אזהרה – כדי להימנע מסכנת כוויה ,אש ,התחשמלות או כל פגיעה
אחרת ,חשוב להקפיד על:
 .6לא לכוון את קצה המגהץ כלפייך או כלפי כל אדם אחר או בעל חיים או צמחייה וכו'.
טמפרטורת האדים מגיעה לכ 100-מעלות צלזיוס ,והם עלולים לגרום לפציעה חמורה.
 .7אין להשתמש במגהץ כצעצוע.
 .8ילדים מתחת לגיל  18אינם רשאים להשתמש במגהץ.
 .9אין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לטפל בתחזוקתו.
 .10אין למלא את המכשיר במים חמים או בכל נוזל אחר ובמיוחד אסור להשתמש בחומרים
המכילים חומצות לניקוי המכשיר .שאיפת אדי חומצה עלולים להיות קטלנים.
 .11אין להשתמש במגהץ אם כבל החשמל פגום או ניזוק ,או אם המכשיר נפל למים.
כמו-כן לא לנסות לתקן באופן עצמאי את התקלה מחשש לשריפה ,שוק חשמלי או כל פציעה
אחרת .בכל מקרה של תקלה יש לפנות לבדיקת המכשיר במעבדות החברה.
 .12אין להשתמש במכשיר לכל פעולה או שימוש אחר מלבד המפורט בחוברת זו.
 .13למכשיר זה תקע מקוטב )להב אחד רחב יותר מהשני( .זהו מאפיין בטיחותי ,תקע זה
יתאים לשקע מקוטב בצורה מסויימת בלבד .במקרה שהתקע לא מתאים לשקע צור קשר
עם חשמלאי מוסמך .הימנע למלבטל את מאפיין בטיחות זה בתקע.
 .14אין לחבר כבל מאריך כדי להשתמש במגהץ.
 .15לפני הפעלת המגהץ חובה למלא את המיכל במים מזוקקים.
 .16הקפד להשתמש בכפפה המצורפת )תיק הבד( ,שעשויה מבד עמיד לחום בזמן השימוש
במגהץ .את הכפפה יש לשים על היד הנגדית לזו שמחזיקה במגהץ .זה בכדי להימנע מכוויות
כתוצאה ממגע באיזורים מים ,מים או אדים לוהטים.
 .17כדי להימנע מעומס חשמל ,הימנע מלהפעיל מכשירי חשמל נוספים על אותו מעגל.
)המגהץ הוא בעל הספק חשמל גבוה(.
 .18אין לגהץ את הבגד כאשר הוא מונח על גופך או על כל אדם אחר.

מגהץ אדים נייד דגם Cirrus No.2
הוראות הפעלה
ברוכים הבאים לעולם הגיהוץ באדים של חברת ST E A ME RY
היי,
הבה נקל עליכם את הטיפול בבגדים.
מגהץ האדים הנייד המושלם ,פותח על ידי מקצועני עולם האופנה
הסקנדינבי ,בשיתוף עם מהנדסים ומעצבים תעשייתיים.
בואו והכירו את  .Cirrus No.2בגימור גומי מט ,תחושת הרכות והמשי בידיכם ,והביצוע
מעכשיו משופר בהרבה .קל לשימוש ,תוצאות מוצלחות במיוחד ומכשיר המיועד
להתאים לבית או אפילו לתיק במהלך כל הנסיעות שלכם.
על מנת ללמוד עוד על עולם הגיהוץ באדים ,על המוצרים שלנו ועל הטיפול
במלתחה – בקרו באתר שלנו www.steamerystockholm
שלכם,
STEAMERY

הוראות בטיחות

הקפד לשמור את חוברת ההוראות בצמוד למגהץ.
בזמן השימוש במגהץ )ובמיוחד בהימצאות ילדים בסביבה( יש לנקוט אמצעי זהירות ,הכוללים:

