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 תיאור המגהץ

 
 )בהתאם לדגם (המגהץ מצויד במערכת משולבת המגנה עליו מפני השפעתה של אבנית

 

 .קראו בעיון הוראות אלה ושמרו אותן לצורך עיון נוסף בעתיד

 : שנית ביותר בתחום הגיהוץמגהץ זה מייצג את הטכנולוגיה החד

מנגנון המבטיח קבלת התפוקה הנכונה של אדים בכל דרגת חום : תפוקה אוטומטית של אדים

 . למניעת סימני מים ודליפות, שתבחרו

 טכנולוגיה זו מבטיחה למגהץ החלקה על :משטח גיהוץ עם החלקה ופיזור אדים מיוחדים

 . הגיהוץ קל יותר וזמן הגיהוץ פוחתעקב כך. הבד ופיזור של האדים שאין דומה להם

 .  פיתוח מקורי המקל על ניקוי המגהץ ומשפר את עמידותו באבנית:שסתום מניעת אבנית

 )בהתאם לדגם! (היזהרו
 .הסירו את ציפוי המגן ממשטח הגיהוץ, לפני חימום המגהץ בפעם הראשונה

 ת קטנה של עשןאפשר שהמגהץ יפלוט כמו, כאשר הנכם משתמשים במגהץ בפעם הראשונה
 .תופעה זו היא רגילה והיא נעלמת לאחר זמן קצר. וריח

  אדיםסילוןלחצן 

להגברת אדים וגיהוץ(
)אנכי

בקרת אדים

נורית התראה לכיבוי
 בטיחותי אוטומטי

 כיבוי–בהתאם לדגם (
).חההמגהץ במקרה של שכ

 מהדק

 )להידוק כבל החשמל(

 נורית תרמוסטט

כבית כאשר המגהץ מגיעה(
 )לדרגת החום המבוקשת

 בקרת תרמוסטט

 מפלס מרבי למילוי המיכל )לבחירת דרגת החום(

 )אל תמלאו מעבר לסימן זה(

 מפלס מרבי למילוי המיכל

משטח גיהוץ )אל תמלאו מעבר לסימן זה(
שסתום מניעת

 אבנית

 ריסוספיית 

פתח מילוי מיכל המים

 )כולל מכסה(

 ריסוסלחצן 

להרטבת (
)כבסים
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 ?באיזה מים להשתמש

בצעו באופן סדיר את פעולת הניקוי העצמי כדי , יחד עם זאת. המגהץ מיועד לפעול עם מי ברז
בישראל (במקרים בהם מי הברז שלכם קשים . לשטוף את הצטברות המינרלים בתא האדים

ניתן לברר את דרגת קשיות המים (ו מי ברז בכמות שווה של מים מזוקקים מהל, )המים קשים
 .אל תשתמשו בכל סוג אחר של מים). במקום מגוריכם במחלקת המים של הרשות המקומית

 

 גיהוץ עם אדים

 מילוי המיכל

 ). (העבירו את כפתור בקרת הגיהוץ למצב של גיהוץ יבש  .1

הניחו את המגהץ על , יכל המיםפתחו את מכסה פתח המילוי של מ .2
 .כמתואר באיור ומלאו בו מים, )לאחר שהתקרר(שולחן 

 

 

 

 כיוון דרגת החום ועוצמת האדים

  .לסוג הבד אותו הנכם עומדים לגהץ העבירו את בקרת התרמוסטט

 

תכבה ותידלק המתינו עד שנורית התרמוסטט , לפני תחילת הגיהוץ. נורית התרמוסטט נדלקת
 .שוב

 :עצה

וסיימו עם הפריטים המחייבים דרגת ) !(התחילו בגיהוץ הפריטים המחייבים חום נמוך יותר 
 ).MAX או !!!(חום גבוהה יותר 

