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 תנור למרפסת פתוחה

 

 אזהרה: לשימוש במקום פתוח בלבד או באזורים מאווררים היטב.
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 אזהרות בטיחות המתקשרות לתנור מרפסת

 אנא קראו הוראות אלו בקפידה טרם התקנת המוצר והשימוש בו.

  יש לעשות שימוש במכשיר זה במקום פתוח או בשטח מאוורר היטב ואין להתקין אותו או לעשות

 סגור.בו שימוש במקום 

  כגון נר, סיגריות או את צילינדר הגז יש להחליף בשטח מאוורר היטב, הרחק ממקורות התלקחות

 מכשירים אחרים המייצרים להבות.

 .את הצילינדר יש לאחסן במקום פתוח או בשטח מאוורר היטב 

 .אחסנת מכשיר זה במקום סגור מותרת רק במקרה שבו צילינדר הגז מנותק ומוסר מהמכשיר 

 הזיז מכשיר זה בזמן שהוא פועל, או לאחר שנכבה ולפני שהטמפרטורה ירדה והמכשיר אין ל

 התקרר.

  אין לנסות ובצע שינויים במכשיר בכל דרך שהיא. אין לצבוע את המסך המקרין, את לוח הבקרה

 או את מחזיר האור.

 .אין לחסום את פתחי האוורור של מעטפת הצילינדר 

 לינדר הגז יש לאחסן בהתאם לתקנים המקומיים המתקשרים את המכשיר זה יש להתקין ואת צי

 להתקנות גז.

 .כבו את השסתום מצילינדר הגז או מהווסת טרם הזזת המכשיר 

 .השתמשו אך ורק בסוג הגז המצוין על ידי היצרן 

 .תיקונים יבוצעו על ידי אדם מוסמך לכך בלבד 

 כשיר.במקרה של רוח אלימה, יש לנקוט זהירות יתרה מפני הטיית המ 

 .יש לבדוק כי אטם הווסת מותקן כנדרש ומסוגל למלא את תפקידו כנדרש 

 .יש לסגור את אספקת הגז משסתום צילינדר הגז או מהווסת לאחר השימוש 

 .אין לעשות שימוש במכשיר זה עד לעריכת בדיקת דליפה בכל החיבורים 

  דולק, יש לכבות את במקרה של דליפת גז, אין לעשות שימוש במכשיר או במקרה בו המכשיר

 אספקת הגז ויש לבדוק את המכשיר ולתקנו טרם השימוש בו פעם נוספת.

 .יש לבדוק את הצינורות או את הזרנוק הגמיש אחת לחודש או בכל פעם שהצילינדר מוחלף 

 .יש להחליף את הצינורות או את הזרנוק הגמיש תוך שנה אחת 

  יש להחליף את מכלול הזרנוק טרם הפעלת המכשיר במידה וקיימת עדות לשחיקה או לבלאי

החלופי יהיה זהה לזה המצוין על ידי  הצינורפגום ויש לוודא כי מכלול  צינורמוגזם, או במקרה של 

 היצרן.

 ת יש לבדוק את התנור טרם השימוש ולכל הפחות פעם בשנה על ידי איש שירות מוסמך לכך. פעולו

ניקיון תא הבקרה, המבערים  לניקיון תדירות יותר עשויות להידרש על פי הצורך.  הכרחי לשמור ע

 ונתיבי האוויר המופץ של המכשיר.

 :כבו את התנור ובדקו אותו מיד באחד משני התנאים הבאים 

 ריח של גז בליווי קצוות של להבות מבער בצבע צהוב קיצוני. -



תגרום לזרימת חום מוגבלת  5°C -ונה. טמפרטורה של פחות מהתנור אינו מגיע לטמפרטורה הנכ -

 והמכשיר לא יפעל בצורה תקינה.

המכשיר מתחיל להשמיע קולות נפץ במהלך השימוש בו )רעש נפץ מועט נחשב לתקין בזמן  -

 שהמכשיר נכבה(.

