
מדריך למשתמש
מכונת גילוח חשמלית



אמצעי זהירות1

לפני  לב  בתשומת  זה  מדריך  לקרוא  יש 
השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.

אזהרה
1 אין לנסות לפתוח את המוצר ולהחליף את 

הסוללה.
2 אין למשוך את כבל החשמל בעת חיבור/

ניתוק מתאם הטעינה.
3 אין להשאיר את המוצר בטעינה למשך יותר 

מ-24 שעות.
4 למוצר זה מצורפת סוללה ניתנת להחלפה. 

יש להרחיק אותה ממקור אש או מאזורים 
בעלי טמפרטורה גבוהה.

5 אין להכניס חפצים זרים לתוך מכונת הגילוח.
6 אין לנסות לשנות או לתקן את המוצר.

זהירות
1 לפני חיבור המוצר לשקע חשמל, יש לוודא 

כי מעמד הטעינה ומכונת הגילוח יבשים 
לחלוטין כדי למנוע פציעה. 

2 אין להמשיך להשתמש במוצר או במעמד 
הטעינה באם הם פגומים, משום שהדבר 

עלול לגרום לפציעה. אם המוצר אינו פועל 
כהלכה, יש לפעול בהתאם להוראות שבפרק 

"פתרון בעיות" כדי למצוא פתרון לבעיה. 
במידת הצורך, ניתן לשלוח את המוצר 

לתיקון.
3 אין להשתמש במוצר אם כבל החשמל או 

התקע פגומים או אינם פועלים כהלכה.
4 לפני ניקוי מכונת הגילוח במים, יש לנתק 

אותה ממעמד הטעינה.
5 אם אין בכוונתכם להשתמש במכונת הגילוח 
במשך זמן רב, יש לטעון אותה במלואה אחת 

לשישה חודשים לפחות.

הערה
1 מוצר זה מתאים לשימוש בתוך מבנים בלבד.

2 מוצר זה מיועד לשימוש אישי על-ידי אדם 
אחד בלבד.

3. לקראת נסיעה, יש לוודא שמכסה המגן 
נמצא במקומו ונעילת הנסיעה מופעלת כדי 

להגן על ראש הגילוח.
4. יש לטעון, להפעיל ולאחסן את המוצר 
בטמפרטורה שבין 5-35 מעלות צלזיוס.

5. אין ללפף את כבל החשמל סביב מכונת 
הגילוח כדי לא לפגוע בכבל.

6. מכונת גילוח זו מיועדת לגילוח שיער 
מהפנים בלבד. אנו ממליצים שלא להשתמש 

במוצר לגילוח שיער מהראש או מחלקי גוף 
אחרים.

 .IPX7 7. מוצר זה הינו עמיד בפני מים בדירוג
ניתן לשטוף אותו במים מבלי לטבול או 

להשאירו במים למשך זמן רב.
8. במהלך ניקוי המוצר, מים עלולים לטפטף 

מהרווחים שבמארז החיצוני של המוצר. 
זוהי תופעה רגילה ואינה מסוכנת כלל. 
הרכיבים החשמליים של מכונת הגילוח 

מאוחסנים בתוך תא נפרד שהינו עמיד בפני 
מים לחלוטין. הצבת המכונה באופן אנכי 

תאפשר למים, שהצטברו ברווחים, להתאדות 
במהירות רבה יותר.

9. אנשים שאינם בעלי יכולת, ניסיון או ידע 
להפעיל את המוצר )כולל ילדים(, נדרשים 

לליווי מבוגר כדי להפעיל את המוצר, לנקות 
אותו או לבצע בו פעולות תחזוקה.
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סקירת המוצר

אופן השימוש

מדריך למשתמש

מכונת גילוח חשמלית

מכסה מגן

מברשת ניקוי

ראש גילוח

לחצן הפעלה/כיבוי

מהירות גבוהה
נעילת נסיעה
ניקוי/שגיאה

מדריך למשתמש

מכונת גילוח חשמלית

מחוון

סוללה

מעמד טעינה

 שימוש לא נכון במוצר זה עלול לפגוע במגן 
הלהב ובראש הגילוח. לפני כל שימוש, 

יש לוודא שמגן הלהב וראש הגילוח אינם 
פגומים. אין להשתמש במוצר אם חלק 

כלשהו פגום.

ייתכן שבשימוש בפעמים הראשונות העור 
יהיה מגורה מעט. זוהי תופעה רגילה. מומלץ 

להשתמש במכונת הגילוח באופן קבוע במהלך 
3 השבועות הראשונים )3 פעמים בשבוע 

לפחות( כדי שהעור יתרגל למוצר החדש ככל 
הניתן.

 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי 
להפעיל את המוצר. לאחר ההפעלה, יש 

ללחוץ במשך שניה אחת ולהחזיק את הלחצן 
כדי לעבור ממצב של מהירות גבוהה למצב 

של מהירות רגילה.
 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי 

לכבות את המוצר. מכונת הגילוח תזכור 
באופן אוטומטי את המצב האחרון שנעשה 

בו שימוש לפני הכיבוי.
 יש להעביר את מכונת הגילוח על עור 

הפנים בתנועה סיבובית תוך הפעלת לחץ קל 
ובאיטיות. אין צורך לחזור על הפעולה באותו 

האזור לתוצאת גילוח טובה יותר )גילוח על 
עור יבש מביא לתוצאות טובות יותר(.



מכונת הגילוח כוללת תכונה של נעילת נסיעה, 
המונעת את הפעלת המוצר בשוגג כאשר הוא 

מונח במזוודה.
 להפעלת נעילת הנסיעה: יש ללחוץ על לחצן 
ההפעלה/כיבוי ולהחזיק אותו במשך 3 שניות 

כאשר המוצר כבוי. המנוע יפסיק לפעול 
והמוצר ייכנס למצב נעול. מחוון נעילת 

הנסיעה ידלוק במשך 3 שניות.
 לכיבוי נעילת הנסיעה: יש ללחוץ על לחצן 

ההפעלה/כיבוי ולהחזיק אותו במשך 3 
שניות. מחוון נעילת הנסיעה יהבהב כמה 

פעמים והמנוע יתחיל לפעול. מצב הנעילה 
מבוטל כעת.

בזמן פעולה או טעינת המוצר, מחוון המתח 
מציג צבעים ומצבים שונים:

נעילת הנסיעה 
מופעלת
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נעילת נסיעה

מחוון מתח

מחוון רמת המתח שנותרה

40-100%נורית דולקת קבוע בלבן

20-40%נורית דולקת קבוע בכתום

10-20%נורית דולקת קבוע באדום

נורית מהבהבת באדום 3 פעמים 
)לא ניתן להפעיל את המוצר(

10% <

מחוון טעינה

100%נורית דולקת קבוע בלבן

40-100%נורית מהבהבת בלבן

20-40%נורית מהבהבת בכתום

0-20%נורית מהבהבת באדום

אם לא ניתן להפעיל את המוצר בשל רמת 
אנרגיה נמוכה, טעינה מהירה במשך 5 דקות 
תאפשר להשתמש במוצר פעם אחת לפחות. 
לטעינה מלאה, יש להמתין כ-120 דקות. אם 

לא ייעשה שימוש במוצר למשך זמן רב, יש 
לטעון אותו במלואו אחת ל-6 חודשים לפחות. 

לאחר טעינת המוצר במלואו, הוא יפעל עד 60 
דקות במצב של מהירות גבוהה/רגילה.

מחוון מתח



 ניתן לשטוף את המוצר במים )יש לוודא כי המוצר מנותק ממעמד הטעינה(.
 מומלץ להחליף את ראש הגילוח אחת לשנתיים כדי לשמור על פעולת המוצר התקינה. 

.www.mi-il.co.il ניתן לרכוש ראשי גילוח חלופיים באתר

2 יש לשטוף 
את ראש 

הגילוח 
מתחת לברז 

)מומלץ 
להשתמש 

במים חמים(.

5 יש לשטוף את ראש 
הגילוח במים )מומלץ 

להשתמש במים 
חמים. אין להשתמש 

במגבת או במגבת 
נייר לניגוב ראש 

הגילוח(.

6 יש לנער מים 
עודפים. יש לחבר 
את ראש הגילוח 
לחלקה התחתון 

של יחידת הגילוח 
במוצר כאשר הוא 

יבש.

3 יש להסיר את 
ראש הגילוח 

על-ידי הסרתו 
מחלקה 

התחתון של 
יחידת הגילוח.

4 יש לשטוף 
את תא 

השיער במים 
או לנקות 

אותו בעזרת 
מברשת ניקוי.

יש לנקות את המוצר לאחר כל גילוח כדי 
לשמור על רמת ביצועים גבוהה  )מחוון ניקוי/
שגיאה דולק מציין כי הצטברה כמות רבה של 

כאשר מכונת הגילוח מתקרבת לסוף חיי 
השירות שלה, בהתאם לתקנות המקומיות, 

ייתכן שתצטרכו להוציא את הסוללה הפנימית 
ולהביאה למרכז המיחזור המתאים. אם לא 

ניתן להוציא את הסוללה הפנימית, הביאו את 
המוצר ליבואן או למרכז המיחזור בשלמותו.
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ניקוי ותחזוקה

הגנה על איכות הסביבה

מפרטים

שערות בתוך המוצר. הדבר עשוי להשפיע על 
פעולתו התקינה של המוצר(.

1 בעת הניקוי, יש לוודא שהמוצר כבוי ואינו 
נמצא בטעינה.

אזהרה:
אין להשליך סוללה לאש כדי למנוע פיצוץ 

סוללה או שחרור חומרים רעילים מזיקים. אין 
לקצר את הסוללה כדי למנוע שריפה.

מכונת גילוח

מכונת גילוח חשמלית שם
Mi מסדרת

MJTXD01SKSדגם

3.5 וואטמתח מדורג

IP דירוגIPX7

מעמד טעינה

מעמד טעינהטעינה

5 וואט=1 אמפרכניסה

כ-120 דקות לטעינה מלאהזמן טעינה



3 יש להשתמש במברג פיליפס להוצאת 
הברגים ובמברג בעל ראש שטוח לחשיפת 

החלק התחתון של מכונת הגילוח. יש לחתוך 
בזהירות את פלטת המגעים של הסוללה. 
אין לקצר אותה. יש להוציא את הסוללה 

ולהשליכה בצורה נכונה.

2 יש להשתמש במברג פיליפס להוצאת 
הברגים מתחתית מכונת הגילוח ולאחר 

מכן יש למשוך את המכלול הפנימי 
מהפתח.

להוציא ברגים

להוציא ברגים

למשוך החוצה

לחשוף

למשוך החוצה

לחתוך

 יש לוודא שהסוללה מרוקנת לחלוטין לפני 
הסרתה

1  יש להשתמש במברג קטן עם ראש שטוח 
לפתיחת המכסה התחתון של מכונת הגילוח 

ואת מתג ההפעלה/כיבוי )לא ניתן לחבר 
מחדש לאחר הסרה(.
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הוראות להסרת הסוללה הנטענת מחדש

אחריות

 לחצןמכסה עליוןמכסה תחתון
הפעלה/כיבוי

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 
12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים 

הבאים:  אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית 
הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: 

שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, 
נפילה, הזנחה, זעזועים, נזק לקוח או תקלה 

כתוצאה מחדירת נוזל, קילוף מדבקות, במקרה 
של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות 

השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף 
תעודת האחריות. 

האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים )ובכלל 
זה שריטות וקילופים(, שברים, סדקים, חתכים 

או קרעים בחלקי פלסטיק או גומי של המוצר, 
חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת 

נוזל, חיבור למקור טעינה חשמלי שונה 
מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 

ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם 
שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 
עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על 

אחריות הלקוח ועל חשבונו.

הוראות בטיחות11

 ודא שלמות ותקינות כבל הטעינה.
 אין להכניס או להוציא את כבל הטעינה 

ממקור החשמל בידיים רטובות.
 אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה 

כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
 במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם 

במוצר, יש לנתקו מיידית ממקור החשמל 
ולפנות למעבדת שירות.

 המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ואינו 
מיועד לשימוש חיצוני.

 אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל הטעינה 
או את מגעי הטעינה במוצר.

 יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב 
תפעולי מוכן לשימוש

.

אזהרה:
 אין להחליף את כבל הטעינה בתחליף לא 

מקורי, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות 
המשתמש.

 מיועד לשימוש פנימי בלבד.



www.mi-il.co.il  רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

SOOCAS (Shenzhen) Technology Co.,Ltd :יצרן
Qianhai Shenzhen-HK Cooperative zone, Shenzhen city, China

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114


