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מגהץ אדים דגם - סיירוס מס' 2
חוברת מוצר עברית

ברוכים הבאים לסטימרי

סטימרי מספקת פתרונות חכמים שעוזרים לאנשים לטפל בבגדיהם.
סיירוס מס' 2 מהיר, חזק וקל לשימוש - פעולת הגיהוץ פשוטה ומהנה עבורכם בטיפול בבגדי האופנה שלכם.
החיים  ולסגנון  אופנתי  לבית  שיתאימו  מובחרים  עיצוביים  ואלמנטים  בקפידה  שנבחרו  חומרים  כולל  הוא 

המודרני.
למידע נוסף על סטימרי, המוצרים שלנו ואופן טיפול בבגדים, בקרו באתר האינטרנט שלנו:

.Info@steamery.co.il   :או שלחו לנו דואר אלקטרוני לכתובת www.steamery.co.il

בברכה,
סטימרי

)Safety Instructions ( הוראות בטיחות

־מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנ
טלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם 
האחראי לבטיחותם שהמונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים 

צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר..
בזמן הפעלת המגהץ )ובמיוחד בהימצאות נוכחות ילדים בסביבה( יש לנקוט אמצעי זהירות, הכוללים:

קראו את כל מדריך המוצר לפני תחילת השימוש במגהץ. 

סכנה - כל עוד כבל המגהץ מחובר לשקע החשמל קיימת סכנת התחשמלות, מוות או כל פציעה אחרת 
שעלולה להיגרם

כתוצאה משוק חשמלי. לכן להימנע מכך חשוב לוודא כי:
או . 	 מיכל המים,  מילוי  בזמן  או  בו,  בסיום השימוש  לנתק את המגהץ משקע החשמל  הקפידו תמיד 

במהלך ניקוי המגהץ.
אל תשתמשו במגהץ במקום בו הוא עלול לבוא במגע עם מים.. 2
אין למשוך בחוזקה את כבל החשמל ממקומו.. 	
־במקרה של נפילת המכשיר למים, נתקו קודם את כבל החשמל ורק אז ניתן להוציא בבטחה את המ. 	

גהץ מהמים.
השתמשו במגהץ באזור יבש בלבד. 	

אזהרה – כדי להימנע מסכנת כוויה, אש, התחשמלות או כל פגיעה אחרת, חשוב להקפיד על:
וכו'. טמפרטורת . 	 או צמחייה  חיים  או בעל  או כלפי כל אדם אחר  לכוון את קצה המגהץ כלפייך  לא 

האדים מגיעה לכ -00	 מעלות צלזיוס, והם עלולים לגרום לפציעה חמורה.
אין להשתמש במגהץ כצעצוע.. 	
ילדים מתחת לגיל 		 אינם רשאים להשתמש במגהץ.. 	
אין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לטפל בתחזוקתו.. 	



4

סיירוס מס' 2

תכולת האריזה
סיירוס מס' 2 מגהץ אדים . 	
מיכל מים                                                                                                                                . 2
תיק נשיאה המשמש גם ככפפה בזמן הגיהוץ. 	

הוראות הפעלה

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד,)חברת סטימרי ממליצה לצרכים מסחריים להשתמש במגהץ המקצועי 
דגם: סטרטוס מס' 2(

הכנות

הסירו את מיכל המים ע"י משיכה בכיוון הנגדי מהידית והרימו אותו מהמגהץ. פתחו את מכסה פקק הגומי 
בקצה מיכל המים ומלאו  את המיכל במים סגרו את מיכל המים עם מכסה פקק הגומי, והחזירו את המיכל 

חזרה למקומו.

אל תסירו אבנית ובמיוחד אסור להשתמש בחומרים המכילים חומצות לניקוי המכשיר. שאיפת אדי . 0	
חומצה עלולים להיות קטלנים.

אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל פגום, אם הוא אינו פועל כראוי, אם הוא נפל לקרקע או ניזוק, . 		
לסכנת  לגרום  עלולים  שגויים  תיקון  או  מחדש  הרכבה  המכשיר.  את  לתקן  תנסה  אל  למים.  נפל  או 
שריפה, התחשמלות או פציעה של אנשים בעת השימוש במכשיר. החזרו את המכשיר למרכז שירות 

מורשה לבדיקה ותיקון.
אין להשתמש במכשיר לכל פעולה או שימוש אחר מלבד המפורט בחוברת זו.. 2	
למכשיר זה יש תקע מקוטב. השתמש בשקע עם הארקה.. 		
אין לחבר כבל מאריך כדי להשתמש במגהץ.. 		
אל תפעילו את המגהץ לפני שמוודאים שמיכל המים מלא.. 		
כוויות עלולות להתרחש ממגע בחלקים חמים, מים חמים או אדים. הקפידו ללבוש תמיד את התיק . 		

המצורף, העשוי מבד עמיד בחום, תוך כדי אידוי, כדי לא להישרף. לבשו את הכפפה/תיק להגנה מפני 
חום ביד הנגדית של היד שבה אתם מחזיק את מגהץ הקיטור

כדי להפחית את הסיכון לעומס יתר במעגל, אל תפעילו שום דבר מלבד מגהץ הקיטור שלכם)מכשיר . 		
בעל הספק גבוה( באותו מעגל

אין לגהץ את הבגד כאשר הוא מונח על גופכם או על כל אדם אחר.. 		
אל תזרקו חוברת זו

הקפידו לשמור את חוברת ההוראות בצמוד למגהץ.
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מים ואיכותם

איכות המים היא מדע אמיתי. ההיבט החשוב ביותר עבור מגהץ הקיטור הוא שהמים נקיים וטהורים ככל 
האפשר; על מנת למזער את הסיכון להשארת שאריות בגוף חימום של מגהץ הקיטור.

אנו ממליצים בחום:
יאריך 	  בראש ובראשונה, השתמשו במים מבקבוקים או מסוננים, כלומר מים המיועדים לשתייה )זה 

באופן קיצוני את חיי מגהץ הקיטור  שלכם(.
מי קיטור של סטימרי	 
מים מזוקקים	 
מי גיהוץ ללא ריח	 

אנו ממליצים )עם כמה מילות עצה(:
 מגהץ הקיטור פועל היטב על מי ברז רגילים.	 

)עם זאת, מי ברז תמיד מכילים כמות מסוימת של אבן גיר ומינרלים. למרות שלמגהץ הקיטור יש 
ציפוי פנימי שגורם לה להגן משאריות, הם עלולים בסופו של דבר לפגוע באיכות מגהץ הקיטור 

שלכם. כמו כן, מי ברז מגיעים בכל כך הרבה איכויות שונות, וזה לא מאפשר להבטיח ביצועים ארוכים 
ויציבים של מגהץ הקיטור, מבלי לדעת באיזה סוג מים אתה משתמשים.(

 גיהוץ במים	 
)ישנם מוצרים רבים בחוץ; חלקם טובים מאוד - חלקם עלולים להזיק למגהץ הקיטור. הימנע תמיד 

מריחנים למיניהם. מכיוון שאיננו יכולים להבטיח את איכות המוצרים של מותגים אחרים, איננו 
יכולים להמליץ עליהם ללא זהירות.(

אנחנו לא ממליצים:
אל תשתמשו במים ריחניים ומבושמים, זה יסתום את מכשיר הקיטור ובסופו של דבר יגרום לו להפסיק 	 

לפעול כראוי.
לעולם אל תשתמשו בנוזלים אחרים מלבד מים	 
אל תוסיפו חומרי ניקוי או מוצרי ניקוי	 

השימוש במגהץ האדים שלכם - סיירוס מס' 2

הדליקו את מגהץ האדים ע"י הכנסת התקע לשקע החשמל, והמתינו 	20-2 שניות עד שהנורית . 	
האדומה כבויה והנורית הירוקה נדלקת, סימן לכך שהמגהץ הגיע לטמפרטורה המתאימה לשימוש. 