  חייב להיות ממוקם מחוץ לנתיבים בהם אנשים עשויים למעוד מעליו או  והצינורמכלול הווסת

 שטח שבו הזרנוק לא יהיה כפוף לנזק לא צפוי.ב

 .כל מגן או מכשיר הגנה אחר המוסר לשם תיקון התנור יוחזר למקומו טרם הפעלת התנור 

  יש להזהיר ילדים ומבוגרים מפני סכנות של טמפרטורות משטח גבוהות וחייבים להתרחק

 מהמכשיר על מנת למנוע כוויות או התלקחות של בגדים.

  וחיות מחמד חייבים להימצא תחת השגחה בעת הימצאותם בשטח התנור.ילדים קטנים 

  אין לתלות בגדים או חומרים מתלקחים אחרים על המכשיר, או להניח אותם על גבי או בקרבת

 המכשיר.

  חומרים או פריטים מסוימים בזמן שהם מאוחסנים מתחת או בקרבת מכשיר זה יהיו כפופים

 רה רצינית.לחום מקרים ועלולים להיפגם בצו

 .אין להניח חפצים על גבי או כנגד המכשיר 

 .אין לעשות שימוש בחומרים מתלקחים או לאחסן אותם בקרבת מכשיר זה 

 .אין לרסס תרסיסים בקרבת מכשיר זה בזמן שהוא מופעל 

  מ"מ מחומרים דליקים. 915שמרו תמיד על מרווח של 

 .תמיד מקמו את המכשיר על גבי משטח ישר ומוצק 

 יותקן או יופעל אך ורק בגובה מרבי מקצה מחזיר האור לקרקע, כך שהמכשיר המתכוונן  המכשיר

 יהיה מקובע בהתאם לדרישה זו.

  אסור.השימוש במכשיר זה במקומות סגורים עלול להיות מסוכן ולכן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תכני המארז

 

  

 כמות תיאור החלק

A 3 לוח מחזיר האור 

B 1 לוחית מחזיר אור 

C  1 ראש המכשירמכלול 

D  1 סיפוןטבעת 

E )1 קצה עליון של המעטפת )מורכב מראש 

F )1 דלת )מורכבת מראש 

G )1 מנעול דלת )מורכב מראש 

H )1 חלק אחורי של המעטפת )מורכב מראש 

I 1 צינור גז 

J 1 וווסת )לא כלולים( צינור 

K 1 עמוד 

L )1 בסיס )מורכב מראש 

M 1 ערכת גלגל 

 



 )מוצגים בגודלם האמתי( תכני חומרה 

AA BB CC DD EE FF GG HH II 
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 1כמות 

 

 הוראות הרכבה

 הנחיה טרם הרכבת המוצר

 ( הכלים הנדרשים: מפתח ברגיםscrewdriver( פיליפס/ מפתחות ברגים )spanners )

 (.wrenchesמתכווננים/מפתחות ברגים )

 .תמיסה לאיתור דליפה: חלק אחד של תכשיר ניקוי על כל שלושה חלקים של מים 

  האומים והברגים קודם כל שצורה משוחררת. חזקו את כל החיבורים לאחר הרכיבו את כל

 השלמת ההרכבה. פעולה זו תקל על העבודה שלכם ותגביר את יציבות המכשיר שלכם.

 .טרם הרכבה, וודאו להסיר את כל חומרי האריזה ואת מגן המשדר 

 ולם כפוף לשיפורים.  סטיות קטנות בציוד עשויות לעלות. אין הדבר מצביע על ירידה באיכות א 

(, לאחר מכן L( עם החריצים התואמים שבבסיס )Mיישרו את החריצים שבמשען מכלול הגלגל ) .1

 M8( דרך החריצים. חזקו באופן ידני בעזרת אומי אוגן BB)מ"מ  M8x 16הכניסו ברגים מסוג 

(AA( וודאו כי מכלול הגלגל .)M( מקביל לבסיס )L.) 

 

 



 החומרה בה נעשה שימוש

AA  אום אוגןM8    x 2 

BB  בורגיM8x 16  מ"מx 2 

 

(מתחת לקצה II(, הכניסו את טבעת החיזוק )E( על הקצה העליון של המעטפת )Kהניחו את העמוד ) .2

מ"מ  M6x 16( בעזרת בורג II( ואת טבעת החיזוק )K(. אבטחו את העמוד )Eהעליון של המעטפת )

 (.Dבעזרת טבעת סיפון )(. חזקו וכסו DD)(, דסקיות CC) M6ואום 

  

 החומרה בה נעשה שימוש

CC  בורגM6x 16  מ"מx 4 

DD  דסקית   x 4 

II  טבעת חיזוק x 1 

 

( ודסקיות HHמ"מ ) M6x 8( יחד בעזרת ברגים מסוג Aחברו את לוחות מחזיר האור )רפלקטור( ) .3

 (DD( אבטחו בצורה רופפת בעזרת אומי פרפר .)GG.) 



