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 פעולההאופן 
 מחליק שיער נייד אלחוטי –החלקת שיער   .1

צורך ההגבלה של לא ולשימוש בכל מקום ללנשיאה קל המכשיר  נטענת,זה משתמש בסוללת ליתיום  מכשיר
  .220Vחשמל ספק וכבל ב

  
 טעינת טלפון סלולרי  .2

  .בשעת צורךהטלפון הסלולרי לטעינת  משמש גם כמטען נייד, תקני USBשקע המצויד ב ,זה מכשיר
  

   

mMicroUSB

 נורית חיווי לעוצמת הסוללה

 נורית חיווי לעוצמת הסוללה

 mAh 2000סוללה בעוצמה של 



  שימושהוראות 

  טעינהאפשרויות .  1

  חיצוני סטנדרטי (לא כלול). DC 5Vבאמצעות ספק כוח  טעינת המכשיר  א.

  .1A. זרם הטעינה USB-ל microUSBבאמצעות כבל  טעינת המכשיר  ב.
  שעות. 4עד  3-וא כהלטעינה מלאה זמן . השיער מחליקשל  microUSB-יש לחבר את כבל הטעינה לשקע ה

חיווי הנורית בעוד ש, חיווי הטעינה מהבהבות אחת אחרי השנייה עד דרגה מסוימתת והטעינה, נוריבמהלך 
  .של טעינה מלאה מראות על מצבוחיווי הטעינה נשארות דלוקות ת ונוריארבע , עד שהנמוכה נשארת דלוקה

  טעינת טלפון סלולרי באמצעות המכשיר.  ג.
יש  של הכבל השני הקצהאת  .במחליק השיער USB-לשקע הולחבר אותו  USBבכבל טעינה מסוג השתמש יש ל

  ולטעון את המכשיר. בזמן הטעינה אין להשתמש במכשיר.סלולרי הטלפון לשקע הטעינה בלחבר 
ביותר מציינת את  ההבהירמהבהבות זו אחר זו באופן מחזורי, כאשר הנורית חיווי נוריות הבמהלך הטעינה, 

  .רמת הטעינה הנותרת
  
  השיער מחליקפעולת .  2

 מחליק, נדלקתנורית חיווי הטמפרטורה כאשר שניות,  2יש ללחוץ על לחצן ההפעלה במשך להדלקת המחליק 
 רמההטמפרטורה, להגדרת רמת מספר פעמים ההפעלה על לחצן ללחוץ ניתן בשלב זה להתחמם. מתחיל השיער 

  .במחזוריות......  1רמה > 3> רמה 2> רמה 1
ת ות החיווי נשארונוריטמפרטורה הרצויה, עם ההגעה ל. מוארות זו אחר זוטמפרטורה נוריות חיווי הבמהלך החימום 

  . ותדלוק
  .מידת הטעינה הנותרתבמהלך החימום, מחוון ההפעלה מציג את 

  

  !בטיחות

  זה. מכשירלאינו עמיד למים, מים יגרמו נזק  מכשירה
 לאשימוש בספק  .סטנדרטי DC 5Vחשמל תקני  יש להשתמש בספקבמידה ומשתמשים בספק חשמלי חיצוני, 

  .מכשירלנזק לגרום עלול מתאים 
כלומר אין ליצור חיבור ישיר בין שקע היציאה , באופן ישירזה  מכשיראין לחבר את שקעי היציאה והכניסה של 

  זה. מכשירלנזק פעולה זו תרוקן את טעינה הסוללה ותגרום , קצוות הכבל 2והכניסה באמצעות 
  

  מפרט

 חום נרתיק מבודד
 PA66, PC: חומר

  'ג 144: משקל
  195x37x27: מידות המחליק (מ"מ)

 3.7V 2000mAh: סוללת ליתיום
 DC 5V 1A: טעינההספק 

  שעות 4עד  3- כ: זמן טעינה
  דקות 45-כ: הפעלהזמן 
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