כוונו את חום הגיהוץ לדרגת החום המתאימה לסיבים המחייבים את : בדים מסיבים מעורבים
 . דרגת החום הנמוכה יותר

 
 :חשוב

כאשר המגהץ עומד במצב(אל תמלאו את המיכל מעבר למפלס המרבי 
 ).אנכי על עקבו

פשתן

כותנה

דברי צמר

ויסקוזה, משי

:בדים סינתטיים

,אצטט, פוליאסטר
פוליאמיד, אקריליק
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 .ט נמצא באזור הצבעוני המגהץ מייצר אדים כאשר כפתור התרמוסט:חשוב

 תפוקה אוטומטית של אדים

). בהתאם לדגם) () (אוטומטי ("AUTO"העבירו את כפתור בקרת האדים למצב 
 . תפוקת האדים מותאמת באופן אוטומטי לדרגת החום שנבחרה

 

 

 

 )בהתאם לדגם(תפוקה משתנה של אדים 

ו אינה זמינה כאשר אפשרות ז. באפשרותכם לכוון באופן ידני את תפוקת האדים
משום שהאדים עלולים , בקרת התרמוסטט מכוון לבדי משי או בדים סינתטיים

 . לגרום לכתמים

 

 

 

 )בהתאם לדגם(מנגנון למניעת דליפות 

אספקת המים נפסקת באופן , כאשר דרגת החום של המגהץ נמוכה מידי מכדי לייצר אדים
 .אוטומטי כדי למנוע דליפות ממשטח הגיהוץ

 . דקות עד להיווצרות אדים5-המתינו כ, נכם מתחילים להשתמש במגהץכאשר ה

 )בהתאם לדגם(גיהוץ אנכי 

 

 .תלו את הבגד על קולב והחזיקו ביד אחת את הבד מתוח מעט •

  לחצו לחיצות חוזרות על לחצן סילון האדים . MAX" 1"כוונו את בקרת התרמוסטט למצב  •
 .3 מטהתוך כדי הזזת המגהץ בתנועות מלמעלה ל 2

 .החזיקו את המגהץ מספר סנטימטרים מהבגד כדי למנוע חריכה של הבד •
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 הסרת קמטים עקשים

 או, הרטיבו את הבד על ידי לחיצות חוזרות על לחצן הריסוס  •

 חזק כדי לקבל סילון  לחצו לחיצות חוזרות על לחצן סילון האדים  •
 .יותר

 

 )בהתאם לדגם(מנגנון כיבוי אוטומטי בטיחותי 

 דקות במצב אנכי על עקבו או 8- למעלה מנותרבמקרים בהם המגהץ  •
מנגנון אלקטרוני מנתק את אספקת החשמל ,  שניות במצב אופקי30

 . למגהץ ונורית ההתראה מהבהבת

נערו אותו בעדינות עד שנורית , כדי להפעיל מחדש את המגהץ •
 . ההתראה מפסיקה להבהב

 דקות לאחר הפעלת 2על רק מנגנון הכיבוי האוטומטי פו: התראה
 . המגהץ

 .נורית התרמוסטט כבית, כאשר מנגנון זה מופעל: הערה
 

 גיהוץ ללא אדים

 ). (העבירו את כפתור בקרת האדים למצב של גיהוץ יבש  •

 . ניתן להתחיל בגיהוץ כאשר נורית התרמוסטט נדלקת בפעם השנייה •
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 הטיפול במגהץ