  

 נעשה שימושהחומרה בה 

EE  דסקית   x 3 

FF  בורגM6x 8 מ"מ    x 3 

GG  אום פרפר   x 3 

שימו לב: על מנת להשיג יישור נכון של חלקי מחזיר האור, יתכן ותצטרכו לשחרר את הברגים שהורכבו 

 מראש לפני ההרכבה ולחזק אותם שוב לאחר השלמת ההרכבה.

( HHמ"מ ) M6x 8( בעזרת ברגים מסוג Aהאור ) ( ללוחיות מחזירBחברו את לוח מחזיר האור ) .4

(. ברגע שהושג יישור נכון, חזקו GG(. אבטחו בצורה רופפת בעזרת אומי פרפר )DD) ודסקיות 

 את כל הברגים ואת כל האומים שהורכבו מראש.

  

 החומרה בה נעשה שימוש

EE  דסקית   x6 

FF  בורגM6x 8  מ"מ  x6 

GG  אום פרפר x6 



(. אבטחו בעזרת אומי פרפר ודסקיות Cמכלול מחזיר האור למכלול ראש המכשיר ) חברו את .5

. 

 שימו לב: אין לחזק יתר על המידה.

  

 החומרה בה נעשה שימוש

GG  דסקית   x3 

KK  אום פרפר  x 6 

(, הדקו את צינור הגז K( והעמוד )Eואת הווסת דרך החלק העליון של המעטפת ) הצינורהכניסו את  .6

(I) ( למכלול ראש המכשירC .) 

 .( ודסקיות HH) M5 x 10ברגים  3( בעזרת K( לעמוד )Cאבטחו את מכלול ראש המכשיר )

 (.F( צריך להיות בקו ישר עם הדלת )Cשימו לב: כפתור הבקרה שעל גבי מכלול ראש המכשיר )

  

 החומרה בה נעשה שימוש

GG דסקית x 3 

KK  ברגים מסוגM5x 10  מ"מ  x 3 



מטר וווסת מהשוק המקומי. אבטחו את צינור הגז ואת  1.3רכשו צינור גז באורך של לכל הפחות  .7

 ( לצילינדר הגז )לא כלול(.Jהווסת )

 (.F( ולאחר מכן סגרו את הדלת )Hהכניסו את צילינדר הגז לתוך החלק האחורי של המעטפת )

להיות תואם לקודי התקן שימו לב: מכלול ווסת הלחץ והצינור שאמור להיות בשימוש חייב 

 המקומיים.

  

 הרכבה אופציונלית של עמודי בסיס

עבור עמודי הבסיס והבסיס. ראשית יש לחבר עמודים  M5x 8ברגים מסוג  6חלקי הרכבת עמוד בסיס: 

חלקים לבסיס בעזרת ברגים ואומים, ולאחר מכן להכניס בורגי ווים מתאימים או ברגים  3הכוללים 

 (.1גלומים מהשוק המקומי דרך חריצי העמוד לתוך הקרקע או הרצפה. )ראו איור 

  

 

 הוראות הפעלה

אחר כל החלפה של צילינדר גז, יש לנקות את מערכת אספקת טרם השימוש במוצר בפעם הראשונה ול

הגז מאוויר לפני הצתה! לשם כך, סובבו את כפתור הבקרה כנגד כיוון השעון להגדרת הנווט, לחצו את 

 דקות טרם ביצוע ניסיון הצתה. 3הכפתור פנימה במשך 

 להפעלת הנווט

 .בדקו את כל החיבורים טרם כל שימוש 

  המרכזי.פתחו את ברז הגז 

 .לחצו לסיבוב כפתור הבקרה כנגד כיוון השעון לנתב, עיינו בתמונה שמימין 

  המשיכו ללחוץ על הכפתור, לחצו על לחצן ההצתה שוב ושוב עד להצתת להבת הנתב, לאחר מכן

 שניות עד שהנתב נשאר דלוק לאחר שחרור הכפתור.  10המשיכו ללחוץ על הכפתור במשך 

  להידלק, סובבו את הכפתור בלחיצה למצב כבוי וחזרו על להצית או במידה והנתב אינו מצליח

 הפעולה. 



