HEAVY ELECTRIC IRON
PRODUCT MANUAL

CK2130, CK2130
CK2131, CK4111
�

240-220V,
AC 240-220V60/50Hz
60/50Hz

1. Product Introduction
The Clikon Heavy Electric Iron is our oldest and most reliable product.
The iron has an ideal weight, providing great pressing capability while still keeping the iron agile and
maneuverable.

2. General description




Parts list
1. Fabric dial


8
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2. Handle
3. Fabric guide
4. Soleplate
5. Button notch
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6. Cover shell
7. Power Indicator Lamp
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8. Swivel cord


4
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3. Important
When using your heavy iron, basic safety precautions should always be followed including the following:
1. This appliance is intended for household use only.
2. To protect against an electric shock hazard, do not immerse the iron in water or other liquids.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. If power cord is damaged, please replace it with an authorised Clikon service center.
6. The iron should always be turned to OFF/MIN before plugging or unplugging from outlet. Never pull
the cord to disconnect from outlet instead, hold plug and pull to disconnect.
7. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord
loosely around iron when storing
8. Always disconnect iron from electrical outlet when not in use.
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9. Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid an
electric shock hazard, do not disassemble the iron, take it to a Clikon service centre for examination
and repair. Incorrect reassembly can cause an electric shock hazard when the iron is used.
10. Burns can occur from touching hot metal parts, use caution.
Note: To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit. If an
extension cord is absolutely necessary, a 10 ampere cord should be used. Cords rated for less amperage
may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

4. Read before use
-

The heat setting marks on the adjustable control dial of this iron match those of the International
Textile Care Labelling Code.

-

Garments (e.g. Nylon, Acetates, Acrilan, Court Elle, Orlon, Triacetates, Tricel) marked with 1 dot
recommendation should be ironed at the lowest temperature range.

-

Garments (e.g. Wool, Polyester mixtures, Polyester/Cotton, Linen, Cotton, Rayon, Rayon mixtures,
Rayon/Linen) which are suitable for ironing at 2 and 3 dot stings usually require steam pressing.

-

For garments where the material is not clearly stated, start with a lower temperature setting and work
your way up until you find the correct setting for that material.

Warning: The Iron can be extremely hot. Do not touch the soleplate or neighboring surfaces of the iron while
it is plugged in, or for 10 minutes after it has been switched off. Please allow sufficient time for cooling before
handling the iron or looping the cord around it.

5. Operation
-

Remove the Iron from the packaging and remove and stickers or plastic that may be attached to the
iron.

-

Unwind the power cord and check to make sure it is in working condition.

-

Plug the iron into the socket and set the heat control dial to the temperature required.

-

Place the iron upright (on its heel), and allow it to heat up. The indicator light will turn off when the
iron is at temperature.

-

The iron is now ready to be used. The power indicator light will turn on and off while the iron is in
use. This is perfectly normal, and indicates that the heating element is working to keep the iron at the
correct temperature.

Note: The iron heats up quicker than it cools down. Therefore, starting your ironing with 'cool' fabrics and
working up the settings will save time and electricity.

HEAVY ELECTRIC IRON

6. Maintenance
-

Avoid placing the iron on a rough surface as it can damage the soleplate.

-

Keeping the soleplate of your iron clean of starch or residue build up will help to increase its lifespan

-

Ensure that the iron is cool and unplugged before cleaning.

-

Apply a small amount to the soleplate and rub gently over the whole surface.

-

Never use abrasive steel wool, metal scouring pads or any rough cleaning tools which could damage
the surface of the soleplate.

on its heel

. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
. The steam iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
. The iron must be used and rested on a stable surface.
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CLIKON NETWORK DETAILS:
WARRANTY TERMS AND CONDITIONS : to avail the service for CLIKON range of product, drop the
defected products to any of our collection point (use the details given below) . The courier company will
send the item to our authorized service center and after completion of the service we will send it back
to you through the same courier company absolutely free of charge

1. UNITED ARAB EMIRATES


ETRONIX MIDDLE EAST LLC, DUBAI.
Tel: +97148800010 | Fax: +97148800505 | Toll Free: 800 (CLIKON) 254566
E-mail: service@clikonworld.com


2. SULTANATE OF OMAN


ELECTRONICS MIDDLE EAST, MUSCAT, P.O Box: 608 Pin. No. 117.
Tel: +96824816248 | Fax: +96824817631
E-mail: service@clikonworld.com


3. INDIA


ETRONIX MIDDLE EAST, HIGH WAY TRADE CENTRE, NH BYPASS, VADAKARA,
KOZHIKODE, KERALA.
Tel: +918086777733 | Toll Free: 18004252557
E-mail: service@clikonworld.com


