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2  מגהץ קיטור מקצועי  סטרטוס מס' 
חוברת מוצר עברית

ברוכים הבאים לסטימרי

בואו נעשה לכם את זה אפילו קל יותר, לטפל בבגדי העבודה שלכם.

מגהץ קיטור סטרטוס מס' 2 פותח על ידי מומחי אופנה, מהנדסים ומעצבים תעשייתיים סקנדינביים במטרה ליצור את 
מגהץ הקיטור המקצועי המושלם, עם עיצוב מינימליסטי סטרטוס מס' 2 מתאים לסביבה אופנתית ומקצועית.

סטרטוס מס' 2 הוא מגהץ הקיטור המקצועי הטוב ביותר שלנו עד כה.
למידע נוסף על סטימרי, מוצרינו ואופן הטיפול בבגדים, בקרו באתר האינטרנט שלנו:

  Info@steamery.co.Il  :או שלחו לנו דוא"ל לכתובת   www.steamery.co.il 

בברכה,  
סטימרי 

סטרטוס מס' 2  
תכולת האריזה

מגהץ ומיכל מים. 	
ראש קיטור וצינור. 2
וו אחיזה )לתליית ראש הקיטור כאשר אינו בשימוש(. 	
מוט מתברג )בשלושה חלקים(. 	
מברשת בד. 	
כפפת טרמית להגנה מפני חום. 	
מהדק קמטים. 	
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הרכיבו את מגהץ הקיטור שלכם

הרכיבו את סט המוטות. המוט הדק ביותר הוא החלק העליון.. 	
חברו את המוט המורכב למרכז מגהץ הקיטור.. 2
שחררו את הבורג העליון וחברו את הוו בחלקו העליון של המוט.. 	
חברו את ראש הקיטור לצינור.. 	
הניחו את ראש הקיטור על הוו.. 	
חברו בחוזקה את הצינור ליציאת הקיטור בחלק העליון של מגהץ הקיטור מול המוט.. 	

התחילו להשתמש במגהץ הקיטור שלכם
אופן השימוש במגהץ הקיטור שלכם

הנחו את מגהץ הקיטור על משטח שטוח במקום שבו אתם מתכננים להשתמש בו. הוצאו את מיכל המים והברגו . 	
את המכסה.

מלאו את המיכל ב-00	 – 200	 מ"ל מים והכנסו את המיכל חזרה למגהץ הקיטור. אנא שימו לב כי מגהץ הקיטור . 2
עלול לדלוף מים אם תטו אותו ברגע שיש מים במיכל. )אין להפעיל את מגהץ הקיטור על מיכל ריק(.

הפעילו את המגהץ הקיטור המקצועי סטרטוס מס' 2 על ידי החלפת ידית ההפעלה/כיבוי )שימו לב לנורית חיווי . 	
האור שהפכה לירוק(. סובבו את המתג ימינה כדי להפעיל את עוצמת הקיטור 	 )נמוכה( ושמאלה עבור עוצמת 

הקיטור 2 )גבוהה(. המתנו 0	 שניות עד שמכשיר הקיטור יתחמם.
התחילו לאדות.. 	
כבו את מגהץ הקיטור המקצועי סטרטוס מס' 2 על ידי העברת מתג ההפעלה/כיבוי לאמצע )נורית חיווי האור . 	

הירוקה כבתה(.
אל תשאירו את מגהץ הקיטור שלכם מלא במים. במקרים נדירים זה עלול לדלוף. סטימרי אינה לוקחת כל אחריות . 	

על רצפות או פנים חלל שנפגעו 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.
תלו את הבגד על קולב נפרד.. 	
הצמידו את ראש הקיטור בחוזקה נגד הבד תוך כדי אידוי.. 2
מתחו את הבד תוך כדי שהאדים החמים עוברים דרכו.. 	
לבדים רגישים כמו משי או צמר, אנחנו ממליצים לחבר את מברשת הבד על ראש הקיטור )כלולה באריזה(.. 	
כדי לשמור על הבד ישר כדאי לתפוס את שולי הבד תוך כדי אידוי. השתמשו בכפפת החום כדי להימנע מכוויה . 	

)כלולה באריזה(.
	 .  www.steamery.co.il : לקבלת מידע נוסף, טיפים ועצות בקרו באתר שלנו

ריקון וניקוי מגהץ הקיטור שלכם

כאשר מים מומרים לאדים, שאריות של סידן ומגנזיום נאספים בדוד שבתוך מגהץ הקיטור שלכם. כאשר מגהץ הקיטור אינו 
בשימוש זמן מה, שאריות אלו יוצרות ציפוי, אשר עשוי להפחית את היעילות ובסופו של דבר לפגוע במגהץ הקיטור שלכם.