  

 תנור המרפסת)הפעלה( להצתת 

 ."הנתב צריך להיות דלוק והכפתור צריך להיות מכוון על "נתב 

  כיוון השעון למצב "גבוה".המשיכו ללחוץ בעדינות על הכפתור וסובבו אותו כנגד 

  כאשר הרשת נדלקת ומתחממת, סובבו את הכפתור בכיוון השעון ממצב "גבוה" למצב "נמוך" על

 פי הצורך.

שימו לב: המבער עשוי להשמיע רעשים עם הפעלתו הראשונית. לנטרול הרעש המיותר מהמבער, סובבו 

 מת החימום הדרושה.את כפתור הבקרה למצב נתב. לאחר מכן סובבו את הכפתור לעוצ

 הצתה חוזרת

 .סובבו את כפתור הבקרה למצב כבוי 

  דקות על מנת לאפשר לגז להתפזר לפני שאתם מנסים להצית את הנתב  5המתינו לכל הפחות

 מחדש.

 ."חזרו על שלבי "ההצתה 

 לכיבוי הלהבה

 ."לחצו ברצף על הכפתור וסובבו אותו בכיוון השעון למצב "כבוי 

  צילינדר הגז או של הווסת לאחר השימוש.סגרו את השסתום של 

 .סגרו את בקבוק הגז ותנו למכשיר זה להתקרר טרם הזזת המכשיר 

שימו לב: לאחר השימוש, דהיית צבע מסוימת של מסך המפלט נחשב לתופעה תקינה. סגרו את הווסת 

 לאחר השימוש, תנו למכשיר להתקרר טרם העברתו ממקום למקום.

 בדיקת דליפה

 לעשות שימוש בלהבה פתוחה לבדיקת דליפות. לעולם אין לבצע בדיקת דליפה בזמן עישון.לעולם אין 

חיבורי הגז שבמכשיר עברו בדיקת דליפה במפעל טרם שליחתם. מכשיר זה חייב לעבוד בדיקה תקופתית 

 לראות שאינו מכיל דליפות ונדרשת בדיקה מידית שלו במקרה של אבחנה בריח של גז היוצא ממנו.

 יותר של מים. את תמיסת הסבון  3תמיסת סבון מכמות של סבון נוזלי לכלים ומכמות פי  הכינו

ניתן לשים באמצעות בקבוק סבון, מברשת או מטלית לנקודות בדיקת הדליפה המוצגות באיור 

 לעיל.

 נמוך

 OFFכבה 

 נווט

 גבוהה

 הצתה )הפעלה(



  שסתום צילינדר הגז חייב להיות במצב כבוי בנקודה זו של בדיקת הדליפה. ברגע שתמיסת הסבון

 חיבורי הגז, יש להעביר את צילינדר הגז למצב מופעל. מונחת על

 .בועות סבון יתחילו להיווצר בתמיסת הסבון במקרה של דליפה 

  במקרה של דליפה, כבו את מקור אספקת הגז. חזקו מתאמים דולפים ולאחר מכן הדליקו את

 מקור אספקת הגז וערכו בדיקה חוזרת.

  

 דרישות הגז

  בהם מתכננים לעשות שימוש חייבים להיות תואמים לקודי התקן ווסת הלחץ ומכלול הצינור

 המקומי.

  .לעולם אין לעשות שימוש בצילינדר גז המכיל גוף פגום, שסתום, צווארון או טבעת רגלית פגומים

 מכל גז משונן או חלוד עשוי להיות מסוכן ויש לבדוק אותו על ידי ספק גז. 

 ווסת.לעולם אין לחבר מכשיר זה למקור גז לא מ 

 .כאשר המכשיר אינו בשימוש, העבירו את צילינדר הגז למצב כבוי 

  בצעו תמיד בדיקת דליפה בחיבורי הגז בכל פעם שאתם מחברים צילינדר. במידה ובועות נוצרות

 בתמיסת בדיקת הדליפה, אין לעשות שימוש. לעולם אין לעשות שימוש בלהבה לבדיקת דליפות.