4. KINGDOM OF SAUDI ARABIA


RIYADH
MAFAHEM AL MADINA TRADING EST., MADINA MALL, ISLAMABAD STREET,
AL MANSOORA, RIYADH.
Tel: +966114484346 | Fax: +966112955180
E-mail: service@clikonworld.com



DAMMAM
MAFAHEM AL MADINA TRADING EST., 3rd FLOOR – KHAMIS BUILDING, CROOS AL
MUSTASHFA ST., NEAR AL MOTANABI BOOK SHOP, DAMMAM.
Tel: +966138420025



JEDDAH
MAFAHEM AL MADINA TRADING EST., ASSAID COMMERCIAL CENTER, 9th FLOOR, KING
KHALID ROAD, SHARAFIYA, JEDDAH.
Tel: +966126452495 | Fax: +96616455439
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5. STATE OF QATAR


JABAL AL NOOR INTERNATIONAL TRADING WLL, INDUSTRIAL AREA 38, DOHA.
P.O. Box: 201686
Mob: +97470488121 | Tel: +97444111814 | Fax: +97444111815
E-mail: service@clikonworld.com

6. KINGDOM OF BAHRAIN


TECHORBIT WORLD W.L.L., GATE NO 3, BUILDING 225, ROAD 13, BLOCK 701, TUBLI.
P.O. Box: 32702
Mob: +97366702999 | Tel: +97317682229 | Fax: +97317683339
E-mail: service@clikonworld.com


7. STATE OF KUWAIT


MIXMAX INTERNATIONAL, ABBASIYA.
Tel: +96566920297 | Fax: +96524334392
E-mail: service@clikonworld.com


8. AFRICA


UGANDA
DUCO GLOBAL LTD., KAMPALA, UGANDA.
MOB: +25670105821/+25675996684
Web: www.ducoglobal.com | Email: info@ducoglobal.com



DR CONGO
DUCO GLOBAL LPO., BUTEMBO, DR CONGO.
Mob: +243811889090/+243992324444
Web: www.ducoglobal.com | Email: info@ducoglobal.com



9. PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH


CHITTAGONG OFFICE
BLOCK # A, HALISHAHAR, CHITTAGONG, BANGLADESH
Mob: +8801773999799
E-mail: service@clikonworld.com



DHAKA
SECTOR # 08, UTTARA, DHAKA
Mob: +8801773999799
E-mail: service@clikonworld.com
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 .5دولة قطر
	جبل النور الدولية للتجارة ش.ذ.م.م ،المنطقة الصناعية  ،38الدوحة،
ص.ب201686 :
موبايل | +97470488121 :هاتف | +97444111814 :فاكس +97444111815
البريد اإللكتروني service@clikonworld.com :
	

 .6مملكة البحرين
	تيك أوربت العالمية ش.ذ.م.م ،البوابة رقم  ،3بناية رقم  ،225شارع  ،13مبنى  ،701توبلي.
ص.ب32702 :
موبايل | +97366702999 :هاتف | +97317682229 :فاكس +97317683339
البريد اإللكتروني service@clikonworld.com :
	

 .7دولة الكويت
	ماكسيماس انترناشيونال ،العباسية
هاتف | +96566920297 :فاكس +96524334392
البريد اإللكتروني service@clikonworld.com :
	

 .8إفريقيا
	أوغندا
	دوكو جلوبال ليمتد ،كامباال ،أوغندا.
موبايل+25670105821 / +25675996684 :
الموقع اإللكتروني | www.ducoglobal.com :البريد اإللكتروني info@ducoglobal.com :
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	دوكو جلوبال ال بي أو ،بوتمبو ،جمهورية الكونغو الديمقراطية.
موبايل+243811889090 / +243992324444 :
الموقع اإللكتروني | www.ducoglobal.com :البريد اإللكتروني info@ducoglobal.com :
	

 .9جمهورية بنغالديش الشعبية
	مكتب شيتاجونج
	مبنى رقم أ ،هاليشهار ،شيتاجونج ،بنغالدس
موبايل+8801773999799 :
البريد اإللكتروني service@clikonworld.com :
	
	داكا
	قطاع رقم  ،08اوتارا ،داكا
موبايل+8801773999799 :
البريد اإللكتروني service@clikonworld.com :
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تفاصيل شبكة كليك وان
شــروط وأحــكام الضمــان :لالســتفادة مــن الخدمــة لمجموعــة منتجــات كليــك وان ،أرســل الجهــاز المعطــل إلــى أي مــن مراكــز
الجمــع الخاصــة بنــا (اســتخدم التفاصيــل الــواردة أدنــاه) .ســوف تقــوم شــركة البريــد بإرســال الوحــدة إلــى مركــز الخدمــة المعتمــد
لدينــا وبعــد االنتهــاء مــن الخدمــة ســوف نقــوم بإرســاله لكــم مــن خــال نفــس شــركة البريــد دون أي تكلفــة علــى اإلطــاق.

