מגהץ קיטור
הוראות הפעלה ושימוש
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לקוחות נכבדים,
חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מגהץ זה מתוצרת . morphy richards
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר,
תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ו נתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום
מגוריכם.

הוראות בטיחות חשובות
 לפני החיבור לחשמל וודאו כי מתח החשמל בשקע מתאים לרשום על גבי המכשיר ( 230וולט).
 כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י מרכז שירות מורשה .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.
 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 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.
 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.

מיקום
 אין להשתמש מחוץ לבית.
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ילדים
 כאשר מכשיר חשמלי כלשהו מופעל בקרבת ילדים ,נדרשת השגחה צמודה.
חשוב לזכור

למטרת בטיחות עליכם לקרוא את ההוראות בזהירות טרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה.
שמרו הוראות אלו לעיון בעתיד.
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וניתן להפעלה רק בהתאם להוראות הפעלה אלו.
מכשיר זה מייצר אדים בטמפרטורה גבוהה .התייחסו אליו בזהירות והזהירו משתמשים אחרים
לגבי סכנה אפשרית.
דברים שיש לעשות
 .1בדקו את מתח החשמל של רשת החשמל ,הנקוב על גבי לוחית הדירוג ,בהתאם לאספקת החשמל
המקומית.
 .2שחררו ויישרו את כבל החשמל ואת כבל אספקת החשמל טרם השימוש.
 .3הניחו והשתמשו במכשיר על גבי משטח מוצק ויציב.
 .4הימנעו מנגיעת כבל החשמל וכבל אספקת החשמל בפלטת הבסיס.
 .5את התקע של כבל החשמל צריך להוציא משקע החשמל לפני שמיכל המים מתמלא במים.
 .6שמרו את המכשירים החשמליים הרחק מהישג ידם של ילדים או אנשים מוגבלים .אין לאפשר להם לעשות
שימוש במכשירים ללא השגחה.
 .7בעת מיקום המגהץ על גבי הסטנד שלו ,וודאו כי המשטח עליו הסטנד ממוקם ,הינו יציב.
 .8במידה וכבל ה חשמל או כבל אספקת החשמל פגומים ,על היצרן או סוכן השירות שלו או כל אדם מיומן אחר
להחליף אותו ,על מנת למנוע סכנה.
 .9רוקנו את מיכל המים לאחר השימוש.
 .11מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או מנטליות
מופחתת ,או העדר הנ יסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם לבטיחותם,
המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה ,וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה,
כדי להבטיח שהם לא משחקים עם מכשיר.
 .11ילדים צריכים להימצא תחת השגחה על מנת להבטיח כי אינם משחקים עם המכשיר
 .12הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.

דברים שאין לעשות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אין לאפשר לילדים לגעת במכשיר בעת הגיהוץ.
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר לשקע החשמל.
אין להשתמש בכבל חשמל מאריך אלא אם כן רשות מוסמכת אישרה זאת.
אין להוסיף נוזלים מבושמים ,חומץ או נוזלים כימיים אחרים לתוך מיכל המים ,אלו עלולים לפגום במכשיר
בצורה חמורה.
אין לטבול את המכשיר בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר.
אין להשתמש במכשיר במקרה והוא פגום או אינו פועל כראוי.
אין לעשות שימוש במכשיר במקרה והופל ,במקרה וישנם סימני נזק נראים לעין או במקרה והמכשיר דולף.
אין לגעת במשענת המגהץ במהלך או מיד לאחר הגיהוץ .החלק הזה חם!
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.9
.11
.11
.12
.13

אין לגלגל את כבל החשמל או את כבל אספקת החשמל סביב יחידת המגהץ או סביב לוח הבסיס שלו
למטרת אחסון לפני שהמגהץ התקרר לחלוטין.
אין לנסות ולפתוח את גוף המגהץ או לפרק חלקים כלשהם מהמכשיר ,לא קיימים בתוכו חלקים שימושיים.
בעת הניקוי ,לעולם אין להוציא את בורג מכסה דוד החימום בזמן שהמכשיר חם .אדים ייפלטו החוצה ויגרמו
לכוויה  .לעולם כבו את המכשיר ,הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל והשאירו אותו עומד כך למשך
לילה שלם לפני תחילת ניקוי דוד החימום.
אין להשתמש במים מזוקקים .מים מזוקקים הינם בעלי רמת חומציות גבוהה הפועלת במכשיר.
מומלץ להשתמש במי ברז מפולטרים.

הכרת מגהץ הקיטור שלכם

נורית חווי טמפ'
פתח מילוי

ידית
לחצן שחרור קיטור
חוגת טמפרטורה

פלטה קרמית

ידית
מיכל מים

נעילת
מגהץ
מיכל
מים

יחידת
מגהץ
משטח עמיד
בחום
פנל הפעלה

יחידת
בסיס
אחסון כבל
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קראו את תוויות הבגדים ומלאו אחר ה וראות הגיהוץ של היצרן שלעתים קרובות מוצגות באמצעות סמלים הדומים
לסמלים הבאים.
כוונון בקרת הטמפרטורה

סיבים סינתטיים
פוליאמיד
פוליפרופילן

פוליאסטר
משי
Triacetate
ויסקוזה

כותנה
פשתן

עצה עבור הגיהוץ
.1
.2
.3
.4

מיינו את הפריטים שצריכים לעבור גיהוץ ,על פי סוג האריג .פעולה זו תצמצם למינימום את תדירות כוונון
הטמפרטורה עבור בגד אחר.
בצעו בדיקת גיהוץ על גבי שטח קטן באזור התחתון או בחלק הפנימי של הבגד .במידה ואינכם בטוחים לגבי
סוג האריג .התחילו עם טמפרטורה נמוכה והגבירו את הטמפרטורה בהדרגה.
המתינו במשך  2דקות לפני גיהוץ אריגים רגישים לחום .התאמת טמפרטורה מצריכה זמן מסוים על מנת
להגיע לדרגה הנדרשת ,לא חשוב אם הטמפרטורה גבוהה יותר או נמוכה יותר.
אריגים עדינים כגון משי ,צמר ,קטיפה וכו' ,מומלץ לגהץ באמצעות מטלית גיהוץ ולהניחו על הבגד למניעת
סימני ברק.
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מידע אודות הפעלה
למכשיר זה יש תא אדים הבנוי בשיטת טכנולוגיה עלית (היי טק) ,מים הופכים לקיטור בתוך התא ומועברים
למכשיר הגיהוץ דרך כבל אספקת החשמל.
נורית חיווי לניקוי
נורית חווי מילוי מים
נורית חווי הפעלה

לחצן הפעלה

לחצן עוצמת אדים

עוצמת אדים נמוכה
עוצמת אדים גבוהה

עוצמת אדים בינונית

לחצן עוצמת אדים
לחצו על לחצן עוצמת אדים לבחירת העוצמה הרצויה :נמוך ,בינוני וגבוה ,נורית חיווי האדים תהבהב ותדלק
כאשר לחץ האדים יתייצב.
חוגת הטמפרטורה
סובבו את החוגה כדי לקבוע את טמפרטורת הגיהוץ המתאימה לבגד.
מד טמפרטורה
כאשר המגהץ מתחמם ,נורית הטמפרטורה תדלק .ברגע שהמגהץ הגיע לטמפרטורה הנבחרת ,הנורית תכבה.
הנורית תדלק ותכבה לסירוגין בזמן שהמגהץ שומר על טמפרטורה שנבחרה במהלך הגיהוץ.
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נורית חיווי לניקוי
נורית החיווי תדלק בהתאם לזמן השימוש המצטבר.
אם נורית החיווי נדלקת ,נדרש לנקות את מגהץ הקיטור (ראה סעיף "כיצד לנקות את מחולל אדים").

מד מים
במידה ולא תהיה כמות מספקת של המים במיכל ,נורית החיווי תדלק .מגהץ הקיטור יפסיק לעבוד עד שהמיכל
יתמלא במים.

מילוי מים
נתקו את כבל החשמל משקע החשמל .הוציאו את מיכל המים.
מלאו מים דרך פתח כניסת המים עד לגובה מקסימאלי ( )MAXהמסומן בחזית מיכל המים .החזירו את מיכל
המים למקומו .השתמשו במי ברז רגילים או במים מפולטרים .אין להשתמש במים מזוקקים או מים המכילים
חומרים שונים.

גיהוץ בפעם הראשונה
הפעילו את המגהץ כמתואר בסעיף "גיהוץ בקיטור".

העבירו את המגהץ על פיסת בד כדי לנקות שאריות ומשקעים מהיצור.

הערה :בהפעלה ראשונית משאבת המילוי תפיק רעשים ,הדבר תקין .מתבצע מילוי מים אוטומטי במערכת.
שימו לב:
האדים אינם יוצאים החוצה עד שמחולל האדים הגיע לטמפרטורה הנדרשת.
נדרשות מס' דקות כדי להגיע לטמפרטורה הנדרשת.
הפעלה
חברו לחשמל ולחצו על כפתור ההפעלה .נורית עוצמת אדים נמוכה תהבהב (זוהי ברירת מחדל).
לכיבוי לחצו על לחצן "ההפעלה" במשך  2שניות רצוף.
גיהוץ בקיטור
שחררו ויישרו את כבל החשמל ואת כבל אספקת החשמל.

מלאו את מיכל המים במי ברז או במים מפולטרים.

חברו את המכשיר לשקע החשמל.

לחצו על לחצן הדלקה  /כיבוי.

סובבו חוגת הטמפרטורה עם כיוון השעון .לגיהוץ בקיטור כוונו לטמפרטורה המתאימה לקיטור.

בחרו בדרגת האדים הנדרשת עבורכם.

נורית חיווי תדלק כשמכשיר הגיהוץ יגיע לטמפרטורה הנדרשת.

לחצו על לחצן שחרור הקיטור לסירוגין תוך כדי גיהוץ.
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עוצמת קיטור
עם הפעלת המגהץ ובחירת עוצמת הקיטור ,נורית הקיטור תהבהב .נורית קיטור תדלק כאשר הקיטור יתייצב
והמגהץ מוכן לשימוש .לחצו על לחצן שחרור האדים ,ואדים יפלטו מפלטת הגיהוץ .הרפו מלחצן האדים לגיהוץ
יבש (תרשים.)2
(תרשים)2

גיהוץ אנכי
פונקציה זו מעניקה את האפשרות ליישר קמטים על גבי פרטי לבוש עדינים במצב תלוי ,וילונות תלויים ,בגדים
או אריגים תלויים אחרים.
שימו לב:




אין לעשות שימוש באדים (בקיטור) עם בגדים או אריגים כלשהם המולבשים על בני אדם או חיות מחמד.
טמפרטורת האדים מאוד גבוהה.
שמרו על מרחק של מספר סנטימטרים מאריג עדין (חומרים סינטטיים ,משי ,קטיפה וכו') ,אחרת האריג
עלול להינזק.

גיהוץ יבש
שחררו ויישרו את כבל החשמל ואת כבל אספקת החשמל.

חברו את המכשיר לשקע החשמל.

סובבו את חוגת הטמפרטורה שעל גבי המגהץ לטמפרטורה הנדרשת בהתאם לסוג הבד.

נורית החיווי תדלק עד הגעה לטמפרטורה .נורית החיווי נכבית ברגע שמגיעים לטמפרטורה הנדרשת.

בגיהוץ יבש אין ללחוץ על לחצן שחרור הקיטור.

כיבוי אוטומטי
מצב הכיבוי האוטומטי יופעל כעבור  11דקות במידה ולחצן האדים לא ילחץ על ידכם ,נורית ההפעלה תכבה.
כדי להמשיך בגיהוץ ,לחצו על לחצן ההדלקה/כיבוי או על כפתור האדים פעם אחת ,המכשיר יידלק באופן
מיידי .המתינו על מנת שהמכשיר יתחמם לטמפרטורה הנדרשת.
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נעילת מגהץ
הניחו את המגהץ על המשטח מבודד חום .לחצו על כפתור הנעילה למצב נעילת מגהץ " ".
".
לביטול הנעילה שחררו את הכפתור הנעילה למצב "
ניתן לשאת את יחידת הגיהוץ באמצעות ידית המגהץ כאשר היא נעולה לבסיס( .תרשים.)1

(תרשים)1

כיצד לנקות את מחולל האדים
במידה ונורית החווי לניקוי דולקת,על מנת להאריך את תוחלת החיים של מגהץ הקיטור ולמנוע הצטברות אבנית,
הכרחי לשטוף את דוד החימום.
 .1לחצו על מתג ההדלקה/כיבוי ,על מנת לכבות את המגהץ .נתקו את כבל החשמל משקע רשת אספקת
החשמל.
 .2אפשרו למכשיר להתקרר לחלוטין.
 .3סובבו את בסיס יחידת הקיטור על פיה.
 .4הוציאו את בורג מכסה דוד החימום ורוקנו את כל המים שקיימים בתוכו.
 .5סגרו את בורג המכסה היטב.
 .6הפכו את המכשיר והפעילו אותו.
 .7המערכת תתחמם ותתחיל לעבוד .לאחר מספר דקות של עבודה נורית חיווי הניקוי תכבה באופן אוטומטי.
הסרת אבנית
פעולה זו יש לבצע אחת לשישה חודשים:
 .1בצעו את הפעולות הנ"ל בסעיפים ( 1-5כיצד לנקות את מחולל האדים).
 .2מהלו כוס אחת מים עם חומר מסיר אבנית המיועד לניקוי מגהצי קיטור ,בריכוז נמוך.
 .3מזגו את התמיסה דרך החור הממוקם מתחת לדוד החימום.
 .4אפשרו לתמיסה לבצע את פעולת הסרת האבנית למשך  31דקות.
 .5רוקנו לחלוטין את כל הנוזל הנמצא בתוך הדוד.
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.6
.7
.8

מזגו שוב מים צלולים דרך החור הממוקם מתחת לדוד החימום ,נערו את המכשיר בעדינות ורוקנו אותו .יש
לבצע פעולה זו עד אשר המים יוצאים צלולים ונקיים.
הבריגו חזרה את מכסה דוד החימום למקומו מבלי לעשות שימוש בכוח מופרז.
המכשיר מוכן כעת לשימוש.

אזהרה  -אין להפעיל את המגהץ כאשר מבצעים הסרת אבנית.
חשוב לזכור:
בעת הניקוי ,לעולם אין לפתוח את מכסה דוד החימום בזמן שהמכשיר מצוי תחת לחץ .אדים ייפלטו החוצה ויגרמו
לכוויות  .יש לכבות את המכשיר ,לנתק אותו מהחשמל ולהשאיר אותו עומד כך במהלך הלילה לפני שאתם
מתחילים לנקות את דוד החימום.
ריקון המים
 .1נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
 .2משכו את מיכל המים החוצה.
 .3רוקנו את המים שבמיכל תוך החזקתו בצורה הפוכה.
 .4החזירו את מיכל המים למקומו.
ניקוי ותחזוקה
 .1נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
 .2השתמשו במטלית לחה או באמצעי ניקוי שאינו עושה שריטות ,על מנת להסיר אי אלו שכבות שהצטברו על
גבי פלטת הבסיס או בחרירי האדים.
 .3לעולם אין לעשות שימוש בחפצים חדים או מחוספסים להסרת השכבה שהצטברה על גבי פלטת הבסיס.
 .4לעולם אין לעשות שימוש בחומר שוחק.

נא לא להשליך את המוצר בפסולת הביתית בתום חיי השימוש שלו .ניתן להשליך
במרכז שירות או בנקודות איסוף מתאימות הקיימות במדינה שלכם.

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.
קונים חכם .ממחזרים ישן .
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