הגנה על סביבה:
כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני ,אין להשליך מכשירים שעליהם
יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת ,וחובה למחזר אותו כראוי.
מופיע סמל זה

הוראות הפעלה ושימוש
מגהץ קיטור

הערה

אם יש שאלות על הוראות ההארקה והחשמל ,היוועצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים ,לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור
לא נכון של המכשיר לחשמל.

אזור תעשיה נשר ת.ד 841 .רמלה  , 7210702מחלקת שרות לקוחות :טלפון  ,08-9189199פקס 08-9189188

דגם42576 :

לקוחות נכבדים,
חברת שריג אלקטריק בע”מ מודה לכם על שרכשתם מוצר זה מתוצרת
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר ,תוך
הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות.
ללא חשבונית רכישה ,אין תוקף לתעודת האחריות.

רשימות:

הוראות בטיחות חשובות:
• לפני החיבור לחשמל וודאו כי מתח החשמל בשקע מתאים לרשום על גבי המכשיר ( 230וולט).
• אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה ,נפל או נפגם ,יש להעביר את
המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
• כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית .תיקון ע"י אדם לא מקצועי ,עלול לגרום לפציעה ,יסיר את
אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
• יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת  . morphy richardsשימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן
עלול לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לפציעה.
בטיחות אישית:
• כוויות עלולות להיגרם כתוצאה מנגיעה בחלקי מתכת חמים ,מים חמים או אדים .היו זהירים כאשר אתם הופכים מגהץ
קיטור ,משום שייתכן כי במיכל המים יש מים חמים.
• אין להשתמש במאפיין של סילון הקיטור האנכי על בגדים בעת לבישתם.
• אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל ,או על גבי קרש גיהוץ .אין לאפשר לכבל החשמל
להידלדל מעבר למשטח העבודה.
• יש להקפיד כי המפסק כבוי לפני חיבור או ניתוק משקע החשמל.
• אין למשוך בכבל לצורך ניתוק משקע החשמל .במקום זאת ,אחזו בתקע ומשכו כדי לנתק.
• אין לאפשר לכבל לבוא במגע עם משטחים חמים .הניחו למגהץ להתקרר לחלוטין לפני אחסונו .כרכו את הכבל ברפיון
מסביב למגהץ לפני האחסנה.
• כדי להגן מפני סכנת התחשמלות ,אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
• אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרת על ידי היבואן.
• יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות ,תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר
ניסיון וידע ,אלא אם הם קיבלו הדרכה ו/או השגחה בנוגע לשימוש במוצר באמצעות אדם האחראי לבטיחותם.
יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
• אין להפעיל את המגהץ כאשר כבל החשמל שלו פגום ,או לאחר שהמגהץ הופל או ניזוק בצורה כלשהי .כדי למנוע סכנה
של התחשמלות ,אין לפרק את המגהץ ,אלא לפנות לחברה לצורך קבלת ייעוץ .הרכבה חוזרת שגויה של המכשיר עלולה
לגרום לסכנת התחשמלות בעת השימוש במגהץ.
• השתמשו במגהץ אך ורק לצורך המטרה שלשמה נועד.
• יש לנתק את המגהץ משקע החשמל שבקיר בעת מילויו במים ,ריקונו ,ניקויו וכאשר אינו בשימוש.
• הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
מיקום:
• אין להשתמש מחוץ לבית.

2

11

רשימות:
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אזהרות בטיחות:
יש לקרוא את ההנחיות הבאות בצורה מעמיקה:
• טרם השימוש ,יש לבדוק שאספקת החשמל מתאימה למתח המוצג על תווית המספר הסידורי .חבר את המכשיר לשקע
מוארק בלבד (לפחות  10אמפר).
• במקרה של חוסר תאימות בין התקע לשקע ,יש להחליף את ראש התקע ע»י חשמלאי מוסמך בלבד.
• בטיחות בחשמל למכשיר תוענק לחיבור מוארק על פי תקנות הבטיחות .היצרן אינו נושא באחריות כל נזק שייגרם
מהארקה שאינה מספקת .יש להיוועץ בחשמלאי בכל ספק שמתעורר.
• אין להשאיר מים במכשיר כאשר הטמפרטורה החיצונית היא  0מעלות צלסיוס ומטה.
• לאחר פירוק המכשיר מהאריזה ,יש לבדוק שלא קיימים תקלות או נזקים על המכשיר ,בכל ספק שמתעורר ,אל תעשו
שימוש במכשיר והעבר אותו לבדיקה אצל חשמלאי.
• חומרי אריזה ,יש להרחיק שקיות פלסטיק ,קלקר וכו' מהישג ידם של ילדים בכדי למנוע סכנה.
• השימוש במתאמים ,מפצלי חשמל ו/או כבל מאריך אינו מומלץ ,במקרה ואין דרך להימנע מכך ,יש לעשות שימוש
במתאמים ,מפצלי חשמל ו/או כבל מאריך התואמים לתקנות הבטיחות .אל תחרגו מדירוג הכוח המוצג על המתאם.
• המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ,כל שימוש אחר מוגדר כסכנה ואינו ראוי.
• היצרן אינו אחראי לנזק שנגרם משימוש לא ראוי ,לא נכון או שימוש חסר אחריות במכשיר.
• במהלך השימוש יש לדאוג לסגור את פתח מילוי המים.
• אין לאפשר לילדים לעמוד בחזית המגהץ בעת לחיצה על "כפתור שחרור הקיטור".
• שרוך החיזוק מיועד לצינורית הקיטור ולכבל החשמל.
• ניתן להניח את צינורית הקיטור והכבל בתופסן הצינורית ,זה מאפשר עבודה נוחה יותר.
• המכשיר אינו מיועד לשימוש לאנשים בעלי יכולות פיזיות ,נפשיות או חושיות ירודות או כאלה שאינם בעלי ניסיון וידע
(כולל ילדים) בתפעול המכשיר ,אלא אם הם בפיקוח אדם משגיח לאחר שקיבלו הוראות תפעול .יש לפקח על ילדים
ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
• במידה וכבל החשמל תקול ,יש להחליפו באמצעות שירות לקוחות בכדי להימנע מסכנה.
• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות ,תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר
ניסיון וידע ,אלא אם הם קיבלו הדרכה ו/או השגחה בנוגע לשימוש במוצר באמצעות אדם האחראי לבטיחותם.
יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
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יש לשים לב במיוחד:
• אין לגעת במכשיר עם ידיים או רגליים רטובות.
• אל תעשה שימוש במכשיר בחדרי אמבטיה.
• אל תמשוך את המכשיר או הכבל בכדי לנתק אותו מהשקע.
• אל תחשוף את המכשיר לשינויי אקלים (חום ,גשם ,קיפאון וכו').
• אל תאפשר שימוש של המכשיר ע'י ילדים או מבוגרים לא אחראים אלא אם הם תחת פיקוח.
• אל תשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא פועל ,מקור לסכנה.
• יש לנתק את המכשיר מהשקע טרם ביצוע עבודת תחזוקה ,ניקוי או מילוי מים.
• במקרה של תקלה או כשל תפעולי ,יש לכבות את המכשיר ולא לנסות לתקנו.
• יש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה ולוודא החלפה בחלקי חילוף מקוריים .אי מילוי אחר ההנחיות מעלה,
עלול להשפיע על המכשיר וביטחון תפעולו.
• במקרה שהחלטת לא לעשות שימוש עתידי במכשיר ,נתק אותו מהשקע וחתוך את התקע מכבל החשמל,
זה יבטיח אי הפעלתו בעתיד.
• יש לבצע עבודות תחזוקה בהתאם להנחיות היצרן בלבד.
• אין להחליף את כבל החשמל באופן עצמאי ,כיוון שנדרשים כלים מיוחדים .במקרה בו הכבל תקול,
צור קשר עם מרכז השירות.
• אל תמלא את מיכל המכשיר תחת מים זורמים.
• אל תאפשר מגע של כבל החשמל עם פלטת החימום.
• לעולם אל תכוון את פליאת אדי המגהץ כלפי אנשים ,סכנה חמורה.
• אל תעשה שימוש במגהץ על בדים רטובים מאוד.
• אל תעמיד את המגהץ על המעמד כשהפלטה חמה.
• אל תמלא את מיכל חימום המים יתר על המידה ואך תוסיף מסיר כתמים למים.
• כאשר המכשיר אינו בשימוש ,הוצא את התקע מהשקע .אל תשאיר את המכשיר דולק שלא לצורך.
• לעולם אל תשחרר את הברגת השסתום כאשר המכשיר מחובר לרשת החשמל.
• היעזר במשפך לצורך מילוי מחמם המים מבלי לגרום למילוי יתר.
• יש להניח את מחמם המים על משטח ישר בעל עמידות לטמפרטורה גבוהה.
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עצות לגיהוץ מושלם
בדוק את תווית היצרן על הבגד ואת הסמל כמפורט מטה:

סוג הבד

מיקום ווסת
הטמפרטורה

הנחיות גיהוץ

פשתן

גיהוץ יבש
יש לעקוב אחר ההנחיות על תווית
הבגד .סוג הבד הזה דורש בדר»כ
גיהוץ קל מאוד.

פוליאסטר
משי מלאכותי

גיהוץ יבש
יש לגהץ רק בחלק הפנימי של הבגד.
מומלץ לבחור בטמפרטורה הנמוכה
ביותר.

משי

גיהוץ באדי קיטור
גיהוץ פנים וחוץ הבגד .הניחו בגד על
הבד בכדי להימנע מגימור מבריק.

צמר
כותנה קלה
פשתן קל

גיהוץ באדי קיטור
גיהוץ פנים וחוץ הבגד .הניחו בגד על
הבד בכדי להימנע מגימור מבריק.

כותנה דקה
פשתן מעומלן דק

גיהוץ באדי קיטור
יש להרטיב את הבגד באמצעות
האדים לפני הגיהוץ .בדים עבים יותר
ניתנים לגיהוץ בחזית הבגד .בגדים
בצבעים כהים ובגדים רקומים יש
לגהץ בחלק הפנימי.

מצעים

גיהוץ באדי קיטור
השתמשו בכמות גדולה של אדים
לגיהוץ פנים וחוץ הבגד .הניחו בגד
על הבד בכדי להימנע מגימור מבריק.
יש לגהץ שרוולים ואת דש הבגד על
מנת להשיג גימור טוב יותר.
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• הדליקו את המכשיר שוב.
• לפני הגיהוץ ,שחררו אדי קיטור לכיור או למיכל אחר וודאו שהאדים נקיים .פעולה זו אמורה להימשך מספר שניות.
• ניתן להמשיך את הגיהוץ כרגיל.

 .1פלטת חימום

 .9מקום לאחסון כבל החשמל

פתרון בעיות:

 .2נורית חיווי "חימום לגיהוץ"

 .10פקק לניקוי דוד הקיטור

 .3לחצן קיטור

 .11חריץ לאחסון כבל החשמל

 .4וסת חום  -תרמוסטט

 .12גוף מחולל הקיטור

 .5כבל החשמל

 .13מיכל מילוי מים

בעיה

סיבה

פתרון

יוצאים מים מהמגהץ ולא אדים

המכשיר לא הגיע לטמפרטורה
הרצויה.
חוגת וסת הטמפרטורה מכוונת
למינימום.

המתינו לנורית חיווי
“ ”Steam Readyולנורית
הפעלה שתיכבה.
הגבירו את באמצעות וסת
הטמפרטורה.

המכשיר עובד אך לא מפיק אדים

מיכל המים ריק או לא הוכנס כראוי

מלאו את מיכל המים

הצעות:
חלקו את הכביסה בהתאם לטמפרטורת גיהוץ .התחילו גיהוץ בגדים הדורשים טמפרטורה נמוכה יותר .לקבלת מידע
מפורט ,עיינו בתרשים בסוף חוברת זו.
בדים כגון קטיפה ,צמר ,ואביזרים כגון כפפות ,תיקים וכו› ,ניתן להחזיר למראה שלהם באמצעות העברת המגהץ על פני
הבד ולחיצה על כפתור אדי הקיטור.

הכרת מגהץ הקיטור שלכם:

 .6נורית חיווי פעולה
 .7לחצן הפעלה
 .8נורית חווי קיטור מוכן
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טביעות שנותרו שטיחים על ידי רהיטים ניתן להסיר על ידי הפעלת אדים על החלקים המעוכים והברשה קלה .אם השטיח
עשוי מחומר סינתטי ,אין לבחור טמפרטורה גבוהה.
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כיצד להשיג גימור מקצועי בגיהוץ:
גיהוץ רגיל מחולל כמות קטנה של אדים .במקרה כזה יש צורך בהפקת אדים באופן מתמשך בכדי למנוע קיפול של הבד
המגוהץ .מערכת גיהוץ מקצועית פועלת באופן שונה למדי .הבד נעשה תחילה לח על ידי הקיטור ולאחר מכן ,בשלב השני,
עובר גיהוץ יבש בדרך הרגילה .משמע ,שהקמט הקטן ביותר ייושר והגיהוץ יהיה מושלם .בשלב הראשון (הרטבה קלה של
הבד באמצעות הקיטור) ,יש להחזיק את המגהץ  20ס»מ מעל הבד וללחוץ על כפתור האדים ( .)3יש להעביר את המגהץ
על הבגד בצורה מעגלית ,בגדים מקומטים קלות דורשים כמה רגעי אדים בלבד ,בעוד שבדים מקומטים חייבים לעבור
הרטבה באמצעות האדים למשך כמה שניות.
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במהלך השלב השני (גיהוץ יבש) ,בדקו שווסת הטמפרטורה נמצא במיקום הנכון לסוג הבד .שחררו את כפתור האדים
ובצעו גיהוץ יבש .תוכלו לקבל גיהוץ מקצועי באמצעות טכניקת הגיהוץ ושמירה על העצות שסופקו בחוברת.
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הוראות שימוש
גיהוץ בקיטור מותר
לגיהוץ יבש ,כוונן את וסת הטמפרטורה
( )4למיקום....
גיהוץ בקיטור מותר
לגיהוץ יבש ,כוונן את וסת הטמפרטורה ( )4למיקום....
גיהוץ יבש
בדוק את עמידות הבד לגיהוץ קיטור או גיהוץ יבש עם
כוונון וסת הטמפרטורה ( )4למיקום...
לא לגיהוץ
גיהוץ או טיפול בקיטור אסור.
גיהוץ בקיטור
• המכשיר עושה שימוש במי ברז רגילים.
אם קשיות המים גבוהה (קשיות גבוהה יותר מ 27-יחידות צרפתיות  ,)FHאנו ממליצים לעשות שימוש במים מזוקקים
או במים ללא מינרלים .בעת השימוש במגהץ בפעם הראשונה ,מומלץ לעשות שימוש בבד רגיל.
לפני השימוש במכשיר ,הוציאו את המיכל ( )14ומלאו אותו ,יש לשים לב לא לחרוג מסימון ה.MAX-
החזירו את המיכל חזרה ודחפו אותו פנימה עד להישמע קליק.
חברו את המכשיר לחשמל.
לחצו על כפתור ההדלקה ( ,)7נורית מחוון ההפעלה תידלק ( )6ונורית מחוון הקיטור תאיר ( ,)8משמעה שהמגהץ ומחמם
המים מתחילים פעולתם.
הזינו מים ממשאבת המים כאשר מחמם המים ( )13חימם את המים דיו.
בחרו את טמפרטורת העבודה ע"י וסת הטמפרטורה ( ,)4התקן הקיטור מציין את אזור הגיהוץ שניתן לבחור (איור .)3
לאחר כ 2-דקות ,נורית מחוון החימום תיכבה ,משמע שניתן לעשות שימוש בקיטור.
לאחר כ 3-דקות נורית מחוון הקיטור תיכבה ,משמע שניתן לעשות שימוש בקיטור.
ניתן להשתמש בקיטור באמצעות לחיצה על כפתור הקיטור (.)3
שחרר את כפתור הקיטור ,ואדי הקיטור יפסיקו.
המגהץ יכול ליצור אדי קיטור גם בתנוחה מאוזנת וניתן לעשות בו שימוש לריענון של בדים בקלות באמצעות האדים.
עם סיום הגיהוץ ,לחץ על המתג ( ,)7נתק את כבל החשמל לחץ על כפתור הקיטור ( )3לשחרור שאריות הקיטור.
חשוב :המשך הוצאת קיטור למשך זמן ארוך ,כאשר המשאבה מוסיפה מים למחמם המים ,תגרום להפסקה בשחרור
האדים למשך זמן של  10שניות.

גיהוץ יבש
חברו את המכשיר לאספקת החשמל ,לחצו על כפתור ההפעלה ( )7ובחרו את הטמפרטורה המתאימה ע"י סיבוב
כפתור וסת הטמפרטורה ( .)4המתינו לכיבוי נורית חיווי החימום ( ,)2המעידה על כך שהטמפרטורה הגיעה לגובה הרצוי.
לגיהוץ יבש אין צורך ללחוץ על כפתור הקיטור)3(.
מילוי המיכל
פונקציית המילוי האוטומטי דואגת להפעיל את המשאבה ולמלא את מחמם המים .כאשר תשמעו קול חזק בהזנת המים,
משמע שהמים במיכל התרוקנו ויש צורך למלא את המיכל שוב .יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ( )7ולנתק את החשמל.
לאחר מכן מלאו את המיכל ( )14ולחצו שוב על כפתור ההפעלה (.)7
אחסון המגהץ
יש לוודא שהמגהץ התקרר לחלוטין .רוקנו את מיכל המים ( .)14לא נדרש לנקז את מחמם המים לאחר הגיהוץ.
ניתן להכניס את צינורית הקיטור ( )5וכבל החשמל לחריץ האחסון ( )12ולקופסא (.)10
נעילת המגהץ
לנעילת המגהץ יש להניח אותו על החלק האחורי בתושבת.
טיפול ותחזוקה
טרם ביצוע עבות תחזוקה ,יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
כדי לנקות את גוף המכשיר ,פשוט השתמשו במטלית לחה .אין להשתמש בממיסים או בחומרי ניקוי
העלולים לפגוע בחומר הגוף.
יש לשמור על פלטת המגהץ נקייה לחלוטין ,ניתן לנגבה באמצעות מטלית לחה.
אין לנקות את המכשיר באמצעות חומרים להסרת אבנית.
אין לגהץ רוכסנים ,טבעות וכו' .כיוון שהם יכולים לשרוט את הפלטה .עם סיום הגיהוץ,
הנח את המגהץ על התושבת יש לוודא כי לא נותרו שאריות מים מתחת בפלטת המגהץ כיוון שהם עלולים לגרום כתמים.
אחסנו את המכשיר במקום יבש.
ניקוי תקופתי של מחמם המים
• כדי לשמור על ביצועים מיטביים ,נקו את מחמם המים אחת לכל  20/10שימושים ,בהתאם לכמות האבנית במים.
• נתקו את המכשיר ואפשרו לו להתקרר למשך שעתיים לפחות.
• לאחר שהמכשיר התקרר דיו ,הרם צד אחד של שסתום הניקוי (איור ( )5אל תשכיבו את המכשיר כאשר אתם פותחים
את שסתום הניקוי ,המים עלולים לנזול).
זהירות! אל תנסה לפתוח את שסתום הניקוי כאשר המחמם נמצא בלחץ עבודה.
זהירות! אל תמזגו יותר מ 200-מ"ל מים לתוך המחמם .מזגו את המים באיטיות,
שהמים לא יגלשו ,המכשיר עלול להינזק.
• שטפו את מחמם המים ושיפכו את המים לתוך הכיור או לתוך מיכל לאיסוף מים מלוכלכים.
• אם המים מלוכלכים מאוד ,חיזרו על הפעולה עד לניקוי.
• בדקו כי החותמת קיימת ומוטבעת כראוי.
• מלאו שוב את מיכל המים.
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