מגהץ אדים נייד לנסיעות  Cirrus No.2תכולת האריזה
 .1מגהץ אדים נייד Cirrus No.2
 .2מיכל מים.
 .3תיק נשיאה המשמש גם כפפה בזמן הגיהוץ
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קרא את כל הוראות ההפעלה 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 חשוב לוודא כי:
 .1הקפד תמיד לנתק את המגהץ משקע החשמל בסיום השימוש בו,
או בזמן מילוי מיכל המים ,או במהלך ניקוי המגהץ.
 .2אל תשתמש במגהץ במקום בו הוא עלול לבוא במגע עם מים.
 .3אין למשוך בחוזקה את כבל החשמל ממקומו.
 .4במקרה של נפילת המכשיר למים ,נתק קודם את כבל החשמל ורק אז
ניתן להוציא בביטחה את המגהץ מהמים.
 .5השתמש במגהץ באיזור יבש בלבד
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 .5שים לב ,האדים חמים מאוד! השתמש תמיד בכיסוי הבד המגן מחום בזמן הגיהוץ,
כדי להימנע מכוויות .כסה תמיד את היד הנגדית לזאת שמחזיקה את המגהץ.
 .6זכור לנתק את המגהץ משקע החשמל בסיום השימוש בו .כמו-כן ,רוקן
את מיכל המים בסיום השימוש .חברת  Steameryלא תישא באחריות
לנזקים שנגרמו למגהץ ,חלקיו או תיק הנשיאה מעודפי מים שלא נוקזו.
 .7תיק הנשיאה נועד לאחסון וניוד המגהץ.

איך לגהץ את הבגדים

)ואיך להשתמש בחלקיו הנוספים(
גיהוץ הבגדים הוא תהליך פשוט ובכל זאת כל אחד מוצא את הדרך.
הנה כמה טיפים שיעזרו לך:
 .1תלה את הבגד על קולב נפרד.
 .2העבר את מגהץ האדים על הבגד .תזדקק לפעמים ספורות בלבד
כדי לגהץ ולהעלים לגמרי את כל הקפלים והקמטוטים של הבגד.
 .3גיהוץ שמתחיל מהצד הפנימי של הבגד מקל על המשך המשימה.
 .4בזמן הגיהוץ ,הקפד להשתמש בכפפת הבד מונעת החום )מצורפת
באריזה( תוכל למתוח בעזרתה את הבגד ולהימנע מכוויות.
 .5אזהרה :אם תלית את הקולב או את הבגד על הדלת בזמן
הגיהוץ ,שים לב שהאדים של המגהץ לא פוגעים בדלת.

מפרט טכני

ארץ מוצא :סין
אישוריםCE, CB, ROHS, PSE, CQC, cTUVus :
מודל :מגהץ נייד CIRRUS NO. 2 / EM-601B
החברהSteamery AB :
כח והספק:
EU, CN, IS: AC220-240V, 50-60Hz, 1500W
US, CA: AC110-120V, 50-60Hz, 1350W-1500W
JP: AC100V, 50-60Hz, 1350W
משקל נטו 780 :גרם.
משקל ברוטו 1300 :גרם.
זמן חימום 20-25 :דקות.

אחריות למשך שנה

אחריות טכנית לפעולתו ותקינותו של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו .האחריות לפי תעודה
זו הינה למשך שנה אחת בלבד מיום רכישת המוצר המופיע בחשבונית הקנייה.
אחריות זו לא כוללת חלקי פלסטיק ,אביזרים וכלי עזר ,תקע חשמל.
כוחה של אחריות זו לא תקף לגבי מוצר אשר לפי שיקול דעתנו היה נתון לטיפול
או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש ,שנעשה בו שינוי כלשהוא,
הזנח או נפגע ,או שלא טופל לפי הוראות הטיפול והאחזקה השוטפות המצויינות בחוברת זו.
אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו
או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית קנייה.
בכל פנייה יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר.
יבואן :יו.אר.פרדיס קריית שאול  ,2תל-אביב | טל03-6419303 052-6977772 .

