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הוראות בטיחות

אמצעי זהירות חשובים לשימוש

אזהרה! לפני השימוש במכשיר, קרא בעיון את כל ההוראות והאזהרות 	 
שבמדריך זה ושעל גבי המכשיר.

 Polti S.p.A מסירה מעצמה כל חבות עבור כל תאונה הנובעת מכל שימוש 	 
לא נאות במכשיר זה. שימוש נכון במוצר הוא רק כמפורט במדריך זה וכל 

שימוש שאינו תואם את ההוראות יבטל את האחריות.

סימני בטיחות:

אזהרה: טמפרטורה גבוהה. סיכון של כוויה!	 

אם מופיע על המוצר, אין לגעת - מדובר בחלקים שעשויים להיות 	 
חמים מאוד.

אזהרה: קיטור. סיכון של כוויה! מכשיר זה מגיע ל טמפרטורות גבוהות 	 
מאוד ושימוש שגוי במכשיר יכול לגרום לכוויה.

לעולם אין לפרק או לבצע פעולות תחזוקה על המכשיר מעבר למפורט 	 
במדריך זה. במקרה של של תקלה אל תנסה לתקן את המכשיר בעצמך. 

המקרה של מכה חזקה נפילה, נזק או חדירת מים, ייתכן שהמכשיר כבר לא 
יהיה בטוח לשימוש. שימוש שגוי או התעלמות מההנחיות המפורטות להלן 

עלול להוביל לתאונות חמורות. תמיד צור קשר עם מרכזי שירות מורשים.

אין להשתמש במגהץ אם נפל או אם יש סימנים נראים לעין של נזק או דליפה.	 

יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני מילוי המיכל / הדוד.	 

אין לפתוח את המיכל / הדוד בזמן השימוש.	 

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה אם מחובר לחשמל.	 

יש להשתמש במגהץ ולהניח אותו על משטח יציב.	 

בעת הנחת המגהץ על משטח גיהוץ, יש לוודא שהמשטח עומד בצורה יציבה.	 

יש להשתמש במגהץ עם משטח הגיהוץ המסופק.	 
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מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות, 	 
תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת 

פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע״י האדם האחראי לבטיחותם. 
ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם 

המכשיר.

שמור את המכשיר ואת כבל החשמל מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 	 
8 כאשר המכשיר מופעל או במהלך שלב הקירור.

הרחק את כל חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים; הם לא צעצועים. שמור את 	 
שקית הפלסטיק הרחק מילדים: סכנת חנק.

מכשיר זה נועד אך ורק לשימוש פנים ביתי.	 

על מנת להקטין את הסיכון לתאונות, כולל: שריפוה, התחשמלות, פציעה 	 
וכוויה, הן במהלך השימוש והן במהלך ההכנה, התחזוקה והאחסון, תמיד 

לקחת בחשבון את אמצעי הזהירות הבסיסיים המופיעים במדריך זה.

סיכונים הקשורים לזינת החשמל

מכשיר זה תומך במערכת הארקה ומפסק זרם שיורי בעל רגישות גבוהה ויש 	 
לחברו למערכת חשמל תקנית כדי להבטיח שימוש בטוח.

אין לחבר את המכשיר לשקע חשמל שהמתח שלו אינו תואם את אספקת 	 
המתח המקובלת.

אין להשתמש במתאמי מתח, מפצלים או שנאים אלא ישירות לשקע יחיד 	 
התואם לתקע המסופק עם המכשיר.

זינת חשמל שאינה מתאימה למתח ולהספק הנצרך על ידי המכשיר או לא 	 
עומדת בתקנים, עלולה לגרום להתחממות יתר ואף לקצר חשמלי, לשריפה, 
להפסקת חשמל או לנזק למכשיר זה ולסביבתו. יש להשתמש אך ורק בכבלי 

הארכה תקניים התומכים בזרם בן 16 אמפר ומאורקים.

יש לכבות את המכשיר לפני ניתוקו מהחשמל.	 

יש לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע באמצעות משיכת התקע בלבד ולא 	 
באמצעות משיכת הכבל כדי למנוע נזק.

יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש ולפני כל פעולת ניקוי או 	 
תחזוקה.

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות
יש לשחרר עד הסוף את כבל החשמל ואת צינור הקיטור לפני חיבור המכשיר. 	 

אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל וצינור הקיטור מגולגלים.

