפני שתתחילו. תהליך העיצוב רגיש לזמן

 .והסירו תכשיטים שעשויים לפגוע בתהליך העיצוב, קו את השיערהרחי, נקו את האוזניים
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 בטיחות והוראות אזהרות
 .www.decibullz.com/contour-how-toפעלו בהתאם לכל ההוראות הרשומות באתר 

 .הישמעו לכל האזהרות
 Decibullz -הכניסו את ה. צמות ההאזנה ייקלטו חזק יותרוע,  שלכם אטם אקוסטיDecibullz -ל

 .אם לצורךהגבירו בהת. צמת השמע נמוכה יותרולאוזניכם וקבעו את ע
 Decibullz -השימוש ב.  יחסום את הרעש הסביבתיDecibullz -האיטום האקוסטי שנוצר על ידי ה

 . דיווש או הליכה עלול להיות מסוכן, במהלך נהיגה
 .צמה גבוההושימוש באוזניות עלול לגרום לאובדן שמיעה אם תשתמשו באוזניות בע

 . שלכםDecibullz -אל תחבלו באוזניות ה
 . תמיס את האוזניות70°C לטמפרטורות שמעל Decibullz -החשיפת 

 . חשופות לאור שמש ישיר לאורך זמןDecibullz -אל תשאירו את ה
 . ליד אש גלויהDecibullz -אל תשאירו את ה

 .הרכיבים שלהן עלולים לגרום לחנק. לעולם אל תאפשרו לילדם לשחק עם האוזניות שלכם
 www.decibullz.com ולמידע מעודכן היכנסו לאתר להוראות בטיחות ספציפיות למוצר

 .  אם יש לכם שאלות נוספות בנוגע לאוזניותsupport@decibullz.comצרו איתנו קשר בכתובת 
 מוקדמת הודעה ללא לשינויים נתון הטכני המפרט

 הספק על המצוין ההפעלה למתח מתאים )הרשת מתח( ההזנה מתח כי ודא
 התזה או לטפטוף המכשיר את לחשוף אין / רטובות בידיים הכוח בספק לגעת אין
 !גבוה מתח סכנת. מקרה בכל הספק מכסה את לפתוח אין

 גבוהות מטמפרטורות הספק את הרחק
 ב"וכיו אש, שמש כגון גבוה לחום הספק את לחשוף אין
 לשימוש מוכן תפעולי במצב הניתוק התקן את ולתחזק להקפיד יש

 )לחה סביבה( חיצוני לשימוש ולא בלבד מבנה בתוך לשימוש מיועד הספק
 שירות למעבדת ולפנות ההזנה ממתח לנתקו יש, הכוח ספק של יתר התחממות של במקרה

- - - - - 

 DECIBULLZ: היצרן

 :היבואן

 
  ישראל 7651713ת רחובו, 3 גולדה מאיר 'רח

 050-8585856נייד  , 08-9370943נייח 
www.mdj.co.il 

ביל"ו סנטר, ת.ד. 38 קרית עקרון 7695001 
 08-9232309
www.mdj.co.il
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 1שלב 
 ובחרו את הגודל המתאים ות השונרפידות האוזןנסו את 
 רפידת האוזןלאחר שבחרתם את גודל . לאוזניכם

מהאוזניות ושמרו הרפידה הסירו את , המתאימה לכם
 .בקרבת מקום

ייתכן שתרצו להתאמן . מיוחד בקצה הקטן ביותרב,  לאוזניות יכול להיות קשההרפידה חיבור :טיפ
תוכלו להחליף את . השתמשו במידה הקטנה יותר לעיצוב, אם אתם נמצאים בין מידות. בכך

 .במידת הצורך,  לאחר העיצובהרפידות

 2שלב 
הביאו לרתיחה מים , )סיר מתכת(או כיריים ) ספל קרמי/ בכוס (בעזרת מיקרוגל 

) מגש עם שתי תבניות(אש והניחו את התבנית הורידו מה. מ" ס8 -בעומק כ
 . דקות5במים למשך 

 .עבדו בזהירות.  המים יהיו חמים מאוד:שימו לב

 3שלב 
 כדי שתתייבש ותתקרר בדהוציאו את התבנית מהמים והניחו אותה על מגבת , מתכתבעזרת כף 

 . שניות30למשך 

התבניות יידבקו לנייר , מגבות נייראל תשתמשו ב.  הפריטים עשויים להיות חמים מאוד:שימו לב
 .וגם לכלי פלסטיק

 4שלב 
. מהמגש באמצעות דחיפתה מאחור) 1ראו איור ) (R(הוציאו את התבנית של האוזנייה הימנית 

החליקו את התבנית על האוזנייה . הניחו את המגש ואת התבנית השנייה בחזרה במים החמים
הטבעת המרכזית : שימו לב(יך להיות בגב האוזנייה הוא צר,  עדיין נראה לעיןRאם סמל . הימנית

אל ). 2ראו איור  (1כעת החליקו את הרפידה שבחרתם בשלב ). מודבקת ותתאים רק בכיוון אחד
 .תילחצו אם נדרשים כמה ניסיונות כדי להרכיב את הרפידה

  שמאל      ימין

 
 

 2איור  1איור 
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 5שלב 
ודאו שהכנסתם את האוזנייה . זנכםהכניסו את האוזנייה ואת התבנית לאו

כמוצג , כשהקצה של התבנית פונה כלפי מעלה וקדימה, לאוזן הנכונה
. אל תכניסו את התבנית לתוך האוזן כאשר היא חמה: שימו לב. באיור

 .המתינו עד שהתבנית תתקרר ותהיה נעימה למגע
 

 6שלב 
דחפו בעדינות את , כדי שתראו מה אתם עושים, בעזרת מראה

. בקרבת תעלת האוזן) החלק המעוצב כקערה(חומר לתוך האוזן ה
הוא עלול . אל תאפשרו לחומר לגעת באוזנייה או בכבלים, אם ניתן

פעלו בהתאם , אם חומר העיצוב נדבק לאוזניות. להידבק אליהם
 . להוראות העיצוב המהיר כדי לרכך ולהסיר אותו

 כדי להבטיח התאמה טובה של החומר הימנעו משימוש :טיפ
 .ודחפו אותו בעדינות באמצעות כרית האצבע, בציפורניים שלכם ואל תלושו יותר מדי את החומר

 7שלב 
זנכם והשאירו את התבנית בא, לאחר שאתם מרוצים מההתאמה ומהצליל של האוזניות שלכם

 . דקות לפחות5למשך 

אם התבנית כבר לא חמימה וגמישה חזרו לשלב .  בתבנית השנייה7 עד 4חזרו על שלבים , כעת
 .ודאו שהוצאתם את התבנית מהמים אם אתם משתמשים במיקרוגל כדי לחמם את המים. 2

 ! שלכםDecibullz -תהנו מה

 עיצוב מהיר
תוכלו לעצב אותה מחדש באמצעות , אם עדיין אינכם מרוצים מההתאמה של התבנית שלכם

חממו את התבנית בזהירות עד שהיא תהיה רכה ותוכלו לעצב אותה . יערחימומה במייבש ש
 .בהתאם לצורך

 עיצוב מחדש
 . עצבו אותה מחדש, אם אינכם מרוצים מההתאמה של התבנית שלכם

הכניסו את התבנית למים חמים למשך דקה .  מהתבניתאוזנייה ושחררו את ההרפידההוציאו את 
 .מושלמת עד להתאמה 7 עד 4וחזרו על שלבים 

תעלת 
 האוזן


