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 הוראות למשתמש

 



 אזהרת הוראות בטיחות 

 אנא קראו את הוראות הבטיחות הבאות לפני הפעלת המחמם

 לבטיחותכם:
 אם אתם מריחים גז:

 סגרו את אספקת הגז למכשיר. .1
 כבו כל להבה גלויה. .2
 שלכם או למכבי האש.אם הריח ממשיך, קראו מיד לספק הגז  .3

 
 

 לבטיחותכם:
  

אין לאחסן או להשתמש בבנזין או באדים ונוזלים דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר  .1
 אחר דומה. 

 שאינו מחובר לשם שימוש אין לאחסן בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר דומה.  LPמכל  .2

 
 

 אזהרה
 לשימוש מחוץ לבית או באזורים מאווררים היטב. (1
 פני שטח פתוחים. 25%אזור מאוורר היטב חייב להיות בעל מינימום  (2
 אזור פני השטח הוא סכום פני השטח של הקירות.  (3

 
 

התקנה, שינוי, התאמה, טיפול או תחזוקה לא תקינים עלולים לגרום לפציעה או לנזק לרכוש. קראו אזהרה: 
 את הוראות ההתקנה, התפעול והתחזוקה ביסודיות לפני התקנת מכשיר זה, טיפול בו או תחזוקתו.

 
 

 אזהרה
 ההוראות לפני ההתקנה והשימושקראו את 

 מכשיר זה יש להתקין ויש לאחסן את מכל הגז בהתאם לתקנות שבתוקף; -
 אין לחסום את חורי האוורור של מארז המכל; -
 אין להזיז מכשיר זה כאשר הוא פועל; -
 יש לסגור את השסתום במכל הגז או את הווסת לפני הזזת המכשיר; -
 הצינור הגמיש במרווחי הזמן המצוינים;יש להחליף את הצינורות או  -
 יש להשתמש רק בסוג הגז ובסוג המכל המצוינים על ידי היצרן; -
 מכל הגז שבו משתמשים עם מחמם הפטיו חייב לעמוד בדרישות הבאות: -

 רכישת מכלי גז רק במידות הנדרשות הבאות: 
 ק"ג. 23ס"מ )גובה( בקיבולת מרבית של  x 57.1ס"מ( )קוטר(  30.5)

 רה של רוחות עזות יש לשים לב שהמכשיר לא נוטה;במק -
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 זהירות
 אנא קראו בזהירות את הנחיות הבטיחות הבאות לפני ההפעלה

 אין להשתמש במחמם הפטיו בתוך הבית, כיוון שהוא עלול לגרום לחבלה גופנית או לנזק לרכוש.   •

 או סירות. \מחמם חוץ זה אינו מיועד להתקנה על גבי רכבי פנאי ו •

 התקנת ותיקון המכשיר צריכה להיעשות על ידי איש שירות מוסמך.  •

 ת או לנזק לרכוש.  התקנה, התאמה, שינוי לא תקינים עלולים לגרום לחבלה גופני •

 אין לנסות לשנות את היחידה בכל אופן.  •

 לעולם אין להחליף או לשנות את הווסת בכל ווסת שאינו התחליף המוצע על ידי המפעל.  •

 אין לאחסן או להשתמש בבנזין או בגזים או נוזלים דליקים אחרים ביחידת המחמם.  •

המבער מבחינת דליפות או נזק לפני השימוש, ולפחות פעם    יש לבדוק את כלל מערכת הגז, הצינור, הווסת, הפיילוט או •
 בשנה על ידי איש שירות מוסמך. 

 יש לבצע את כל בדיקות הדליפה באמצעות תמיסת סבון. לעולם אין להשתמש בלהבה גלויה כדי לבדוק דליפות.   •

 אין להשתמש במחמם עד שכל החיבורים נבדקו מבחינת דליפות.   •

דית אם מריחים או מזהים גז. יש לסגור את שסתום המכל. אם קיימת דליפה מחיבור  יש לסגור את שסתום הגז מי  •
הווסת: יש להדק את החיבור ולבצע בדיקת דליפה נוספת. אם ממשיכים לראות בועות לאחר מספר ניסיונות,   \הצינור  

 שסתום המכל פגום ויש להחזיר את המכל למקום הרכישה.  