 חיבור לצילינדר גז

 ק"ג. אנא פנו לספק הגז שלכם להשגת צילינדר גז מתאים. 9לינדר גז השתמשו בצי 

 .פנו לספק הגז שלכם לקבלת הנחיות בכל הנוגע לשימוש בצילינדר הגז שלכם 

  החליפו צילינדרים של גז רק במקום פתוח או באזור מאוורר היטב הרחק מלהבות אש פתוחות וכל

 מקור הצתה אחר.

  תמיד כשהוא במצב אנכי.בצילינדר הגז יש לעשות שימוש 

 .סגרו את כפתור בקרת התנור באמצעות סיבוב מלא שלו בכיוון השעון 

 .סגרו את מכסה צילינדר הגז ולאחר מכן חברו את הווסת לצילינדר הגז 

  חזקו את כל החיבורים היטב ועם המרווח היכן שנדרש. הצילינדר צריך להיות ממוקם על בסיס

 הצילינדר.



 כל החיבורים בעזרת מי סבון. במקרה של איתור דליפה, חזקו את החיבור בדקו שאין דליפות ב

 וערכו בדיקה חוזרת.

 חוקי בטיחות חשובים

 לשימוש במקום פתוח או באזורים מאווררים היטב.

 מאזור פני השטח פתוח. 25%אזור מאוורר היטב חייב להכיל מינימום של 

 אזור המשטח הינו סכום משטחי הדפנות.

 במכשיר זה באזורים סגורים יכול להיות מסוכן ואסור.השימוש 

על ילדים ומבוגרים להיות מודעים לטמפרטורות הפעלה גבוהות של אזורים מעל העמוד בעת הפעלת תנור 

 זה. ילדים חייבים להימצא תחת השגחה בזמן שהם נמצאים בקרבת התנור. 

 , על תנור זה.לתלות דבר, לרבות בגדים או כל פריט מתלקח אחר לעולם אין

 להפעיל תנור זה אלא אם כן הוא מורכז במלואו עם מחזיר האור שלו במקומו. אין

 הקפידו לשמור על המרחקים המינימליים מחומרים מתלקחים.

   

 תחזוקה 

 תקרה/תלייה מעל

תקרה

 קיר

 מ"מ 915

 מ"מ 915



שלכם, אנא וודאו לבצע את פעולות התחזוקה על מנת ליהנות משנים של איכות ביצועים מצוינת מהתנור 

 הבאות על בסיס סדיר:

 .שמרו על ניקיון משטחים חיצוניים 

 .השתמשו במי סבון חמים לניקוי. לעולם אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי מתקלחים או משתכים 

 ר בעת שטיפת המכשיר, וודאו לשמור על האזור שסביב המבער ומכלול הנווט יבש בכל עת. אם בק

 הגז חשוף למים בכל דרך שהיא, אין לנסות ולעשות בו שימוש. יש להחליפו.

  .אין לחסום את זרימת האוויר. שמרו על ניקיון לחצני הבקרה, המבער ונתיבי הפצת האוויר

 סימנים לחסימה אפשרית כוללים:

 ריח של גז עם קצוות להבה צהובים באופן קיצוני. -

 .התנור אינו מגיע לטמפרטורה הרצויה -

 החום המוקרן מהתנור אינו שווה בכל המקומות. -

 התנור משמיע רעשי נפץ. -

  עכבישים וחרקים יכולים לקנן במבער או בפתחים. מצב מסוכן זה יכול לגרום נזק לתנור ולהפוך

אותו ללא בטוח לשימוש. נקו את חריצי המבער על ידי שימוש בתכשיר לניקוי צינורות מאוד 

 להרחיק חלקיקים קטנים יותר.י מלוכלכים. אוויר דחוס עשו

  שכבות פחמן עשויות לייצר סכנת התקלחות. במקרה של התפתחות שכבות פחמן, נקו את הגגון

 ואת המנוע בעזרת מי סבון חמים.

