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לקוחות יקרים

. אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית 
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
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
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הוראות בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן . 1

לשימוש עתידי.

לפני שימוש ראשון בדקו שהמוצר שלם ושקיבלתם את כל חלקיו. במקרה . 2
של ספק, פנו לשרות. הרחיקו שקיות ניילון של האריזה מהישג ידם של 

ילדים, סכנת חנק!

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו מחוץ לבית. שימוש . 3
במכשיר שלא ליעודו המקורי יבטל את האחריות!

 זהירות! מכשיר זה מפיק חום רב. בשימוש לא זהיר קיימת סכנת כוויה ואף . 4
שריפה.

וודאו שעריסת המגהץ מונחת בצורה יציבה על גבי משטח שטוח, יציב . 5
ועמיד בפני חום.

וודאו שהמגהץ מונח בצורה יציבה על גבי עריסתו. הרחיקו אותו מעצמים . 6
רגישים לחום.

הקפידו להשתמש רק ב"קרש" גיהוץ ייעודי והעמידו את המגהץ רק על גבי . 7
משטח עמיד לחום המיועד לכך.

אם אתם מגהצים בישיבה, אל תניחו את רגליכם מתחת לקרש הגיהוץ . 8
משום הקיטור עלול לגרום לכוויות.

אין לגעת בכבל החשמל ובתקע שלו בידיים רטובות.. 9

אין להשתמש במכשיר ברגליים יחפות.. 10

יש להרחיק את כל חלקי המכשיר ממים למעט המים שבמכל.. 11

יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום כגון תנור או כיריים.. 12

יש להרחיק את המכשיר מחומרים מתלקחים או רעילים.. 13

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ילדים או בעלי מוגבלויות.. 14
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אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל ללא השגחה וגם לאחר ניתוקו . 15
מהחשמל כל עוד הוא חם.

לפני הדלקת המכשיר וודאו שכפתור הזרמת קיטור רצופה נמצא במצב לא . 16
פעיל.

אין למלא מים בדוד ההרתחה כל עוד הוא חם.. 17

המנעו מלכוון את זרם הקיטור כלפי אדם, בעל חיים או מכשיר חשמלי אחר . 18
ושימו לב שלא יגרום נזק לסביבתו.

אם המכשיר נפל, נשבר, דולף, או שאינו פועל כשורה, יש לנתק אותו . 19
מיידית מהחשמל ולהביאו לבדיקה למרכז השרות.

חיבור לחשמל 
יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה . 20

או הרשום על תווית הנתונים של המכשיר עצמו. הקפידו לחבר את כבל 
החשמל לשקע חשמל עם הארקת הגנה )כבל עם תקע שבו 3 פינים 

ושקע עם 3 חורים(. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את 
ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

 שמרו על תקינות כבל החשמל והתקע. אסור לכופף את הכבל או למתוח . 21
אותו! היזהרו שלא להסתבך עם כבל החשמל וצינור הקיטור. אם הכבל 

ניזוק, יש להחליפו על ידי טכנאי שרות מורשה.

 יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק  תקע הזינה של המכשיר )כבל . 22
החשמל( מרשת החשמל. 

כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתקו מהחשמל. . 23

הקפידו לנתק מהחשמל במשיכת התקע ולא במשיכת הכבל!. 24

הקפידו לכבות את המכשיר קודם לניתוקו מהחשמל.. 25

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות

ניקוי
לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. . 26

אין לנקות את המכשיר בנוזל כלשהו או בחומרי ניקוי ממיסים או שוחקים.. 27

אל תרוקנו את המים מדוד ההרתחה עד להתקררותם.. 28

כדאי מעת לעת לנקות את דוד ההרתחה באמצעות חומר נגד אבנית המגן . 29
.KALSTOP :על דופנות  המתכת של הדוד. היצרן ממליץ על המוצר

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. 