 .1اإلمارات العربية المتحدة
	اترونكس ميدل ايست ش.ذ.م.م ،دبي.
هاتف | +97148800010 :فاكس  | +97148800505الرقم المجاني( 800 :كليك وان) 254566
البريد اإللكتروني service@clikonworld.com :

 .2سلطنة عمان
LIGHT
IRON
	الكترونيكس ميدل ايست ،مسقط ،ص.ب 608 :رقم التعريف 117


هاتف | +96824816248 :فاكس +96824817631
البريد اإللكترونيservice@clikonworld.com :

 .3الهند
	اترونيكس ميدل ايست ،هاي واي تريد سنتر ،ان اتش بايباس ،فاداكارا ،كوزهيكود ،كيراال
هاتف | +918086777733 :الرقم المجاني+18004252557 :
البريد اإللكترونيservice@clikonworld.com :

 .4المملكة العربية السعودية
	الرياض
	شركة مفاهيم المدينة التجارية ،المدينة مول ،شارع إسالم أباد ،المنصورة ،الرياض.
هاتف | +966114484346 :فاكس +966112955180
البريد اإللكترونيservice@clikonworld.com :
	الدمام
	شركة مفاهيم المدينة التجارية ،الطابق الثالث – بناية خميس،
تقاطع شارع المستشفى ،قرب مكتبة المتنبي ،الدمام
هاتف+966138420025 :
	
	جدة
	شركة مفاهيم المدينة التجارية ،مركز السيد التجاري ،الطابق التاسع ،شارع الملك خالد ،الشرفية ،جدة
هاتف | + 966126452495 :فاكس +96616455439
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مالحظــة :لتجنــب التحميــل العالــي علــى الــدارة الكهربائيــة ،ال تشــغل جهــاز آخــر عالــي الفولتيــة علــى نفــس الــدار الكهربائيــة .إذا
كان هنــاك حاجــة إلــى اســتخدام كابــل توصيــل ،يجــب اســتخدام كابــل  01أمبيــر .األســاك ذات قــوة األمبيــر األقــل يمكــن أن تســبب
ســخونة عاليــة .يجــب توخــي الحــذر عنــد تمديــد الكابــل بحيــث ال يتــم ســحبه أو التعثــر بــه.

 .4اقرأ قبل االستخدام
	-عالمــات ضبــط الحــرارة علــى قــرص التحكــم القابــل للتعديــل مطابقــة لتلــك الموجــود فــي الكــود الدولــي لملصقــات العنايــة
بالمنســوجات.
	-المالبــس (علــى ســبيل المثــال ،النايلــون ،اكريــان ،كــورت ايــل ،اورلــون ،ثالثــي األســيتات ،ترايســل) معلمــة بنقطــة  1والتوصيــة
بكيهــا بنطــاق درجــة حــرارة منخفضــة.
	-المالبــس (الصــوف ،مزيــج بولســتر ،بوليســتر /قطــن ،كتــان ،قطــن ،حريــر اصطناعــي ،مزيــج حريــر اصطناعي ،حريــر اصطناعي/
كتــان) مناســبة للكــي عنــد قــرص النقــاط  2و  3وعــادة تحتــاج إلــى كــي بالبخــار.
	-بالنســبة للمالبــس التــي ال تكــون مبينــة بشــكل واضــح ،ابــدأ بضبــط درجــة حــرارة منخفضــة ثــم زيادتهــا تدريجيــا حتــى تصــل
إلــى الضبــط الصحيــح لتلــك المــادة
تحذيــر :يمكــن أن تكــون المكــواة ســاخنة للغايــة .ال تحــاول لمــس قاعــدة المكــواة أو األســطح المجــاورة للمكــواة عندمــا تكــون
موصولــة بالتيــار الكهربائــي ،أو بعــد  01دقائــق مــن إيقــاف تشــغيلها .الرجــاء تــرك المكــواة فتــرة كافيــة مــن الوقــت حتــى تبــرد
قبــل حمــل المكــواة أو لــف الكابــل حولهــا.

