חוברת מוצר  -סטרטוס מס'  - 2מגהץ קיטור מקצועי
ברוך הבא לSteamery Stockholm-
מגהץ קיטור סטרטוס מס'  2פותח על ידי מומחי אופנה ,מהנדסים ומעצבים תעשייתיים סקנדינביים
במטרה ליצור את מגהץ הקיטור המקצועי המושלם ,עם עיצוב מינימליסטי סטרטוס מס '  2מתאים
לסביבה אופנתית.
סטרטוס מס'  2מגהץ הקיטור המקצועי הוא הטוב ביותר שלנו עד כה.
כדי לדעת עוד על , Steameryהמוצרים שלנו ואופן הטיפול בבגדים בקרו ב:
www.steamery.co.il
או שלחו לנו ל:
info@steamery.co.il

סטרטוס מס' STRATUS NO' 2 - 2
תכולת האריזה

. 1מגהץ ומיכל מים
. 2ראש קיטור וצינור
 3וו אחיזה (לתליית ראש הקיטור כאשר אינו בשימוש)
 4מוט מתברג (בשלושה חלקים)
 5מברשת לבדים עדינים
. 6כפפת הגנה טרמית להגנה מפני חום
. 7ידית הידוק קמטים

הרכיבו את מגהץ הקיטור שלכם
. 1הרכיבו את שלושת המוטות  -החלק הדק ביותר של המוט
הוא החלק העליון.
. 2הבריגו את המוט המורכב למרכז אזור ההברגה של מגהץ הקיטור.
 .3חברו את הוו לחלק העליון של המוט.
. 4חברו את פיית האידוי לצינור .
 . 5הניחו את פיית האידוי על הוו.
. 6חברו בחוזקה את צינור האידוי למגהץ בהברגה  -נמצא צמוד לכניסת הברגת המוט.
אופן השימוש והרכבה של מגהץ הקיטור
. 1הוציאו את מיכל המים ושחררו את מכסה ההברגה.

. 2מלאו את מיכל המים ב 3200 -מ"ל של מים מזוקקים או מסוננים ,הבריגו חזרה את המכסה והחזירו
את מיכל המים למקומו .שימו לב כי מגהץ ,שימו לב לא להטות הצידה את מגהץ הקיטור שלא ידלפו
מים ,וכן לא להתחיל בפעולת הגיהוץ כאשר המיכל ריק.
.3חברו לחשמל והזיזו את כפתור ההפעלה  /כיבוי ( 2שימו לב שנדלק אור ירוק).
הפעילו את המתג כדי להפעיל את כוח קיטור ן ( לעוצמה נמוכה) וכוח קיטור ןן ( לעצמה גבוהה יותר).
חכו כ 40 -שניות להתחממות המגהץ.
. 4התחילו בפעולת הגיהוץ (לא לגהץ עם מיכל ריק ממים).
. 5כיבוי מגהץ הקיטור סטרטוס מס'  2נעשה על-ידי הזזת מתג ההפעלה/כיבוי לאמצע (נורית חיווי אור
ירוק כבה).
. 6אל תשאירו את מגהץ הקיטור מלא במים .במקרים נדירים הוא עלול לדלוף ,יו אר פרדיס בע"מ אינה
לוקחת אחריות על רצפות ,שטיחים או שטח פנים דירה  ,משרד שניזוקו מרטיבות.

התחילו לגהץ את הבגדים שלכם
לגהץ באדים את הבגדים שלכם זה קל ואחרי זמן מה תמצאו את הדרך הכי נכונה לכם.
הנה כמה מההמלצות שלנו.
. 1תלו את הבגד על קולב נפרד.
. 2הצמידו את ראש הקיטור בחוזקה נגד הבד .
. 3מתחו את הבד תוך כדי שהאדים  /קיטור עוברים דרכו.
. 4לבדים רגישים כמו משי או צמר ,אנחנו ממליצים לחבר את מברשת הבד על ראש הקיטור (כלולה
באריזה).
. 5כדי לא לקבל כוויה או לישר אזורים מורכבים לגיהוץ ,הכניסו את היד השנייה לכפפת ההגנה מחום
(כלולה בחבילה) כדי להגיע לאזורים כמו צווארון ,חפתים ,כפתורים וכד'.
 .6לקבלת מידע נוסף ועצות בקרו באתר שלנו בקטגוריית הדרכות:
www.steamery.co.il