מגהץ קיטור | 

6

Fig. 2

9

2

8
8a

10

1110a

4
1

3

Fig. 1 Fig. 3

10a

Fig. 7 Fig. 8

12

13

14

VL FOREVER 850-870-850 PRO-855 PRO M0S10120 Ed.1T03

5

6

A

C

B

Forever 850 PRO

Fig. 5

Forever 855 PRO

Fig. 4

7 10

1110a

7
10

11
10a

15

7

8a

Forever 850 PRO / 855 PRO

Fig. 6

איור 1 איור 2 איור 3

איור 4 איור 5

איור 6 איור 7 איור 8



7

מכסה מכל המים1

כפתור הדלקה וכיבוי2

מכל3

ידית נשיאה4

כפתור הפעלת דוד הרתחה5

בורר עוצמת קיטור6

בורר טמפרטורה7

צינור גמיש )קיטור וחשמל(8

8aבית כבל חשמל

כבל חשמל9

כפתור הזרמת קיטור נקודתית10

10aכפתור הזרמת קיטור רצופה

נורית חיווי חימום מגהץ11

מכסה דוד הרתחה12

מפתח "אלן" משושה13

משפך עם מסנן14

גוף המגהץ15

Aנורית חיווי פעולה

Bחיווי לחץ קיטור

Cנורית חיווי פעולת דוד הרתחה

חלקים
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תפעול

הכנות לשימוש
וודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל!. 1

משכו מעלה את מכסה מכל המים )1( כמתואר באיור 1 ומזגו למכל 1.2 . 2
ליטר מים. הקפידו שהמים לא יגלשו ממנו.

מכשיר זה בנוי לשימוש עם מי ברז אבל אם מי הברז קשים מדי - 
עשירים במשקעים שיוצרים אבנית, מומלץ להשתמש בתערובת 

שמחציתה מי ברז ומחציתה מים מזוקקים. כדאי להוסף למים חומר 
הפועל למניעת הצטברות אבנית ומגן על דופנות המתכת של הדוד. 

היצרן ממליץ על המוצר: Kalstop FP2003 שניתן להשגה אצל 
 .OIG המשווקים המורשים של חברת

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

סגרו את המכסה.. 3

חברו את תקע החשמל לשקע מוארק ובמתח מתאים.. 4

לחצו על כפתור ההדלקה והכיבוי )2(. נורית חיווי הפעולה )A( ונורית חיווי . 5
חימום מגהץ )11( ידלקו.

לחצו על כפתור הפעלת דוד הרתחה )5(. נורית חיווי לחץ קיטור )B( ונורית . 6
חיווי חימום פעולת דוד הרתחה )C( ידלקו.

הקולות הנשמעים בהדלקה ובמהלך השימוש אופייניים לזרימת מים 
וקיטור ואינם צריכים להדאיג אתכם.
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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 הבורר 7 כמתואר באיור 2. . 2
 "COTTON / LINEN" :לגיהוץ בקיטור כוונו את בורר הטמפרטורה למצב

וכוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב הבורר 6 כמתואר באיור 3.

נוריות חיווי לחץ קיטור )B( וחיווי חימום מגהץ )11( ידלקו. הקפידו 
להמתין כ-3 דקות עד שנוריות אלה יכבו כשהמגהץ יגיע ללחץ הקיטור 

הרצוי ולטמפרטורה המתאימה. הנוריות ידלקו ויכבו מדי פעם במקביל 
לפעולת המכשיר לשמירת לחץ הקיטור והטמפרטורה. התופעה 

שגרתית ואין בה כדי להפריע לגיהוץ.

לחצו על כפתור הזרמת קיטור נקודתית )10( לשחרור קיטור על פי הצורך. . 3
גהצו תחילה מטלית לא חשובה עד שזרם הקיטור יהיה אחיד. לחילופין, 

העבירו את כפתור הזרמת קיטור רצופה )10a( קדימה על מנת לקבל סילון 
קיטור קבוע )איור 4(.
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תפעול

מצבי בורר הטמפרטורה )איור 2(

COTTON / LINEN  גיהוץ בקיטור המתאים לבדי כותנה ופשתן

גיהוץ ללא קיטור המתאים לבדים עדינים 
SILK / WOOLולצמר

גיהוץ ללא קיטור המתאים לבדים 
SYNTHסינטתיים כמו למשל: ניילון ופוליאסטר

איחסון המכשיר
וודאו שהמכשיר התקרר לחלוטין.. 1

מקמו את הצינור הגמיש )8( ואת כבל החשמל )9( במקומם )8a( כמתואר . 2
באיור 5.

