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סיירוס מס' 1 מגהץ אדים דגם  

חוברת מוצר עברית  



2

ברוכים הבאים לסטימרי

סטימרי מציעה את הפתרונות הנכונים לשמירה על בגדיכם ושיישארו יפים. 
מגהץ האדים סיירוס מס' 1 פועל במהירות, חזק וקל בשימוש -  והופך לכם את פעולת הגיהוץ של בגדכם לתהליך פשוט 

ומהנה. 
 למידע נוסף על סטימרי, המוצרים שלנו ואופן הטיפול בבגדים, בקרו באתר שלנו www.steamery.co.il או שלחו לנו דוא"ל 

 Info@steamery.co.il :לכתובת

בברכה,
סטימרי 

 

)Safety Instructions ( הוראות בטיחות

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית 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.
בעת הפעלת מגהץ הקיטור )ובמיוחד בסביבת ילדים( יש תמיד לנקוט את אמצעי הבטיחות הבאים:

קראו את המדריך במלואו לפני השימוש במגהץ הקיטור שלכם.

סכנה - מגהץ הקיטור שלכם פועל באופן חשמלי כשהוא מחובר לחשמל. כדי להפחית את הסיכון למוות או לפציעה 
שנגרמים כתוצאה משוק חשמלי תמיד וודאו: 

אל תשתמשו במגהץ זה בדרך אחרת מזו המתוארת במדריך.. 1
נתקו את מגהץ הקיטור כשהוא לא בשימוש, גם כשאתם ממלאים מחדש את מיכל המים או כשאתם מנקים את . 	

מגהץ הקיטור. 
אל תשאירו את מגהץ הקיטור היכן שיש כל סכנה שהוא ייפול למים. . 	
אל תמשכו את כבל החשמל כדי להוציא את התקע משקע החשמל.  תמיד משכו מהתקע. . 	
אל תושיטו יד למכשיר שנפל למים. נתקו אותו מייד! . 	
השתמשו במגהץ רק באזור יבש.  . 	

אזהרה - כדי להפחית את הסיכון לכוויה, שריפה, התחשמלות או פציעה אחרת, וודאו תמיד כי: 
	 .  100°C 	1	° (-אל תכוונו את מגהץ הקיטור כלפיכם או כלפי אדם אחר, חיה, צמח וכדומה. טמפרטורת הקיטור היא כ

F( ועלולה לגרום לפציעה. 
אסור להשתמש במגהץ הקיטור כצעצוע. . 	
השימוש במגהץ  והפעלתו אסורים לילדים מתחת לגיל 	1. . 	

אסור לילדים לנקות או לתחזק את מגהץ הקיטור. . 10
אל תנקו את מגהץ הקיטור עם חומרים המכילים חומצות במיוחד לא עם חומצה מאכלת. מגהץ הקיטור עשוי להפוך . 11

את אדי החומצה לגזים קטלניים לשאיפה. 
אל תשתמשו במגהץ הקיטור אם כבל החשמל פגום, אם הוא אינו פועל כראוי, או אם הוא נפל ארצה או נפגם או נפל . 	1

־למים. אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם, הרכבה מחדש או תיקון שגויים עלולים לגרום לסיכון לשריפה, התחשמ
 לות או פגיעה באנשים בעת השימוש במכשיר. החזירו את המכשיר למרכז שירות מורשה לבדיקה ותיקון.

אל תשתמשו במגהץ הקיטור בשום דרך אחרת חוץ מהמתואר במדריך המשתמש. 
המכשיר כולל תקע מקוטב. השתמשו בשקע בעל הארקה. . 	1
אל תשתמשו בכבל מאריך להפעלת המכשיר. . 	1
אין להפעיל את מגהץ הקיטור מבלי למלא את מיכל המים כראוי. . 	1
כדי להפחית את הסיכון לעומס יתר במעגל, אל תפעילו שום דבר מלבד מגהץ הקיטור שלכם )מכשיר בעל מתח . 	1

גבוה( באותו מעגל. 
אל תגהצו את הבגדים שלכם )בעצמכם( או של אף אדם אחר בזמן שהם לבושים על הגוף. . 	1

אל תזרקו את המדריך הזה. שמרו והשאירו אותו יחד עם מגהץ הקיטור. 
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מגהץ קיטור סיירוס מס' 1 

תכולת האריזה  
מגהץ קיטור לנסיעות סיירוס מס' 1 . 1
מיכל מים. 	
מברשת בד. 	
כוס מדידה . 	

 

הוראות הפעלה 

־מגהץ קיטור זה מיועד לשימוש ביתי בלבד )לשימוש מסחרי, סטימרי ממליצה על דגם מגהץ הקיטור המסח
רי שלנו, מגהץ הקיטור המקצועי סטרטוס מס'  	.( 

הכנות

הסירו את מיכל המים על ידי משיכתו בכיוון ההפוך לידית האחיזה והרימו אותו החוצה ממגהץ הקיטור. שחררו בזהירות 
)אל תסירו( את פקק הגומי על גבי מיכל המים ומלאו את המיכל במים. סגרו את מיכל המים עם פקק הגומי והחזירו אותו 

למקומו במגהץ הקיטור. אנא שימו לב כי איכות המים חשובה ביותר לביצועים ארוכי הטווח של מגהץ הקיטור שלכם. 
למידע נוסף על איכות המים, עיינו בסעיף מים ואיכות מים להלן.

