הרכבת המגהץ
 .1יש להרכיב את המוט .החלק הצר ביותר הינו החלק העליון.
 .2יש לחבר את המוט המורכב אל מרכז המגהץ.
 .3יש לחבר את המתלה ואת וו התליה לראש המוט
 .4יש לחבר את ראש הגיהוץ לצינור
 .5כעת יש לתלות את ראש הגיהוץ על הוו
 .6יש לחבר את הצינור בקפידה אל פתח הקיטור שבראש המגהץ ,אל מול המוט.
תחילת השימוש במגהץ
 .1יש להניח את המגהץ על משטח ישר ומוגן מים ,עליו בכוונתכם להשתמש במגהץ .יש להוציא
את מיכל המים ולפתוח את הפקק בהברגה.
 .2מלאו את מיכל המים בכמות של בין  500ל 1800מיליליטר מים .החזירו את המיכל למקומו.
שימו לב – הטית המיכל עלולה להביא לנזילת מים.
 .3הדליקו את מגהץ הקומולוס  ,3על ידי הדלקת כפתור הכיבוי וההדלקה .הדלקה אל שלב  1עבור
כח קיטור קל ) 30גרם קיטור בדקה( ושלב  2עבור כח קיטור מקסימלי ) 83גרם קיטור בדקה(.
יש לשים לב לנורית החיווי הירוקה .המתינו  45שניות.
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הוראות הפעלה
מגהץ ביתי קומולוס 3
ברוכים הבאים לסטימרי
אנו עומדים להפוך את הגיהוץ לקל בהרבה עבורכם.
המגהץ קומולוס  3פותח בסקנדינביה על ידי צוות של מעצבים תעשייתים ,מהנדסים ואנשי מקצוע
מתחום האופנה במטרה לייצר את המגהץ הביתי המתקדם ביותר בנמצא.
למידע נוסף אודות סטימרי ,המוצרים שלנו וטיפול בבגדים ,אנא בקרו באתר שלנו שכתובתו
www.steamerystockholm.com
כמו כן ניתן לפנות אלינו בכתובת האי מייל support@steamerystockholm.com

 .4ניתן להתחיל בגיהוץ .יש להמנע משימוש או הדלקה של המגהץ בעוד מיכל המים ריק.
 .5עם סיום השימוש ,יש לכבות את המגהץ על ידי כיבוי כפתור הכיבוי וההדלקה ,והבאתו אל שלב .0
בכך תכבה נורית החיווי הירוקה.
 .6אין להשאיר את המגהץ עם מיכל מים ריק לאחר השימוש .במקרים נדירים תתכן בשל כך נזילת
מים .היצרן או היבואן אינם אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה מדליפה או נזילה.
גיהוץ בגדים
גיהוץ הבגדים הינה פעולה קלה ואנו בטוחים כי עם הזמן תמצאו את הטכניקה המתאימה ביותר
עבורכם .להלן מספר עצות והמלצות:
 .1תלו כל בגד מגוהץ על קולב נפרד
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תכולת האריזה
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 .1מגהץ ומיכל מים
 .2ראש המגהץ וצינור
 .3וו לתלית ראש הגיהוץ ,כשהמגהץ באחסנה ואינו בשימוש
 .4מתלה
 .5מוט בשלושה חלקים
 .6מברשת בד
 .7כפפת להגנה מפני חום

 .2לחצו היטב את ראש הגיהוץ כנגד הבגד בזמן הגיהוץ
 .3ניתן במקרים מסוימים למתוח מעט את הבגד בעת הגיהוץ בכדי לאפשר לאדים לעבור דרכו
 .4עבור בדים עדינים כגון משי או צמר ,אנו ממליצים לחבר את מברשת הבד המצורפת לאריזה
אל ראש הגיהוץ בעת השימוש.
 .5בכדי להחזיק את הבגד במצב ישר ושטוח ,ייתכן ויהיה צורך לאחוז בבגד בעת הגיהוץ .לשם
כך רצוי להשתמש בכפפת ההגנה מפני חום ,המצורפת למגהץ.
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ריקון וניקוי המגהץ
בעת חימום המים לכדי קיטור ,שיירים של אבנית ומגנזיום מצטברים בתוך המגהץ על פני הזמן.
לאחר זמן שימוש ממושך ,שיירים אלו עלולים ליצור שכבה שיכולה לפגוע באפקטיביות הפעולה
של המגהץ ואף לסדוק את המבנה שלו .לפיכך ישנה חשיבות רבה בניקוי המגהץ .אנו ממליצים
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מפרט טכני
מקורPRC:
תקןCE/RoHS :
דגםCumulus No.3 Home Steamer :
יבואןSteamery AB :
מתח חשמלי:
900W-1750W, 50/60Hz, AC220-240V :EU
900W-1750W, 50/60Hz, AC110-120V :CA,US
תכולת מיכל מים1800ml :
כיבוי אוטומטי :כשהטמפרטורה גבוהה מדי כתוצאה ממחסור במים ,מצב שלגביו ניתנת
שליטה :מתג  3מצבים – כיבוי1750W, 900W ,
משקל 5 :ק"ג
זמן אתחול 45 :שניות
פעולת גיהוץ רציפה אפשרית של  60דקות