לכן, חשוב לבצע הסרת אבנית ממכשיר הקיטור מדי פעם. אנו ממליצים להסיר אבנית כל 20 שימושים במיכל מים.
נוזל מסיר אבנית הוא חומצה הממיסה מגנזיום וסידן. על ידי שפיכת נוזל מסיר אבנית )או כל חומצה דומה אחרת כמו 

חומץ לבן מזוקק לשעבר( ומים חמים בתוך הדוד, הנוזל ינקה את מגהץ הקיטור שלכם משאריות אלו.
הסרת אבנית ממגהץ הקיטור שלכם על ידי ביצוע השלבים הבאים:

הסרו את מיכל המים ואת הצינור.. 	
רוקנו את מגהץ הקיטור ממים דרך יציאת הקיטור.. 2
יוצקים 0	 מ"ל של נוזל הסרת אבנית ו-00-200	 מ"ל מים חמים בפתח שמתחת למיכל.. 	
הטו את מגהץ הקיטור קדימה ואחורה. בעת הטיית מגהץ הקיטור, תראו חתיכות חומות של מגנזיום וסידן במים.. 	
שפכו את המים דרך יציאת הקיטור או הטו את מגהץ הקיטור הצידה.. 	
בצעו את ההליך הזה מספר פעמים עד שהמים צלולים ולא ניתן לראות יותר חתיכות חומות במים.. 	
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)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..

כאשר מגהץ הקיטור נמצא בשימוש החלק הקדמי של ראש האידוי נעשה חם מאוד, לכן הימנעו מלגעת בראש . 	
הקיטור כאשר מגהץ הקיטור נמצא בשימוש.

בשום פנים ואופן לא לכוון את אדי הקיטור כלפי אנשים, בעלי חיים או צמחים וכו '.. 2
צינור הקיטור יוחזק אנכית ורצוי 2.	 מטר מעל מגהץ כדי למנוע הצטברות מים בצינור.. 	
השתמשו במגהץ הקיטור על רצפות שטוחות למניעת דליפת מים.. 	
אין למלא את מיכל המים בנוזל אחר מלבד מים.. 	
אין להשתמש במגהץ הקיטור אם הכבל חשמל קרוע.. 	
נתקו את מגהץ הקיטור מהחשמל כאשר אינו בשימוש.. 	
אסור לילדים להשתמש או לתחזק את מגהץ הקיטור.. 	
אין להשתמש במגהץ הקיטור כצעצוע.. 	

אסור להניח את מגהץ הקיטור ישירות על שטיח.. 0	
שמרו תמיד את מגהץ הקיטור המקצועי סטרטוס מס' 2 על משטח מוגן מרטיבות בעת השימוש והאחסון שלו. . 		

לחלופין, רוקנו את מגהץ הקיטור שלכם כאשר היא אינו בשימוש. במקרים נדירים מגהץ הקיטור עלול לדלוף, שמרו 
על מגהץ הקיטור שלכם. סטימרי אינה לוקחת אחריות על רצפות ופנים שניזוקו ממים.

מפרט

P.R.C :מקור
CE/RoHS  :תעודות

מודל: סטרטוס מס' 2 מגהץ קיטור מקצועי
יבואן: יו אר פרדיס בע"מ

צבע: שחור מט
V/	0Hz 220 :מתח ותדר

הספק: 0			  ואט / 00		 ואט  )0	 גרם אדים / דקה, 2	 גרם אדים / דקה( 
קיבולת מיכל המים: 200	 מ"ל

כיבוי אוטומטי: נתמך )כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי בשל מחסור במים, המגהץ משמיע צפצוף(.
שליטה: כפתור 	 רמות )כבוי  / 00		 ואט/  0			 ואט(.

משקל: 	.	 ק"ג.
זמן חימום לתחילת עבודה: 		 שניות.

זמן פעולת האידוי: 0	 דקות של אדי קיטור רציף.

אחריות מוגבלת לשנתיים של יו אר פרדיס בע"מ

יו אר פרדיס בע"מ מתחייבת לחומרה של המוצר והאביזרים הכלולים מפני פגמים לחומרים ולביצוע למשך שנתיים 
מתאריך הרכישה המקורית.

יו אר פרדיס בע"מ אינה מתחייבת מפני בלאי רגיל, חוסר תחזוקה או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה. כדי 
לקבל שירות, נא להתקשר או לשלוח דואר ל- Info@steamery.co.il   . אם תגישו תביעה תקפה במסגרת אחריות זו, יו אר 

פרדיס בע"מ תתקן, תחליף או תחזיר את מכשיר הסטימרי שלכם לפי שיקול דעתה.

הטבות האחריות מתווספות לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים. ייתכן שתידרשו לספק הוכחה לפרטי רכישה 
בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.
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