 ניקוי משטח הגיהוץ

 . נקו אותו בעזרת כרית לשטיפת כלים שאינה ממתכת, ח הגיהוץ קרכאשר משט

 :עצה
רססו אותו על צד הבד המנוגד לצד אותו הנכם מגהצים , כאשר הנכם משתמשים בעמילן

 . ונקו את משטח הגיהוץ לעתים קרובות יותר

 !היזהרו

 . נתקו אותו מהחשמל והניחו לו להתקרר, לפני ניקוי המגהץ •

 .  ניקוי או בחומרים להסרת אבניתאל תשתמשו בחומרי •

 . לעולם אל תרחצו את המגהץ מתחת למים זורמים •

 )לפחות פעם בחודשיים(ניקוי שסתום מניעת האבנית 

רוקנו את המים מהמגהץ והעבירו את כפתור בקרת האדים למצב של  •
 ).(גיהוץ יבש 

משכו אותו כלפי מעלה , כדי להוציא את שסתום מניעת האבנית •
 .  המאחזים הנמצאים משני צדדיובאמצעות

 . השרו את השסתום בחומץ או במיץ לימון טבעי במשך שעתיים •

 .  את השסתום במיםנקו •

 . מקומו ולחצו עליו כלפי מטה כדי שיינעלהשסתום לאת  וריהחז •

  .המגהץ אינו פועל כאשר השסתום אינו נמצא במקומו: הערה

 

 )פעמיים בחודש(ניקוי עצמי 

 ). ראו המלצות אודות סוג המים לשימוש במגהץ (MAXעד לסימן מלאו את המיכל  •

יבש  למצב של גיהוץ אדים ואת כפתור בקרת הMAXהעבירו את בקרת התרמוסטט למצב  •
 ).7ראו עמוד (1 והפעילו את המגהץ  

 .  דקות5הציבו את המגהץ על עקבו והמתינו  •

 . והניחו אותו בצורה אופקית מעל לכיורנתקו את המגהץ מהחשמל  •

 . את שסתום מניעת האבניתהוציאו •

 . )7ראו עמוד  (2 נערו את המגהץ בעדינות עד שהמים והלכלוך ייצאו מתוך משטח הגיהוץ •

 .החזירו את שסתום מניעת האבנית למקומו •

 .נגבו את המגהץ בעזרת מטלית רכה, כאשר משטח הגיהוץ חם •
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 אחסון המגהץ

 

 ).(ירו את כפתור בקרת האדים למצב של גיהוץ יבש העב •

 .נתקו את המגהץ מהחשמל והמתינו עד שמשטח הגיהוץ יתקרר •

 . 1רוקנו את מיכל המים  •

והרכיבו את ) אל תמתחו את הכבל חזק מדי(לפפו את כבל החשמל מסביב לעקב המגהץ  •
 .2המהדק על הכבל 

 . אחסנו את המגהץ כאשר הוא ניצב על עקבו •
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  צות בטיחותהמל

או היבואן /לא תחול על היצרן ו.  וולט220המגהץ מיועד לעבודה במתח חשמלי של : חשוב •

 .חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב חיבור לא נכון של המגהץ לחשמל

הקפידו , אם הנכם משתמשים בכבל מאריך.  חשמל מוארק היטבחברו את המגהץ לשקע •
 .  אמפר10עמוד בעומס של שגם הוא מוארק היטב ושהוא יכול ל

 . החליפו אותו בתחנת שרות מוסמכת בלבד, במקרה של נזק לכבל החשמל •

 . לעולם אל תטבלו את המגהץ במים •

 . לפני מילוי או ריקון מים מהמיכל נתקו את המגהץ מהחשמל •

אל תנסו לפרק , קיבל מכה חזקה או שהוא אינו פועל כשורה, במקרים בהם המגהץ נפל •
 . פנו לתחנת השרות הקרובה. הדבר עלול להיות מסוכןאותו משום ש

 . המגהץ פולט אדים שעלולים לגרום לכוויות •

 . משטח הגיהוץ עלול להיות חם מאד •
 . לעולם אל תגעו בו כאשר המגהץ פועל -
 .הניחו למשטח הגיהוץ להתקרר, לפני אחסון המגהץ -
ל או כאשר משטח  כאשר הוא מחובר לחשמלעולם אל תשאירו את המגהץ ללא השגחה -