לטיפול נגד אבנית אחרי כל  20שימושים מלאים במיכל המים .נוזל נגד אבנית הינה בדרך כלל
חומצה הממסה מגנזיום וסידן .שימוש בנוזל מסוג זה נעשה בשילוב מים חמים ותמיד יש לעקוב
אחר הוראות יצרן חומר הניקוי.
תוכלו גם לנקות את המגהץ באמצעות הפעולות הבאות:
 .1יש לנתק את מיכל המים ואת הצינור.
 .2יש לרוקן את תכולת המים של המגהץ דרך פתח היציאה של המגהץ
 .3בחלל המצוי מתחת למיכל ,יש לשפוך כ 50מיליליטר חומץ לבן מזוקק וכ 100-200מיליליטר מים חמים.
 .4יש להטות את המגהץ לסירוגין קדימה ולאחור ,ולעקוב אחר מיכל המים להווצרותם של גושים
בגוון חום כתוצר של פעולת הניקוי.
.5כשהושלמה הפעולה ,יש לנקז את המים דרך פתח היציאה או לחילופין להטות את המגהץ אל צידו.
על הפעולה מספר פעמים ,וזאת עד אשר המים היוצאים בעת פעולת הריקון הינם נקיים וללא שיירים.
 .6יש לחזור
הוראות בטיחות

אחריות למשך שנה
אחריות טכנית לפעילותו ותקינותו של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
האחריות לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת בלבד מיום רכישת המוצר המופיע
בחשבונית הקניה .אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק ,אביזרים וכלי עזר ,תקע חשמלי.
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 כלשהו ,הזנח או נפגע,
או שלא טופל לפי הוראות הטיפול והאחזקה השוטפות המצוינות בחוברת זו.
אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה
חשבונית הקנייה .בכל פניה יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר.

יבואן :יו.אר .פרדיס קריית שאול  ,2תל אביב טל03-68 88 709 .

 .1בעת השימוש ,ראש הגיהוץ נעשה חם מאוד .לפיכך ,יש להמנע ממגע עם ראש הגיהוץ בעת השימוש.
 .2חל איסור מוחלט לכוון את ראש הגיהוץ בכיוונם של אנשים ,חיות ,צמחים וכיוב'.
 .3צינור הגיהוץ צריך להיות מוחזק באופן אנכי ,במרחק של בין מטר ל 2מטר ,וזאת בכדי למנוע מצב של
הצטברות מים בצינור.
 .4יש להשתמש במגהץ על משטחים ורצפות ישרות .במידה וקיים שיפוע ,תתכן דליפה ונזילה מהמגהץ.
 .5את מיכל המים יש למלא במים בלבד ולא בשום נוזל אחר.
 .6אין לעשות כל שימוש במגהץ במידה והכבל החשמלי קרוע או פגום.
 .7יש לנתק את המגהץ מהחשמל בכל עת בה הוא אינו נמצא בשימוש.
 .8אין לאפשר לילדים כל שימוש או אחיזה של המגהץ בשום מצב.
 .9אין לעשות במגהץ שימוש אחר מזה שיועד לו ואין לעשות בו כל שימוש כצעצוע או משחק.
. 10לעולם אל תשים את מגהץ הקיטור ישירות על שטיח.
 .11בעת שימוש ואחסנה ,יש לוודא שהמגהץ מאוחסן בסביבה ועל משטח העמידים בפני מים,
וכן שבעת אחסנה המגהץ מרוקן ממים .במקרים נדירים תתכן דליפה מהמגהץ ולכן יש לשים לב למצב
המיכל ושאין ממנו כל נזילה .היבואן והיצרן אינם אחראים לכל נזק שיתכן ויגרם כתוצאה מנזילה.
 .12יש להרחיק את המגהץ מאנשים בעלי מוגבלויות.

כל הזכויות שמורות  Steamery 2020שטוקהולם .הודפס בסין
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