אין למשוך או לטלטל את כבל החשמל ואת צינור הקיטור באופן שיפעיל עליו 	 
כח )פיתול, ריסוק או מתיחה(. יש לשמור את כבל החשמל ואת צינור הקיטור 

הרחק ממקורות חום ו / או עצמים חדים. יש למנוע מהם מגע במגהץ החם 
ואין להעביר אותם באופן שיגרום לפיתול או מעיכה ואין לכופף אותם בזווית 

חדה או לדרוך עליהם.

אין להחליף את התקע של כבל החשמל	 

אם כבל החשמל או צינור הקיטור פגומים, יש להחליפם על ידי היצרן, סוכן 	 
השירות שלו או אנשים מוסמכים לכך כדי להימנע מסיכונים אפשריים. אין 

להשתמש במכשיר אם כבל החשמל ו/או צינור הקיטור ניזוקו.

אין לגעת במכשיר או להשתמש בו יחף ו/או עם גוף או רגליים רטובות.	 

אין להשתמש במכשיר בקרבת מקורות מים פתוחים כמו כיורים, אמבטיות 	 
ובריכות שחייה.

אין לטבול את המכשיר, כולל כבל החשמל והתקע, במים או בנוזלים אחרים.	 

אין לכוון את זרם הקיטור לעבר ציוד חשמלי או אלקטרוני.	 

סיכונים במהלך השימוש במוצר - פציעה/כוויה

אין להשתמש במוצר באזורים בהם יש סכנה של פיצוצים או בנוכחות חומרים 	 
רעילים.

אין לשפוך חומרים רעילים, חומצות, ממיסים, דטרגנטים, חומרים מאכלים ואו 	 
חומרי נפץ, בשמים או מים מבושמים לתוך מיכל המים/הדוד.

יש למלא רק במים או בתערובת כמפורט בסעיף "איזה מים לשימוש".	 

אין לכוון את סילון הקיטור או את המגהץ לעבר חומרים רעילים, חומצות, 	 
ממיסים, דטרגנטים או חומרים מאכלים. הטיפול בחומרים מסוכנים חייב 

להתבצע לפי הנחיות היצרן של חומרים אלה.

אין לכוון את סילון הקיטור או את המגהץ לעבר אבקות או נוזלים מתנפחים, 	 
פחמימנים, להבות פתוחות או חפצים חמים מאוד.



מגהץ קיטור | 

6

הוראות בטיחות
אין לכוון את סילון הקיטור אל משטח הגיהוץ ו/או אל המכשיר עצמו.	 

אין להניח את המוצר ליד מקורות חום כגון קמינים ותנורים.	 

אין לחסום את הפתחים והגריל שעל המוצר.	 

אין לכוון את סילון הקיטור או את המגהץ לעבר כל חלק של הגוף או לעבר 	 
חיות.

אין לכוון את סילון הקיטור או את המגהץ לעבר בגדים בזמן שלובשים אותם. 	 

 	 .100°C בדים שגוהצו בקיטור עלולים להגיע לטמפרטורות גבוהות מאד - מעל
יש להזהר.

במהלך השימוש, שיש לשמור על המוצר במצב אופקי על משטח יציב.	 

יש לגהץ רק על משטח גיהוץ עמיד בחום ומאפשר מעבר קיטור.	 

בעת הנחת המגהץ על המקום המיועד לו, יש לוודא המשטח יציב.	 

אם יש צורך להחליף את משטח הגיהוץ יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף 	 
מקוריים.

	 אין להניח את המגהץ על בסיס לא מתאים.	 

כאשר מגהצים בישיבה, יש לוודא כי סילון קיטור לא מכוון לעבר הרגליים. 	 
קיטור יכול לזלוג.

לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש להבטיח כי לחצן סילון הקיטור לא נלחץ )אם 	 
קיים(.

אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הקיטור מופעל.	 

יש להמתין שהמגהץ יתקרר לגמרי לפני אחסון לאחר השימוש.	 



7

הוראות בטיחות

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על 
המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין 
להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת 
תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת 

המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 
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איורים
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אביזרים אופציונליים

PAEU0094

חומר ייעודי להסרת 
אבנית

PAEU0347

מחזיק כבל

FPAS0032

"קרש" גיהוץ

PAEU0094

"קרש" גיהוץ

PAEU0094

"קרש" גיהוץ

PAEU0094

"קרש" גיהוץ

PAEU0094

"קרש" גיהוץ

PAEU0094

"קרש" גיהוץ על גלגלים

PAEU0094

ציפוי בד אוניברסלי

PAEU0094

ציפוי למגהץ
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תפעול

הכנות לשימוש
וודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל ושדוד הרתחת המים אינו חם מדי . 1

למגע!

