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הרכיבו את מגהץ הקיטור שלכם
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הוא החלק העליון.

הקיטור.מגהץשלההברגהאזורלמרכזהמורכבהמוטאת.הבריגו2
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אופן השימוש והרכבה של מגהץ הקיטור
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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.

ירוק).אורשנדלקלב(שימו2כיבוי/ההפעלהכפתוראתוהזיזולחשמל.חברו3

נמוכה) וכוח קיטור ןן ( לעצמה גבוהה יותר).הפעילו את המתג  כדי להפעיל את כוח קיטור ן ( לעוצמה
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התחילו לגהץ את הבגדים שלכם

את הדרך הכי נכונה לכם.לגהץ באדים את הבגדים שלכם זה קל ואחרי זמן מה תמצאו

הנה כמה מההמלצות שלנו.
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כפתורים וכד'.(כלולה בחבילה) כדי להגיע לאזורים כמו צווארון, חפתים,

:הדרכותבקטגורייתשלנובאתרבקרוועצותנוסףמידעלקבלת.6
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ריקון וניקוי מגהץ הקיטור

נשמרות בחלקים של המגהץ.בשל פעולת האידוי אשר בה מים מומרים לאדים, שאריות אבנית

אשר עלול להפחית את היעילות ובסופושאריות אלו יוצרות ציפוי אבנית, במיוחד במים שיש בישראל
ביותר.של דבר לגרום נזק למגהץ. לכן מים מזוקקים הם הטובים

מים,מכלי20שלמילויאחריאותולנקותממליציםאנו-פעםמדיהקיטורמגהץאתלנקותחובהלכן

ע"י שימוש במים חמים וחומץ לבן אשר ינקו את שאריות האבנית.

הבאיםהסירו שאריות ממגהץ הקיטור שלך על ידי ביצוע השלבים
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מים( להפוך את המגהץ).
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ואט)-1850וו/1500ואט-ו/למרכזלהעבירכבוירמות(3כפתורשליטה:

ק"ג8.4משקל:

שניות.45עבודה:לתחילתחימוםזמן

מתמשך.קיטוראדידקות90האידוי:פעולתזמן

אחריות שנתיים

תאריך הרכישה המקורי, הצגת חשבונית אויו אר פרדיס בע"מ נותנת אחריות על המוצר לשנתיים מיום
הוכחת פרטי הרכישה.

תחזוקה לא נכונה ובהתאם להוראות,יו אר פרדיס בע"מ אינה מתחייבת על אחריות נגד בלאי רגיל,
או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או נזק שנגרם על ידכם למכשיר.
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