 ועל.  אין להעביר את המחמם בזמן שהוא פ •

 עד שהטמפרטורה ירדה.    אין להזיז את המחמם לאחר שהוא כובה •

 יש לשמור על פתח אוורור של מארז המכל נקי מכל לכלוך.  •

 אין לצבוע את מסך ההקרנה, לוח הבקרה, או החופה מחזירת האור.   •

 יש לשמור על ניקיון תא הבקרה, המבער ומעברי סירקולציות האוויר.  •

 ף לפי הצורך.  ייתכן שיידרש ניקיון תכו
 יש לכבות את מכל הגז כאשר המחמם לא בשימוש.  •

 יש לבדוק את המחמם מידית אם מתרחש כל אחד מהדברים הבאים:  •

 מחמם לא מגיע לטמפרטורה הרצויה.  -

 המבער משמיע רעשי פצפוץ במהלך השימוש )רעש קל הוא נורמאלי כאשר מכבים את המבער(.  -

 לצהוב של להבות המבער. מריחים גז יחד עם נטייה ברורה  -

מכלול הצינור של הגז חייב להיות ממוקם כך של יהיה במעבר היכן שאנשים עלולים למעוד בגללו או באזור שבו   \ ווסת  •
 הצינור עלול להינזק בטעות.  

 כל מגן או מכשיר הגנה אחר המוסר לשם טיפול במחמם יש להשיב למקומו לפני הפעלת המחמם.   •

 על מבוגרים וילדים להתרחק ממשטחים בעלי טמפרטורה גבוהה כדי להימנע מכוויות או הצתה של ביגוד.  •

 על ילדים להיות תחת השגחה קפדנית כאשר הם באזור המחמם.  •

 דים או חומרים דליקים אחרים על המחמם או בקרבתו. אין לתלות בג •

כדי להחליף את מכל הגז יש לעשות זאת באזור מאוורר היטב, הרחק מכל מקור הצתה )נר,   •
   סיגריות, מכשירים אחרים המפיקים להבה, ...(

  מותקן בצורה תקינה ויכול למלא את פעולה כמוצג בתמונה משמאל;כדי לבדוק שחותם הווסת  •

   אין להפריע לחורי האוורור של מארז המכל; •

 יש לסגור את אספקת הגז בשסתום של מכל הגז או הווסת לאחר השימוש.  •

ר  במקרה של דליפת גז, אין להשתמש במכשיר או אם הוא נדלק, יש לסגור את אספקת החשמל ויש לבדוק את המכשי  •
 ולתקנו  לפני שימוש חוזר בו; 

יש לבדוק את הצינור לפחות פעם בחודש, בכל פעם שמחליפים מכל, או בכל פעם לפני זמן ארוך שבו המכשיר אינו   •
בשימוש. אם ניכרים בו סימני סדקים, בקעים או התדרדרות אחרת יש להחליפו בצינור חדש או באותו האורך ובעל  

 איכות זהה; 

 ;אסורבאזורים סגורים עלול להיות מסוכן והוא השימוש במכשיר זה  •

 יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש במכשיר זה. על המכשיר להיות מותקן בהתאם להוראות ולתקנות המקומיות.  •

 לחיבור הצינור והווסת, וחיבור הווסת והצינור, אנא היוועצו בתמונה המוצגת מטה.  •

  וחיבור  ווסת \  צינור  חיבור 
 מכל  \  ווסת

 צילינדר

 ווסת

 חותם צינור



 מיקוםמעמד המחמם וה
 

המחמם מיועד לשימוש מחוץ לבית בלבד. יש לוודא תמיד שמסופק אוורור של אוויר   •
  צח.

ס"מ   100יש לשמור תמיד על מרווח נאות מחומרים נפיצים שאינם מוגנים, כלומר  •
 ס"מ לצדדים מינימום.    100-כלפי מעלה, ו 

 על המחמם להיות ממוקם על גבי קרקע ישרה ויציבה.  •

לעולם אין להפעיל את המחמם באטמוספרה נפיצה כגון באזורים שבהם מאוחסנים   •
 בנזין או נוזלים או אדים דליקים אחרים.  

 יש להגן על המחמם מפני רוח חזקה; יש לעגן את הבסיס בבטחה לקרקע עם ברגים.   •

 

 

 דרישות גז
 

 יש להשתמש רק בגז פרופן, בוטאן, או בתערובות גז שלהם בלבד. •

 להשתמש בווסת לחץ ובמכלול צינור העומדים בקודי התקנים המקומיים.  יש •

 יש להשתמש בהתקנה העומדת בקודים המקומיים, או בהיעדר קודים מקומיים, בהתאם לתקן לאחסון ולטיפול בגזי בנזין נוזליים. •

ן להשתמש במכל בעל חיבור שסתום מכל עקום, חלוד או פגום עלול להיות מסוכן ועל ספק המכלים שלכם לבדוק אותו. לעולם אי •
 פגום. 

 יש לסדר את המכל כך שיספק משיכת אדים מהמכל העובד.  •

 לעולם אין לחבר מכל ללא וסת למחמם.  •

 

 בדיקת נזילה
 

חיבורי הגז למחמם נבדקים מבחינת נזילות במפעל לפני שליחת המחמם. יש לבצע בדיקת הידוק באתר ההתקנה בשל האפשרות של 
 המשלוח או שימוש בלחץ עודף על גבי המחמם.תקלה בעת 

יש להכין תמיסת סבון העשויה מיחידה אחת של סבון ויחידה אחת של מים. יש לרסס את תמיסת הסבון באמצעות בקבוק תרסיס  •
 או למרוח אותה במברשת או סמרטוט. במקרה של דליפה יופיעו בועות סבון. 

 יש לבדוק את המחמם עם מכל מלא. •

 לוודא ששסתום בקרת הבטיחות מסובב למצב כבוי.יש  •

 יש להפעיל את אספקת הגז. •

 במקרה של דליפה, יש לכבות את אספקת הגז. יש להדק כל חיבור דולף, ואז לחדש את אספקת הגז ולבדוק שוב. •

 לעולם אין לבצע בדיקת דליפה בעת העישון.  •

 תקרה 

יר 
ק

 



OFF (כבוי :) לעבוד  מפסיק  המחמם 
Hi (גבוה :)מקסימום  טמפרטורת  מצב 
Lo ( נמוך :) מינימום   טמפרטורת מצב 

 תפעול ואחסון
 ת המחמםכדי להפעיל א

 יש לפתוח את שסתום אספקת הגז על גבי המכל במלואו.  (1

 נגד כיוון השעון(. °90)פיילוט( ) PILOTיש ללחוץ ולסובב את ידית הבקרה המשתנה למצב  (2

שניות. בעת ההחזקה של ידית הבקרה המשתנה, יש ללחוץ על  30יש ללחוץ מטה על ידית הבקרה המשתנה ולהחזיק במשך  (3
מים עד שלהבת הפיילוט נדלקת. יש לשחרר את ידית הבקרה המשתנה לאחר שלהבת הפיילוט כפות המצת מספר פע

 נדלקת. 

 הערה: 
אם בדיוק חובר מכל חדש, יש להמתין לפחות דקה אחת כדי שהאוויר בצינורות הגז יצא החוצה דרך חור  ▪

 הפיילוט.

לחוצה כלפי מטה באופן רציף בעת כאשר מדליקים את להבת הפיילוט יש לוודא שידית הבקרה המשתנה  ▪
 לחיצה על כפתור המצת. ניתן לשחרר את ידית הבקרה המשתנה לאחר שלהבת הפיילוט נדלקה.

 אם להבת הפיילוט לא נדלקה או נכבתה, יש לחזור על הצעד השלישי. ▪

דקות או  5שך לאחר שלהבת הפיילוט נדלקת, יש לסובב את ידית הבקרה המשתנה למצב מקסימום ולהשאיר אותה שם במ (4
 יותר לפני סיבוב הידית למצב הטמפרטורה הרצויה.

 אזהרה: יש לבדוק שהזכוכית אינה שבורה לפני ההפעלה. 