 .5التشغيل
	-قم بإزالة المكواة من علبتها وإزالة الملصقات أو المواد البالستيكية التي قد تكون على المكواة.
	-قم بفك كابل الطاقة وتحقق للتأكد من أنه في حالة جيدة.
	-قم بتوصيل المكواة بقابس الطاقة وقم بضبط قرض التحكم بالحرارة عند درجة الحرارة المطلوبة.
	-ضــع المكــواة لألعلــى (علــى كعبهــا) واتركهــا حتــى تســخن .ســوف يتوقــف ضــوء المؤشــر عندمــا تصــل المكــواة
إلــى درجــة الحــرارة المطلوبــة.
	-المكــواة اآلن جاهــزة لالســتخدام .ســوف يعمــل ويتوقــف ضــوء المؤشــر أثنــاء اســتخدام المكــواة .هــذا طبيعــي
تمامــا ،ويشــير إلــى أن عنصــر التســخين يعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى درجــة الحــرارة الصحيحــة للمكــواة.

مالحظــة :تســخن المكــواة بوتيــرة أســرع مــن تبريدهــا .لذلــك ،البــدء بالكــي بمالبــس "بضبــط بــارد" والتــدرج فــي اإلعــدادات مــن
شــأنه أن يوفــر الوقــت والكهربــاء.
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 .1تعريف بالمنتج
المكواة الكهربائية الثقيلة من كليك وان هي منتجنا األقدم واألكثر موثوقية.
تتميز هذه المكواة بوزنها المثالي وتوفر إمكانية كي رائعة بينما تحافظ على مرونة وخفة حركة المكواة.

 .2الوصف العام
8

قائمة األجزاء


2



1.1قرص القماش
2.2مقبض

7





1

3.3دليل القماش
4.4قاعدة المكواة
5.5سن الزر
6.6هيكل الغطاء

5



7.7ضوء مؤشر الطاقة
8.8سلك دوار

3



 .3مالحظة هامة

6
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عند استخدام المكواة الثقيلة ،يجب االلتزام بتدابير واحتياطات السالمة األساسية يشمل ذلك ما يلي:
1.1هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط.
2.2للحماية ضد التعرض لصدمة كهربائية ال تغمر المكواة في الماء أو سوائل أخرى.
3.3هــذا الجهــاز غيــر مصمــم لالســتخدام بواســطة أشــخاص (بمــا فــي ذلــك األطفــال) ممــن لديهــم ضعــف فــي القــدرات العقليــة
أو الحســية أو البدنيــة ،أو ضعــف فــي التجربــة أو المعرفــة ،مــا لــم يكــن عليهــم إشــراف أو يكــن هنــاك تعليمــات بشــأن
اســتخدام الجهــاز بواســطة شــخص مســؤول عــن ســامتهم.
4.4يجب أن يكون األطفال تحت اإلشراف لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
5.5في حال تلف كابل الطاقة ،الرجاء استبداله في أحد مراكز الخدمة المعتمدة لدى كليلك وان.
6.6يجــب أن تكــون المكــواة فــي وضــع إيقــاف التشــغيل MIN/قبــل توصيلهــا أو فصلهــا مــن مأخــذ التيــار .ال تســحب الكابــل
مطلقــً لفصلهــا مــن المأخــذ ،بــل أمســك بالمقبــس وقــم بســحبه لفصلهــا مــن الكهربــاء.
7.7ال تــدع الســلك بالمــس أي أســطح ســاخنة .اتــرك المكــواة لتبــرد بالكامــل قبــل وضعهــا جانبــً .قــم بلــف الكابــل بشــكل
مرتخــي حــول المكــواة عنــد التخزيــن.
8.8قم بفصل المكواة من التيار الكهربائي دائمًا عندما ال تكون في االستخدام.
9.9ال تشــغل المكــواة بكابــل تالــف أو فــي حــال وقــوع المكــواة أرضــا أو تلفهــا .لتجنــب التعــرض لصدمــة كهربائيــة ،ال تقــم
بتفكيــك المكــواة ،بــل خذهــا إلــى مركــز خدمــة كليــك وان للفحــص والتصليــح .التجميــع غيــر الصحيــح يمكــن أن يــؤدي إلــى
التعــرض لصدمــة كهربائيــة عنــد اســتخدام المكــواة.
1010يمكن أن تتعرض لحروق جراء لمس األجزاء المعدنية الساخنة ،توخى الحذر.

HEAVY ELECTRIC IRON

� CK2132
CK2130,
CK2131, CK4111
CK2130
�

240-220V,
AC 240-220V60/50Hz
60/50Hz