ריקון וניקוי מגהץ הקיטור
בשל פעולת האידוי אשר בה מים מומרים לאדים ,שאריות אבנית נשמרות בחלקים של המגהץ.
שאריות אלו יוצרות ציפוי אבנית ,במיוחד במים שיש בישראל אשר עלול להפחית את היעילות ובסופו
של דבר לגרום נזק למגהץ .לכן מים מזוקקים הם הטובים ביותר.
לכן חובה לנקות את מגהץ הקיטור מדי פעם  -אנו ממליצים לנקות אותו אחרי מילוי של  20מכלי מים,
ע"י שימוש במים חמים וחומץ לבן אשר ינקו את שאריות האבנית.
הסירו שאריות ממגהץ הקיטור שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים
. 1הסירו את מיכל המים מהמגהץ והבריגו החוצה את צינור האידוי ואת המוט.

. 2רוקנו את מגהץ הקיטור מהמים דרך חור ההברגה של צינור הקיטור והפתח שקיים מתחתית למיכל
מים( להפוך את המגהץ).
. 3מלאו  50מ"ל של חומץ לבן ו 100-200מ"ל של מים חמים בפתח(ריבוע) שמתחת למיכל מים.
. 4הטו את המגהץ קדימה ואחורה ,ימינה ושמאלה בעדינות מידי פעם ,בהטיית המגהץ אתם תראו
חתיכות של אבנית במים  -המתינו  10דקות.
. 5שפכו את המים החוצה יחד עם האבנית שהשתחררה.
. 6חזרו על הפעולה מספר פעמים עד שהמים יצאו צלולים וללא שאריות אבנית.

הוראות בטיחות
. 1כאשר מגהץ הקיטור נמצא בשימוש החלק הקדמי של ראש האידוי נעשה חם מאוד ,לכן הימנעו
מלגעת בראש מחשש לכוויה.
 . 2בשום פנים ואופן לא לכוון את אדי הקיטור כלפי אנשים ,בעלי חיים או צמחים וכו '.
. 3צינור הקיטור יוחזק אנכית ועדיף  1,2מטר מעל מגהץ כדי למנוע יציאת מים מהצינור.
. 4השתמשו במגהץ הקיטור על משטח שטוח ויציב למניעת דליפת מים.
. 5אין למלא את מיכל המים בנוזל אחר מלבד מים.
. 6אין להשתמש במגהץ הקיטור אם הכבל חשמל קרוע.
 . 7נתקו את מגהץ הקיטור מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
. 8ילדים לא צריכים להשתמש או לתחזק את מגהץ הקיטור.
. 9אין להשתמש במגהץ הקיטור כצעצוע או משחק.
. 10לעולם אל תשימו את מגהץ הקיטור ישירות על שטיח.

מפרט
מקורP.R.C :
תעודותCE/RoHS :
מודל :סטראטוס מס'  2מגהץ קיטור מקצועי
יבואן :יו אר פרדיס בע"מ
צבע :שחור מט
מתח חשמלי 220:ואט  42 /גרם אדים לדקה 1850W/ 1500W /
קיבולת מיכל המים 3200 :מ"ל
הפעלת כיבוי אוטומטית :נתמך (כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי בשל מחסור במים המגהץ משמיע
צפצוף.

שליטה :כפתור  3רמות(כבוי להעביר למרכז  /ו  -ואט  / 1500וו  -1850ואט)
משקל 8.4 :ק"ג
זמן חימום לתחילת עבודה 45 :שניות.
זמן פעולת האידוי 90 :דקות אדי קיטור מתמשך.
אחריות שנתיים
יו אר פרדיס בע"מ נותנת אחריות על המוצר לשנתיים מיום תאריך הרכישה המקורי ,הצגת חשבונית או
הוכחת פרטי הרכישה.
יו אר פרדיס בע"מ אינה מתחייבת על אחריות נגד בלאי רגיל ,תחזוקה לא נכונה ובהתאם להוראות,
או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או נזק שנגרם על ידכם למכשיר.
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