  .הגיהוץ חם
 .הרחיקו את המגהץ מהישג ידם של ילדים -

 
 .בכל בעיה פנו לתחנת השרות הקרובה. לעולם אל תפרקו את המגהץ
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 איתור תקלות

 הבעיה סיבה אפשרית פתרון

המתינו , בשימוש ראשון •
 דקות עד להיווצרות 2-כ

 .אדים

בקרת העבירו את  •
, !!התרמוסטט למצב 

ואת .  MAX או !!!
אזור  לאדיםבקרת ה

 ).(הצבעוני 

העבירו את בקרת  •
 .האדים למצב אוטומטי

 

נקו את שסתום מניעת  •
האבנית ובצעו ניקוי עצמי 

 .של המגהץ

 .המגהץ חדש •
 
 

בחרתם בדרגת חום  •
 .נמוכה מדי

 
 
 

בקרת האדים כפתור  •
נמצא במצב של גיהוץ 

 .יבש

המגהץ סתום עם אבנית  •
או השתמשתם בו במצב 

 .יבש תקופה ממושכת
 

המגהץ אינו מפיק אדים או 
 שמפיק כמות קטנה בלבד

ינו מספר שניות בין המת •
 . שימוש לשימוש

 .פנו לתחנת שרות •

, לפני תחילת הגיהוץ •
המתינו עד שנורית 

 . התרמוסטט כבית

רוקנו את המיכל ואחסנו  •
את המגהץ במצב אנכי 

העבירו את . על עקבו
קרת האדים למצב של ב

 .גיהוץ יבש

הנכם משתמשים יותר  •
 .מדי בלחצן סילון האדים

 .התרמוסטט אינו תקין •

השתמשתם באדים לפני  •
 . שהמגהץ התחמם דיו

 

אחסנתם את המגהץ עם  •
מים בתוכו ובקרת האדים 

 .במצב של גיהוץ עם אדים

מים יוצאים מהחורים 
 שבמשטח הגיהוץ
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 הבעיה סיבה אפשרית פתרון

הפעילו את הניקוי  •
העצמי והקפידו על 
ההמלצות אודות סוגי 

. המים המותרים לשימוש

נקו את משטח הגיהוץ  •
יקוי בעזרת כרית נ

מעת . שאינה ממתכת
לעת שאבו מהחורים 

. בעזרת שואב אבק
הפעילו את הניקוי 

 .העצמי

הנכם משתמשים  •
בחומרים כימיים להסרת 

 .אבנית או בתוספים במים
 

סיבי בד הצטברו בחורים  •
של משטח הגיהוץ או בין 
גוף המגהץ ומשטח 

 .הגיהוץ

מים חומים מטפטפים 
מהחורים שבמשטח 

הוץ ומכתימים את הגי
 .הכבסים

. נקו את משטח הגיהוץ •
ראו המלצת אודות 

 .רת דרגת החוםבחי

. נקו את משטח הגיהוץ •
רססו עמילן על הצד 
הנגדי של הבגד אותו 

 .הנכם מגהצים

הנכם משתמשים בדרגת  •
 . חום גבוהה מדי

 

הכבסים לא נשטפו מספיק  •
או שהנכם משתמשים 

 .בעמילן

משטח הגיהוץ מלוכלך או 
חום והוא עלול להכתים את 

 .הכבסים

העמידו תמיד את  •
 .  המגהץ על עקבו

הנחתם את המגהץ במצב  •
 . אופקי על מתכת

משטח הגיהוץ שרוט 
 .ופגום

 
  

 . פנו לתחנת השרות הקרובה, במקרים בהם אינכם מצליחים להתגבר על הבעיה בעצמכם

 

או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים /לא תחול על היצרן ו. מגהץ זה מיועד לשימוש ביתי בלבד
 .שייגרמו למגהץ עקב שימוש בו למטרות שלא נועד להן או שלא בהתאם להוראות הפעלה אלה
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