שימו לב: בסביבת אוויר המכיל מליחות )כגון בקרבת הים(, שיתוך מתרחש במהירות גדולה יותר 

 האזורים המכילים שיתוך ותקן אותם באופן מידי.מהרגיל. בדקו לעתים קרובות את 

 מתן שירות למוצר זה

  .אנא היוועצו עם הספק המקומי שלכם לקבלת שירות עבור מכשיר זה ועבור החלפת החלקים שלו

 השירות למכשיר זה יסופק על ידי צוות מוסמך לכך בלבד.

 או רכיבים לא חוקיים עם מכשיר זה. השתמשו אך ורק  התראה: אין לעשות שימוש בחלקים

בחלקי חילוף מקוריים וברכיבים מקוריים. השימוש בחלקים או ברכיבים לא חוקיים יגרמו 

 לביטול האחריות ויכול לייצר מצב לא בטוח.

 אחסנה

 אין שום הגבלת אחסנה של המכשיר במקום סגור בתנאי שמוציאים את הצילינדר מהמכשיר.

 ימושים השונים:בין הש

  כבויהעבירו את כפתור הבקרה למצב. 

  כבויסובבו את צילינדר הגז למצב. 



אחסנו את התנור במצב אנכי בשטח המוגן מפני מגע ישיר עם תנאי מזג אוויר קשים )כגון גשם, גשם מעורב 

 עם שלג, ברד, שלג, אבק ושפוכת(.

 נוע הצטברות במעברי אוויר.במידת הצורך, כסו על מנת להגן על משטחים חיצוניים ולמ

 שימו לב: המתינו עד שהתנור קר טרם כיסויו.

 במהלך תקופות של חוסר פעילות ממושכת או בעת הובלת המכשיר:

  כבויהעבירו את כפתור הבקרה למצב. 

  נתקו את צילינדר הגז ועברו למקום פתוח בטוח ומאוורר היטב. אין לאחסן את המוצר במקום

 .50°Cשהטמפרטורה בו עולה על 

אחסנו את התנור במצב אנכי באזור המוגן מפני מגע ישיר עם תנאי מזג אוויר קשים )כגון גשם, גשם מעורב 

 עם שלג, ברד, שלג, אבק ושפוכת(.

 נת להגן על משטחים חיצוניים ולמנוע הצטברות במעברי אוויר.במידת הצורך, כסו על מ

 שימו לב: המתינו עד שהתנור קר טרם כיסויו.

 איתור תקלות ופתרון בעיות

 עשו את הדבר הבא: ותנאי זה מתקיים: במידה והבעיה היא:
 פתחו את השסתום שסתום הצילינדר סגור הנווט אינו נדלק

חסימה בצמצם )בפתח( או  

 הנווט בצינור

נקו או החליפו צמצם או צינור 

 נווט #

פתחו את צינור הגז וסחטו  יש אוויר בצינור הגז 

אותו )לחצו פנימה את כפתור 

 1-2-הבקרה( למשך לא יותר מ

 דקות עד שתבחינו בריח של גז.

 צילינדר הגז נמוך או ריק לחץ גז נמוך 

השתמשו בגפרור להצתת  המצת אינו מצית 

מצת חדש הנווט ורכשו 

והחליפו אותו. )ראו איורים 

 להלן(

נקו את הלכלוך שהצטבר סביב  לכלוך הצטבר סביב הנווט הנווט אינו נשאר דלוק

 הנווט

החיבור בין שסתום הגז  

 למכלול הנווט רפוי

חזקו את החיבור וערכו בדיקת 

 דליפה

 החליפו צמד תרמי צמד תרמי לא טוב 

 חליפו צילינדר גזה לחץ הגז נמוך המבער אינו ניצת

 שחררו את החסימה יש חסימה בצמצם 



כפתור הבקרה אינו במצב  

 "הפעל"

העבירו את כפתור הבקרה 

 למצב "הפעל"

 להבת המבער נמוכה

שימו לב: אין להפעיל את 

התנור בטמפרטורה של מתחת 

 5°C(40°F) -ל

 החליפו צילינדר גז לחץ הגז נמוך

הטמפרטורה החיצונית גדולה  

-( והמכל פחות מ40°F) 5°C -מ

 מלא 25%

 החליפו צילינדר גז

צינור אספקת הגז כפוף או  

 מעוך

יישרו את הצינור ובצעו בדיקת 

 דליפה לצינור

העבירו את כפתור הבקרה  כפתור הבקרה במצב "מופעל" 