כל הזכויות שמורות  Steamery 2020שטוקהולם .הודפס בסין
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הוראות הפעלה

)מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד( .חברת  Steameryממליצה
להשתמש במגהץ המקצועי דגם  Stratus No. 2לצרכים מסחריים

הכנות

 .1הסר את מיכל המים ע"י משיכה בכיוון הנגדי מהידית והרם אותו מהמגהץ .הסר את מכסה
הגומי בקצה מיכל המים והשתמש בכוס המדידה על מנת למלא את המיכל במים מזוקקים
או מטוהרים קרים .סגור את מיכל המים עם כסה הגומי ,והנח את המיכל במקומו במגהץ האדים.

מים ואיכותם

משקעים במכשיר להשאיראיכות מים היא מדע אמיתי בעצמה .האספקט הכי חשוב של מגהץ הקיטור הוא
מים נקיים וטהורים ככל האפשר ,הכל על מנת למזער את הסיכון להשאיר
החימום של מגהץ הקיטור.

אנו ממליצים בחום:

 אחת ולתמיד ,השתמש במים מבוקבקים או מסוננים ,כלומר מיםהמיועדים לשתייה )זה יאריך את חיי מגהץ הקיטור שלך באופן יסודי(
 מי הקיטור שלSteamery Stockholm- מים מזוקקים -הסוללה של מים כמו ,יונים ללא במים תשתמש

אנו ממליצים )עם כמה עצות(:

 מגהץ הקיטור פועל היטב במי ברז רגילים עם זאת ,מי ברז מכילים תמיד כמות מסוימת שלאבן גיר ומינרלים .למרות שיש במגהץ הקיטור ציפוי מבפנים שגורם לו לעמוד במשקעים,
הוא עשוי בסופו של דבר לסכן את איכות מגהץ הקיטור שלך .גם כן ,מי ברז מגיעים בכל
כך הרבה איכויות שונות ,שהופכות אותו לדבר חסין להבטיח ללא תלות ביצוע ארוך ויציב
למגהץ הקיטור ,בלי לדעת באיזה סוג מים אתה משתמש.

אנו לא ממליצים:

 אל תשתמש במי הקיטור הריחניים והמבושמים ,הם יחסמו את מגהץהקיטור ובסופו של דבר יפסיק לעבוד כראוי
 לעולם אל תשתמש בנוזלים אחרים מאשר מים-אל תוסיף דטרגנטים או מוצרי ניקיון

השימוש במגהץ האדים  Cirrus No.2שלך

 .1הדלק את מגהץ האדים ע"י הכנסת התקע לשקע החשמל ,והמתן  20-25שניות עד
שהנורית האדומה כבויה והנורית הירוקה נדלקת ,סימן לכך שהמגהץ הגיע לטמפרטורה
המתאימה לשימוש .הימנע מללחוץ על כפתור האדים עד להדלקת הנורית הירוקה.
. 2במהלך הגיהוץ ,אם נדלקת הנורית האדומה ,המתן מספר שניות בלי ללחוץ על כפתור האדים
 ,המגהץ צריך להגיע שוב לטמפרטורת הגיהוץ המתאימה.
 . 3בשימוש ראשון במגהץ ,בדוק את פעילות האדים על בגד ישן,
למקרה שנשארו חומרים מיותרים מתהליך הייצור.
 .4גהץ את הבגד שבחרת כשהוא תלוי על קולב .העבר את המגהץ לאורך הבד ,תוך כדי לחיצה
על כפתור האדים המרסס אדים על הבגד .כוון את ראש המגהץ הרחק ממך ,כך שהאדים לא
יופנו אליך .לעולם אל תפעיל את המגהץ ליותר מ 30-דקות ברציפות .אם אתה רוצה ליותר
מ 30-דקות ,תן לו להתקרר לפחות שעה בין שימוש לשימוש.
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