מים ואיכותם  

איכות מים היא מדע אמיתי בפני עצמו, האספקט הכי חשוב של מגהץ קיטור הוא מים נקיים וטהורים ככל האפשר על מנת 
למזער את הסיכון להשארת משקעים במגהץ הקיטור.  

אנו ממליצים בחום:
אחת ולתמיד, השתמשו במים מבקבוקים או מסוננים, כלומר מים המיועדים לשתייה )זה יאריך את חיי מגהץ 	 

הקיטור שלכם באופן ניכר(
מי קיטור של סטימרי 	 
מים מזוקקים )וודא שהמים המזוקקים אינם מהסוג ללא יונים(	 

אנו ממליצים )עם כמה עצות(: 
מגהץ הקיטור פועל היטב גם במי ברז רגילים	 
עם זאת, מי ברז מכילים תמיד כמות מסוימת של אבן גיר)אבנית( ומינרלים. למרות שיש במגהץ הקיטור ציפוי פנימי 	 

שגורם לו לעמוד במשקעים, הוא עשוי בסופו של דבר לסכן את איכות הביצועים של מגהץ הקיטור שלכם. 
מי גיהוץ ללא ריח	 

אנו לא ממליצים:
אל תשתמש במים ריחניים ומבושמים, זה יסתום את מגהץ הקיטור ובסופו של דבר יגרום לו להפסיק לפעול כראוי 	 
לעולם אל תשתמש בנוזלים אחרים מאשר מים	 

אופן השימוש במגהץ הקיטור שלכם סיירוס מס' 1    

הפעילו את מגהץ הקיטור על ידי הכנסת התקע לשקע חשמל והמתינו 0	-		 שניות עד שהנורית האדומה תכבה. . 1
זה מצביע על כך שחום הקיטור הגיע לטמפרטורה הנכונה לשימוש.

תוך כדי אידוי, אם הנורה האדומה נדלקת, המתינו מספר שניות מבלי ללחוץ על הכפתור. האדים צריכים להגיע . 	
שוב לטמפרטורה הנכונה.

בעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה, בדקו תחילה את האידוי על מטלית ישנה, שכן ייתכן שעדיין נותרו משקעי . 	
אבקה יבשים במגהץ הקיטור מתהליך הייצור.

כדי לגהץ את הבגד המועדף עליכם, תלו אותו על קולב והעבירו את ראש המגהץ על הבד במקביל ללחיצה על לחצן . 	
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הקיטור כדי להתיז אדים על הבגד. כוונו את מגהץ הקיטור כך שסילון הקיטור יהיה רחוק מכם. אל תשתמשו במגהץ 
הקיטור במשך יותר מ-0	 דקות ברציפות. אם ברצונכם להשתמש במגהץ הקיטור שלכם יותר מ-0	 דקות, הניחו לו 

להתקרר למשך שעה אחת בין שימוש לשימוש.
תמיד נתקו את מגהץ הקיטור משקע החשמל כאשר אינו בשימוש. רוקנו גם את מיכל המים לאחר השימוש. סטימרי  . 	

לוקחת כל אחריות על משטחים פגומים מרטיבות, תיקים או חפצים אחרים.

איך לגהץ את הבגדים שלכם
)ואיך להשתמש בכלים הנוספים(

לגהץ את הבגדים שלכם זה לא קשה, אבל אתם תמצאו את הדרך הנכונה ביותר עבורכם, הנה כמה עצות:
תלו את הבגד שלכם כראוי על קולב נפרד.. 1
העבירו את פיית האדים על הבד. ייתכן שיידרשו כמה החלקות עד שהקמטים ייעלמו לחלוטין.. 	
נסו לאדות מבפנים כדי להגיע לאזורים קשים.. 	
לבדים רגישים כמו משי וצמר, אנו ממליצים לחבר את מברשת הבד על ראש המגהץ )כלול . 	

באריזה(. אזהרה: היזהרו במיוחד כאשר אתה מחברים את מברשת הבד כדי למנוע כוויה. 
נתקו תמיד את מגהץ הקיטור והניחו לו להתקרר לפני שאתם מחברים את המברשת.

זהירות: אם אתם תולים את הבגדים על דלת בזמן גיהוץ, היזהרו שלא לפגוע בדלת עם אדי הקיטור. 
לטיפים נוספים והדרכות כיצד להשתמש במגהץ הקיטור שלכם, בקרו באתר האינטרנט שלנו-  

www.Steamery.co.il

מפרט טכני 

מקור: סין
CE/RoHS/GS/CB :תעודות

דגם: מגהץ אדים סיירוס מס' 1
יבואן: יו אר פרדיס בע"מ 

מתח כוח ותדירות: הספק 0		-0		 וולט/0	-0	 הרץ: 00	1 ואט
משקל: 0		 גרם

זמן הפעלה: 0	-		 שניות 

אחריות למשך שנה

סטימרי מתחייבת באחריות על חומרת המוצר כולל אביזרים כנגד פגמים למשך שנה מיום הרכישה המקורית. 
סטימרי אינה מתחייבת על האחריות נגד בלאי רגיל או תחזוקה לקויה, )למשל לנזק שנגרם למגהץ כתוצאה מתאונה או 

שימוש לרעה(. 
במידה ותגישו תביעה במסגרת אחריות זו, סטימרי תתקן, תחליף או תחזיר לכם את המגהץ על פי שיקול 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 		1 תל-אביב / מיקוד   	1		0		
שירות לקוחות -  טל. 		0				.0	0 / 	0					.	0
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