פתחו את הלשונית כדי למלא את דוד הרתחת המים ומלאו אותו עד . 2
לסימון MAX שבתוכו )איור 1(. ניתן להסיר את דוד הרתחת המים 

במשיכתו מהידית התחתונה )איור 2(.

שימו לב!
מכשיר זה בנוי לשימוש עם מי ברז אבל אם מי הברז קשים מדי - 

עשירים במשקעים שיוצרים אבנית, מומלץ להשתמש במים שעברו 
 .BRITA במסנן פחם כגון

בשום מקרה אין להשתמש במים מזוקקים בלבד או במים המכילים 
חומר אחר כגון חומר ניקוי או בושם!

סגרו את הלשונית או/ו החזירו את דוד הרתחת המים למקומו.. 3

משכו בזהירות החוצה את כבל החשמל וחברו את תקע החשמל לשקע . 4
מוארק ובמתח מתאים )איור 3(.

סובבו את החוגה בכיוון השעון ממצב  ועד למצב הפעולה הרצוי )איורים . 5
5-6(. נורית החיווי שעל גבי המגהץ )איור 7( תדלק בצבע צהוב לחיווי

התחממות המגהץ לטמפרטורת העבודה.כאשר הנורית מחליפה צבע 
כחול, המגהץ מוכן לעבודה. כאשר הנורית מחליפה צבע לאדום, יש למלא 

מים כמפורט קודם.

הערות
הקולות הנשמעים בהדלקה ובמהלך השימוש אופייניים לזרימת  

מים וקיטור ואינם צריכים להדאיג אתכם.
לאחר 10 דקות מהפעולה האחרונה, המגהץ כבה אוטומטית  

ונורית החיווי  מהבהבת. כדי להדליק אותו מחדש בצעו מחדש 
את שלב 5.
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תפעול

הוראות שימוש
הקפידו לבדוק את הוראות הגיהוץ שעל תווית הבגד:. 1

גיהוץ 
בחום נמוך גיהוץ 

ללא קיטור

אסור לגהץ

גיהוץ 
בחום בינוני

גיהוץ 
בחום גבוה

סימון 
גיהוץ

כוונו את הטמפרטורה באמצעות סיבוב בורר הטמפרטורה )איור 4(. . 2

כוונו את עוצמת הקיטור  באמצעות סיבוב החוגה בכיוון השעון ממצב  . 3
ועד למצב הפעולה הרצוי )איורים 5-6(. נורית החיווי שעל גבי המגהץ )איור 

7( תדלק בצבע צהוב לחיווי התחממות המגהץ לטמפרטורת העבודה 
וללחץ הקיטור הדרוש במצב הפעולה שנבחר. כאשר הנורית מחליפה צבע 
כחול, המגהץ מוכן לעבודה. כאשר הנורית מחליפה צבע לאדום, יש למלא 

מים כמפורט בסעיף: הכנות לשימוש".

XB60C דגם
● Silk: גיהוץ יבש של בדים עדינים כמו משי ובדים סינטתיים.

 Eco: כל סוגי הבדים תוך חיסכון מקסימלי.
Linen MAX: בדי כותנה ופשתן.

Turbo: גיהוץ מהיר של בדים עמידים לחום בלבד! לאחר 10 דקות 
.Eco פעולה, המגהץ יעבור אוטומטית למצב פעולה

XB50R דגם
● Silk: גיהוץ יבש של בדים עדינים כמו משי ובדים סינטתיים.

 Eco: כל סוגי הבדים תוך חיסכון מקסימלי.
Linen MAX: בדי כותנה ופשתן.
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תפעול

לחצו על כפתור הזרמת קיטור לשחרור קיטור על פי הצורך )איור 8(. גהצו . 4
תחילה מטלית לא חשובה עד שזרם הקיטור יהיה אחיד. 

שימו לב!
אין להניח את המגהץ על משטח שאינו עמיד בחום. מכשיר זה 

מסופק עם משטח הנחה נשלף בעל רפידות נגד החלקה העמידות 
בטמפרטורות גבוהות. יש להניח את המגהץ אך ורק על משטח ההנחה 

הייעודי שלו )איור 10(.