הימנעו מללחוץ על כפתור האדים עד שהנורית הירוק מופיעה.
במהלך הגיהוץ, אם נדלקת הנורית האדומה, המתינו מספר שניות בלי ללחוץ על כפתור האדים . 2

המגהץ צריך להגיע שוב לטמפרטורת הגיהוץ המתאימה.
בשימוש ראשוני במגהץ, בדקו את פעילות האדים על בגד ישן, למקרה שנשארו עקבות של אבקה . 	

לבנה מתהליך הייצור.
גהצו את הבגד שבחרתם כשהוא תלוי על קולב. העבירו את המגהץ לאורך הבד, תוך כדי לחיצה על . 	

־כפתור האדים המרסס אדים על הבגד. כוונו את ראש המגהץ הרחק מכם, כך שהאדים לא יופנו אלי
כם. לעולם אל תפעילו את המגהץ ליותר מ -0	 דקות ברציפות. אם אתה רוצה ליותר מ -0	 דקות, תן 

לו להתקרר לפחות שעה בין שימוש לשימוש.
שימו לב, האדים חמים מאוד! השתמשו תמיד בתיק / כפפה הגנה מחום בזמן . 	

הגיהוץ, כדי להימנע מכוויות. כסו תמיד את היד הנגדית לזאת שמחזיקה את המגהץ.
זכרו תמיד לנתק את המגהץ משקע החשמל כאשר הוא לא בשימוש. בנוסף רוקנו . 	

את מיכל המים בסיום השימוש. חברת יו אר פרדיס בע"מ לא תישא באחריות לנזקים 
שנגרמו למגהץ, חלקיו או תיק הנשיאה מעודפי מים שלא נוקזו / רוקנו מהמגהץ.
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תיק ההגנה מפני חום אידיאלי לאחסון ולנסיעות.. 	

איך לגהץ / לאדות את הבגדים שלכם

גיהוץ הבגדים הוא תהליך פשוט ובכל זאת כל אחד מוצא את הדרך הנכונה לו.
הנה כמה עצות:

תלו את הבגד על קולב נפרד.. 	
העברו את מגהץ האדים על הבד. תזדקקו לפעמים ספורות בלבד, כדי לגהץ ולהעלים לגמרי את כל . 2

הקפלים והקמטוטים של הבגד.
גהצו מהחלק הפנימי כדי להגיע לאזורים מורכבים.. 	
־כדי לשמור על הבד ישר, כדאי להחזיק את הבד תוך כדי אידוי. השתמשו בכפפת החום )כלולה בארי. 	

זה( כדי להימנע מכוויה.
אזהרה: אם תליתם את הבגד על הדלת בזמן הגיהוץ, שימו לב שהאדים של המגהץ לא פוגעים בדלת.. 	

מפרט טכני

ארץ מוצא: הרפובליקה העממית של סין 
 CE, CB, ROHS, PSE, CQC, cTUVus :אישורים

מודל: מגהץ נייד: / B	0	EM-  סיירוס מס' 2
יבואן: יו אר פרדיס בע"מ

כוח והספק:
EU, CN, IL: AC220-2	0V, 	0-	0Hz, 		00W

US, CA: AC		0-	20V, 	0-	0Hz, 			0W-		00W
JP: AC	00V, 	0-	0Hz, 			0W

משקל נטו: 0		 גרם.
משקל ברוטו: 00		 גרם.

זמן הפעלה: 	20-2 דקות.

אחריות למשך שנה

־סטימרי מתחייבת באחריות על חומרת המוצר כולל אביזרים כנגד פגמים למשך שנה מיום הרכישה המקו
רית. 

סטימרי אינה מתחייבת על האחריות נגד בלאי רגיל או תחזוקה לקויה, )למשל לנזק שנגרם למגהץ כתוצאה 
מתאונה או שימוש לרעה(. 

זו, סטימרי תתקן, תחליף או תחזיר לכם את המגהץ על פי שיקול  במידה ותגישו תביעה במסגרת אחריות 
דעתה. הטבות האחריות הן בנוסף לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים. 

תידרשו לספק הוכחת פרטי רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו /  חשבונית קנייה..
יבואן: יו. אר פרדיס בע"מ , נחלת בנימין 2		 תל-אביב / מיקוד   				0		

שירות לקוחות -  טל. 2	0				.0	0 / 	0					.	0
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