למצב "כבוי", תנו למכשיר 

להתקרר לטמפרטורת החדר 

ובדקו שאין חסימה במבער 

 ובצמצם                                             

מפיץ הלהבה בוער בצורה לא 

 שווה

ס"מ מהחלק  2.5שימו לב: 

התחתון של המפיץ אינם 

 בוערים בדרך כלל

 לינדר גזהחליפו צי לחץ הגז נמוך

הבסיס אינו ממוקם על משטח  

 ישר

מקמו את התנור על גבי משטח 

 ישר

 יישרו את התנור ישרהתנור אינו  

יש לכלוך או שכבה על מחזיר  פחמן מצטבר

 האור והמפלט

נקו את מחזיר האור ואת 

 המפלט

העבירו את כפתור הבקרה  חסימה במבער עשן שחור עבה

למצב "כבוי", תנו לו להתקרר 

לטמפרטורת חדר והסירו את 

המבער החסימה ונקו את 

 מבפנים ומבחוץ.

  

אם מסיבות מסוימות ההצתה אינה מצליחה לספק ניצוץ, ניתן להפעיל את התנור באמצעות הכנסת גפרור 

דרך חריץ המבער )ראו תמונה משמאל( דלוק על ידי שימוש במחזיק הגפרורים המסופק לכם עם המוצר 

 תוך דחיפת כפתור הבקרה למצב "נווט", אשר יבוצע על ידי אדם מוסמך לכך.



 

 במקרה של בעיה מכל סוג שהוא, אנא היוועצו תמיד עם הספק המקומי שלכם.

 נתונים טכניים

 תנור למרפסת שם המוצר

 HJ1207(PCE) דגם
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 אזהרה: 

המכשיר יותקן ויופעל רק כאשר הוא ממוקם עם גובה מרבי מקצה מחזיר האור לרצפה, כך שרכיב הכוונון 

 יהיה מקובע בהתאם לדרישה זו.

 בלחצים הנכונים ובסוג הגז הנכון. LPהשתמשו אך ורק בווסת ובצינור המאושרים לשימוש עם גז 

ולתקני זרם החשמל במדינה בה המכשיר מותקן, אותו  EN12864מכוונן הלחץ צריך להיות תואם לתקן 

 באפשרותכם למצוא אצל ספק מוצרי גז הקרוב למקום מגוריכם.



 עיינו בנתונים הטכניים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בלחץ מתכוונן.

או שנים מתאריך הייצור  10שנים. מומלץ להחליף את הווסת לאחר  10-תוחלת חיי הווסת מוערכת ל

 בהתאם לתנאים הארציים הדורשים זאת.

 .+I3או בוטן של  I3B/P (30)בוטן עבור בוטן של  מיליבר 30בווסת  שימוש -

 I3B/P(30)עבור פרופן או תערובת בין בוטן/פרופן של  מיליבר 30שימוש בפרופן  -

 I3B/P(37)עבור בוטן של  מיליבר 37שימוש בווסת בוטן  -

 .I3P(37)או  I3B/P(37)עבור פרופן או תערובת בין בוטן/פרופן של  מיליבר 37שימוש בווסת פרופן  -

 I3B/P(50)עבור בוטן של  מיליבר 50שימוש בווסת בוטן  -

 I3P(50)או  I3B/P (50)פרופן של /עבור פרופן או תערובת בין בוטן מיליבר 50שימוש בווסת פרופן  -

 .3סוג  –EN1763-1סוג צינור כלי הקיבול עומד בתקן של 

הצינור הנמצא בשימוש חייב להיות תואם לתקן הרלוונטי עבור המדינה בה נעשה שימוש בו. אורך הצינור 

וודאו כי הצינור מטר )מקסימום(. יש להחליף צינור שחוק או פגום.  1.5 -מטר )מינימום( ו 0.7חייב להיות 

אינו חסום או מעוקם. מומלץ להחליף את הצינור תוך שנה מתאריך הייצור או בהתאם לתנאי הארצי 

 הדורש זאת.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