על פי הצורך לחצו לחיצה כפולה על כפתור הזרמת קיטור )איור 8( לשחרור . 5
זרם קיטור רגעי החודר עמוק לתוך הבד ומשפר את ביצועי הגיהוץ. זרם 
הקיטור הרגעי ישתחרר בפולסים עם הפסקות של שניה אחת בין פולס 

לפולס עד שתלחצו שוב לחיצה כפולה על כפתור הזרמת קיטור.

על פי הצורך, ניתן לגהץ גם במאונך. למשל וילונות תלויים.. 6
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תחזוקה וניקיון

כללי
לפני כל פעולת נקיון או תחזוקה, הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל! 
לניקוי חיצוני השתמשו במטלית לחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי ממיסים  

או שוחקים.

La Vaporella אינו דורש שום פעולת תחזוקה של דוד הרתחת המים. 
 NO CALC( פעולת הגיהוץ נעשית בלחץ גבוה ובטכנולוגיה חדשנית

LONGLIFE( המייתרת את הצורך בניקוי אבנית.
עם זאת מומלץ להוסיף את התכשיר KALSTOP של Polti למים עם 

כל מילוי של דוד הרתחת המים לשיפור תוצאות הגיהוץ. יש לדלל 
בקבוקון אחד של KALSTOP )כל אריזה מכילה 20 בקבוקונים( ב-5 

ליטר מים. 

אחסון
כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל.. 1

המתינו להתקררות מוחלטת של המגהץ לפני אחסונו.. 2

החזירו את משטח ההנחה הנשלף למקומו.. 3

אבטחו את המגהץ על גבי העריסה: תפסו אותו תחילה מאחורה )איור 11( . 4
ואחר כך אבטחו אותו באמצעות תפס הנעילה שמקדימה )איור 12(.

הסירו את דוד הרתחת המים ורוקנו אותו.. 5

6 ..)13-A הכניסו את צינור הקיטור לתא המיוחד לו משמאל לעריסה )איור

7 ..)13-B הכניסו את כבל החשמל לתא המיוחד לו מימין לעריסה )איור

15.6 הכנס את כבל החשמל לדיור המיוחד הממוקם על. 8

לפני אחסון La Vaporella, ודאו שהמגהץ נעול כמתואר בסעיף 4.. 9



מגהץ קיטור | 
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פתרון בעיות נפוצות

נפלטים מים במקום קיטור

המגהץ לא הספיק להתחמם. יש להמתין  
שנורית החיווי תשנה את צבעה לכחול.

תחילת הפעלה - יש לספוג בסמרטוט את  
זרם הקיטור הראשוני.

המגהץ מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי - יש  
להעלותה.

המכשיר פועל ללא קיטור

אין מים בדוד. 

חוגת מצבי הפעולה אינה המצב הנכון  
להוציא קיטור.

לא תמיד זרם הקיטור העדין נראה לעיין. לא רואים קיטור

המכשיר אינו נדלק
כבל החשמל אינו מחובר. 

המכשיר לא הופעל. 

הדוד מלא במים אבל אין 
קיטור

לחצו על כפתור הזרמת קיטור. 

וודאו שדוד הרתחת המים "יושב" טוב  
במקומו.

המגהץ אינו כבה אוטומטית 
לאחר 10 דקות העדר 

פעולה

הכיבוי האוטומטי אינו פועל במצב זרם  
קיטור רגעי )פולסים( ובמצב טורבו.

בכל מקרה של בעיה שאינה נפתרת, יש להפסיק להשתמש במכשיר ולפנות 
למרכז השירות. 
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9327050הצומת"(

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

האיצטדין 21, קרית ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428חיים

04-8620162ביאליק 9שירות רםחיפה

02-6241741הגידם 1שירות כלירושלים

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-5808282רובין 21, רמות ד'יריד בית"רירושלים

02-5807870אלעזר המודעי 7יריד בית"רביתר

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה

מעבדת השרוןרמת השרון
אוסישקין 31
רמת השרון

03-5477745

03-6872161יסוד המעלה 6 ת"אי.רוביןתל אביב



4. תינתן אחריות מורחבת של 5 שנים על מיכל המים(דוד לחץ) וברז    
     חשמלי וכל זאת בתנאי שהשימוש במגהץ נעשה בהתאם להוראות 

 .5

 .8
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פרטי רישום אחריות 

לקוחות יקרים
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם 
ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק 

החשבונית.
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר




