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הקדמה

תודה שהצטרפתם למשפחת לקוחות ניופאן.
הננו מברכים אתכם על קנייתכם ומקווים שהמכשיר שרכשתם יהווה מקור הנאה 

לשנים רבות.

יש לקרוא בעיון את חוברת ההדרכה טרם השימוש במכשיר מבית 	 
GALA HOME ולשמור אותה במקום נגיש לצורך שימוש בעתיד.

אנא בדקו את המכשיר עם קבלתו לוודא שלא חסר לכם דבר ושלא נפל בו 	 
פגם בעת ההובלה.

לפני פנייה לשרות הטכני, אנא וודאו שהבעיה בה נתקלתם אינה נובעת 	 
משימוש שלא על פי הוראות ההפעלה.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה או הרכבה לא 	 
נכונה או שימוש בלתי תקין במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוק בחוברת זו הנובע משגיאות דפוס 	 
וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך 	 
לטובת המשתמש מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

חשוב! 
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת 

שירות המאושרת על ידי היבואן

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר 
 EC/2002/96 או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי

לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין להתייחס למוצר 
כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד 

חשמלי ואלקטרוני. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן 
יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 
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הוראות בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן  •

לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה 
משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק  •
לייעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים מגיל 8 ומעלה(  שהם  •
מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח 
ולאחר שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק 

במכשיר ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים מתחת לגיל 8. 
יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו. 

כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו  •
ולפני ניקוי.

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה,  •
שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. •
במהלך השימוש במכשיר, הניחו אותו בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל  •

בטעות.
אין להשתמש במכשיר במקום חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(. •
אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •
אין לטבול את המכשיר במים ואין להשתמש בו תחת זרם מים מכל סוג שהוא.  •

במידה והמכשיר הוטבל במים יש להוציא מיד את הכבל מהחשמל מבלי לגעת 
במים. יש להביא את המכשיר לשירות לפני שימוש נוסף

אין לחשוף אותו לרטיבות ואין להשתמש בו במקום לח מדי. בכלל זה אין להניח  •
את המכשיר בזמן השימוש או אחריו על משטח רטוב או לח כגון: מגבת רחצה 
רטובה או לחה, מחשש התחשמלות או שריפה. יש למנוע כל מגע אפשרי של 

המכשיר עם מים, כולל נתזים או שימוש בו בידיים רטובות.

אין להניח את המכשיר או להשתמש בו בקרבת כיור,  •
אמבטיה או כל מקום אחר בו עלולים לטפטף עליו נוזלים 

או שהוא עלול ליפול לתוך נוזל.
אין להשתמש בנוזל כלשהו לצורך ניקוי המכשיר. •
הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. אין לחסום את  •

פתחי האוורור של המכשיר. 
מכשיר זה מתחמם במהלך פעולתו, היזהרו ממגע במשטחים החמים ואל  •

תקרבו אותם לאזורים רגישים כמו פנים.
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הוראות בטיחות

הניחו למכשיר להתקרר לפני אחסונו. •
נקו את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו  •

לשימוש ע"י היצרן. 
אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית )כולל  •

חדירת עצמים או נוזלים( בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו 
לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה. 

חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה תקנית  •

ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אין 
להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות 

או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא 
במשיכת הכבל. 

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף 

לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 
בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל  •

לאחר השימוש. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא 
מחובר לרשת החשמל בקרבת מים.

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום,  •
במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו 

אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
להגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שיורי )ממסר פחת( בעל זרם זליגה  •

שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של מעגל האמבטיה שלכם. 
לפרטים: פנו לחשמלאי מוסמך. 

אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע  •
החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות  •
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו  •
מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת שליטה 

מרחוק נפרדת.
יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה. •
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חלקים

סורג הגנה ניתן לפירוק. 1

כפתורי בקרת דרגת חום ומהירות מאוורר. 2

כפתור אוויר קר. 3

פיית זרם אוויר. 4

אוזן תליה. 5
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תפעול

לפני שימוש ראשון
הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם 	 

בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, 	 
קופסאות קרטון, קלקר וכו'( מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך 

אחסון עתידי.

הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.	 

תפעול שוטף

שטפו היטב את השיער ונגבו אותו במגבת.. 1

וודאו שהמפסק במצב "0" וחברו לחשמל.. 2

הפעילו במצב הפעולה הרצוי:. 3

דרגת חום:	 

ייבוש ועיצוב שיער רטוב, עבה ומתולתל.חום גבוה

ייבוש ועיצוב שיער רטוב רגילחום בינוני

ייבוש ועיצוב שיער לח, עדין וצבועחום נמוך

מהירות:	 

ייבוש ראשוני.גבוהה

ייבוש סופי תוך עיצוב.נמוכה

לאחר השימוש, כבו ונתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר לפני . 4
ניקוי ואיחסון.
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ניקיון 

לשמירת יעילות פעולת המכשיר לאורך זמן, יש לנקות אותו לאחר השימוש. 

נתקו את המכשיר מהחשמל.. 1

הניחו למכשיר להתקרר.. 2

לשמירת יעילות פעולת המכשיר לאורך זמן, יש לנקות לעיתים קרובות . 3
את הסורג הקדמי באמצעות מברשת רכה. להסרת המסנן, סובבו אותו 

בעדינות.

מפרט טכני

110-240 וולטמתח זינה

50/60 הרץתדר מתח זינה

2100 וואטהספק נצרך

2 מהירויות ו-3 דרגות חוםבקרות



העדכונים החמים 
ביותר עכשיו 

באפליקציית ניופאן

רוז’נסקי 14, א.ת. חדש, ראשל”צ
www.newpan.co.il | 1-700-700-727