שאו את המכשיר למקום אחסונו באמצעות ידית הנשיאה )4( שלו כמתואר . 3
באיור 5.

זהירות! שימו לב לכל האמור בהוראות הבטיחות. 
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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.

ניקוי דוד ההרתחה
למען ביצועים אופטימליים, נקו את דוד ההרתחה כל 10 עד 20 פעמים של 

שימוש במכשיר בהתאם לאיכות המים.

נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר לפחות שעתיים.. 1

רוקנו כליל את מכל המים כדי למנוע דליפה.. 2

הפכו את המכשיר ופתחו את מכסה דוד ההרתחה )12( באמצעות מפתח . 3
אלן משושה )13( המצורף כמתואר באיור 7.

השתמשו במשפך המצורף )14( כדי למזוג 250 מיליליטר של מים קרים . 4
לדוד כמתואר באיור 8. 

זהירות! מזגו לאט והזהרו שלא לעבור על כמות זו כדי שלא תהיה 
גלישה החוצה שעלולה להזיק למכשיר. 

לאחר שטיפת דוד ההרתחה, שיפכו ממנו את המים המלוכלכים החוצה. . 5
חזרו על הפעולה עד שהמים היוצאים ממנו נקיים יחסית.

לפני סגירת מכסה הדוד )12( מלאו אותו ב- 100 מיליליטר מים. אל תפעילו . 6
את המכשיר בשום מקרה עם דוד הרתחה ריק!

סגרו היטב את מכסה הדוד )12( והפעילו את המכשיר כדי לבדוק שאין . 7
ממנו  דליפת מים.

מלאו מחדש את מכל המים כמתואר בסעיף: "הכנות לשימוש".. 8
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פתרון בעיות נפוצות

הפתרוןהסיבההבעייה

המכשיר 
אינו נדלק

חברו לחשמל. כבל החשמל אינו מחובר. 

הדליקו את המכשיר. המכשיר לא הופעל. 

המכשיר 
פועל ללא 

קיטור

המתינו להיווצרות לחץ. אין לחץ קיטור. 

מלאו מים. אין מים בדוד. 

חברו אותו בצורה תקינה. הצינור הגמיש לא מחובר. 

כוונו את עוצמת הקיטור. הקיטור מכוון למינימום. 

יוצאים מים 
במקום 

קיטור

המכשיר עדיין לא התחמם  
לטמפרטורה המתאימה.

הקפידו להמתין כ-3 דקות  
עד שנוריות חיווי לחץ 

קיטור )B( וחיווי חימום 
מגהץ )11( יכבו כשהמגהץ 

יגיע ללחץ הקיטור הרצוי 
ולטמפרטורה המתאימה.

בורר הטמפרטורה כוון  
לטמפרטורה נמוכה מדי.

כוונו את בורר הטמפרטורה  
לטמפרטורה גבוהה יותר.
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9333157הצומת"(

קרית חיים 
מעבדה מרכזית 

אזור הצפון: ש.א. 
אוראל

04-8404428האצטדיון 21

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

03-5519576רבינוביץ 11כל-בו יוסיחולון

04-6790469יוחנן בן זכאי 3תיקון טיביטבריה 

ההסתדרות 271 ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428מפרץ חיפה

04-8401076האצטדיון 21אלקטרו זולחיפה )מפרץ(

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-6231891הגידם 1 שרות כלירושלים
02-6241741

04-8722442שד' ירושלים 15שירות אלדןקרית ביאליק

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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תעודת אחריות למגהץ קיטור

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של 
המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או . 1
חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול 

דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה . 3
הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה 

ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 4
אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות 
השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 5
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7
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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




