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  מילוי מים לפני הגיהוץ

  
  

  חיבור לחשמל
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   בקיטורגיהוץ

  

  
  

  

 )ללא קיטור( יבש גיהוץ
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 )שנייה אחת( טורבו גיהוץ

  אנכיגיהוץ

 והחלקת קמטים קשיםגיהוץ 
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  זהירות

  
  

  
  

 כיבוי אוטומטי בטיחותי
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, קירור, ניתוק מהחשמל: בסיום השימוש
 קיפול הכבל ואחסון, ן המיםריקו

 ניקוי פלטת הגיהוץ 
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  תלוי בדגם* 

 הסרת אבנית
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  ..המשך
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  למען בטיחותכם
 ושמרו אותן לעיון עתידיגהץקראו הוראות אלה בעיון טרם השימוש הראשון במ  . 
  זה תואם לתקנים ותקנות טכניים עדכניים המתייחסים לבטיחות שימוש מגהץ

  ). הגנה על איכות הסביבה, מתח נמוך, תאימות אלקטרומגנטית(
  עם מוגבלויות פיזיות) לרבות ילדים(ה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים זמגהץ ,

אלא אם כן הם נמצאים תחת , אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץאו , חושיות או שכליות
 . מאדם האחראי על בטיחותםבמגהץ השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש 

  במגהץעם לא ישחקו על מנת להבטיח כי יש להשגיח על ילדים .  
 220(על מתח העבודה שבביתכם להתאים לזה של המגהץ ! אזהרהV-240V .(

חיבור המגהץ למתח עבודה לא מתאים עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ולבטל את 
 . תוקף תעודת האחריות

 וודאו כי , במקרה של שימוש בכבל מאריך. חובה לחבר את המגהץ לשקע מוארק
 . בחיבור הארקהוהוא מצויד ) 16A(ערכו מתאים 

 למניעת סכנה יש להחליפו מיד בתחנת שירות , במידה ונגרם נזק לכבל החשמל
 . מוסמכת

  הוא דולף או אינו , נגרם לו נזק נראה לעין, מכשיר במידה ונפלבמגהץ אין להשתמש
פנו לתחנת ,  למניעת סכנה–אין לפרק את המכשיר בכוחות עצמכם . פועל כהלכה

 . שירות מוסמכת
 בול את המגהץ במיםאין לט! 
 הקפידו לנתק .  מהחשמל באמצעות משיכה בכבל החשמלגהץאין לנתק את המ

טרם ניקוי המכשיר ולאחר כל ,  או שטיפת מיכל המיםלפני מילוי:  מהחשמלותוא
 . שימוש

  לחשמל או במידה והוא  ללא השגחה כאשר הוא מחוברהמגהץאין להשאיר את 
 .  אחתטרם התקרר במשך כשעה

 פינה או בפרט בעת גיהוץ ב,  לגרום לכוויותים אשר עלולאדיםר שלכם מפיק המכשי
 .  לעבר בני אדם או חיות מחמדאדיםאין לכוון את ה. קצה קרש הגיהוץב

 על אותוכאשר הנכם מציבים . יציב ולהציבו על משטח גהץיש להשתמש במ 
 . וודאו כי המשטח עליו הוא עומד הנו יציב, המעמד

 לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת . שימוש ביתי בלבד זה מיועד למגהץ
שימוש לא נכון או אי ציות להוראות , האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי

 . המופיעות בחוברת זו
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  ותהכנ
  ?באיזה מים ניתן להשתמש

 יש צורך לבצע בקביעות פעולת , עם זאת. המגהץ מיועד לשימוש עם מי ברז רגילים
הנוצרות עקב שימוש במים , על מנת להסיר שכבות אבנית) Self-Clean( עצמי ניקוי
 . מתא הקיטור, קשים

  או מים שנוצרו ) 'מרככים וכד, בשמים, עמילן(אין להשתמש במים המכילים תוספים
סוגי ). מי גשמים, מזגנים, מקררים, כגון מים ממייבשי כביסה(כתוצאה מעיבוי לחות 

כתמים ,  עשויים לגרום לנתזיםמינראלייםרגנית או חלקיקים מים המכילים פסולת או
 . חומים ושחיקה מוקדמת של המכשיר

  
במידה והמים שלכם קשים מאוד ניתן לערבב מי ברז רגילים עם מים מזוקקים או נטולי 

  : לפי היחסים הבאים, מינרלים שניתן לרכוש בחנות
 ,  מי ברז רגילים50% -
  .  מים מזוקקים או נטולי מינרלים50% -
  

  במקרה של בעיה או קושי
  

 פתרונות סיבות אפשריות בעיה
אתם משתמשים בחומרים 

 . מסירי אבנית כימיים
אין להוסיף חומרים מסירי 

 .  אבנית למיכל המים
מים חומים 

מטפטפים דרך 
פתחי משטח 

הגיהוץ ומלכלכים 
  את הבגדים

אתם משתמשים במים לא 
  ימיםמתא

אל תוסיפו תכשירים להסרת 
אבנית למיכל המים וענינו 

באיזה מים ניתן "בסעיף 
  .בעמוד הקודם" להשתמש

משטח הגיהוץ 
מלוכלך או חום 
  ומכתים את הבד

בחרתם בטמפרטורה גבוהה 
  מדי

נקו את משטח הגיהוץ עם 
בחרו . ספוג או מטלית עדינים
 . בטמפרטורה המתאימה

אין אדים או יש 
  מעט אדים

  ".ניקוי עצמי"בצע   יש אבנית במגהץ

פלטת הגיהוץ 
  שרוטה או ניזוקה

ניקיתם אותה עם כריות 
  מתכת

ניקוי פלטת "עיינו בסעיף 
  ".הגיהוץ

חלקיקים יוצאים 
  .מפלטת הגיהוץ

  ".ניקוי עצמי"בצעו   .יש אבנית על הפלטה

מים מטפטפים 
דרך פתחי משטח 

  הגיהוץ

אתם משתמשים באדים 
מם בטרם המגהץ התח

 . מספיק

המתינו עד לכיבוי נורית חיווי 
  . ווסת חום

  