 כיבוי המחמם

 .PILOTיש לסובב את ידית הבקרה המשתנה למצב  .1

 יש ללחוץ על ידית הבקרה המשתנה ולסובבה למצב כיבוי.  .2

 
 יש לסגור לגמרי את שסתום אספקת הגז למכל.  .3

 אחסון

 יש לסגור תמיד את שסתום הגז של מכל הגז לאחר השימוש או במקרה של הפרעה.  .1

 יש להסיר את ווסת הלחץ והצינור. .2

 יש לבדוק את הידוק שסתום הגז מבחינת נזקים. אם יש חשש לנזק, החליפו אותו אצל ספק הגז שלכם.  .3

 לעולם אין לאחסן מכל גז נוזלי באחסון תת קרקעי או בכל מקום שאין בו אוורור נאות.  .4

 מצת

 משתנה בקרה ידית  מצת

פיי
לו
 ט



 ניקוי וטיפול
 יש לנגב את המשטחים המכוסים באבקה באמצעות סמרטוט רך ולח. אין לנקות את המחמם בחומרי ניקוי דליקים או מאכלים.  •

 יש להסיר את הלכלוך מהמבער כדי לשמור עליו נקי ובטוח לשימוש. •

 יש לכסות את יחידת המבער בכיסוי המגן הזמין כאפשרות לכיסוי כאשר לא משתמשים במחמם.  •

 

 פרטיםחלקים ומ

 

 תחתונה לוחית
 גלגלים  מכלול 

 אור   מחזיר

 זכוכית  גליל

 קדמי  לוח 

 עליון   תומך

 הגנתי  מגן

 צד  לוח 

 תחתון  תומך



 מבנה ומאפיינים (א 
 גינה נייד בעל מארז מכל. \מחמם מרפסת  •

 חלד.-אלמארז עשוי פלדה בעל ציפוי אבקה או מפלדת  •

 חיבורי צינור גז בעלי מהדקי מתכת )מכסי הברגה עבור גרמניה(. •

 פליטת חום ממחזיר האור. •

 

 מפרטים (ב
 יש להשתמש רק עם פרופן, בוטאן או תערובות גז שלהם בלבד. •

 וואט. 13000הספק חשמלי מרבי:  •

 וואט. 5000הספק חשמלי מינימאלי:  •

 צריכה: •
 28I B/P(30)I B/P(50)I B/P(37)I)+3-(30/37 קטגוריית המכשיר

בוטאן, פרופן או  פרופן בוטאן סוגי גז:
 תערובות שלהם

בוטאן, פרופן או 
 תערובות שלהם

בוטאן, פרופן או 
 תערובות שלהם

 28-30 לחץ גז:
mbar 

37 mbar 30 mbar 50 mbar 37 mbar 

 mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar 37 mbar 30 לחץ יציאה של וסת:

 שימוש בווסת תקין בהתאם ללחץ היציאה של הווסת המוצג בטבלה מעלה. •

 
 טבלת הזרקה ( ג

 28I B/P(30)I B/P(50)I B/P(37)I)+3-(30/37 קטגוריית המכשיר
בוטאן, פרופן או  פרופן בוטאן סוגי גז:

 תערובות שלהם
בוטאן, פרופן או 
 תערובות שלהם

בוטאן, פרופן או תערובות 
 שלהם

(: Hsסה"כ קלט חום )
(Qn) 

13 kW (945 g/h) 

 מ"מ עבור המבער הראשי 1.88 גודל הזרקה:
 מ"מ עבור מבער הפיילוט 0.18

מ"מ עבור  1.55
 המבער הראשי

מ"מ עבור מבער  0.18
 הפיילוט

מ"מ עבור המבער  65
 הראשי

מ"מ עבור מבער  0.18
 הפיילוט

 מ"מ 1.88מציין שגודל ההזרקה הוא על גבי ההזרקה:  1.88סימון, לדוגמה, של 

 מכלול הצינור והווסת חייב להתאים לקודי התקנים המקומיים. •

 על לחץ היציאה של הווסת להתאם למפרט המכשיר שבקטגוריה ב'. •

 מ'.  1.4המכשיר מצריך צינור מאושר באורך  •



 הרכבת החלקים

 כלים נדרשים:

 . להב בינונימברג פיליפס בעל  •

 .בקבוק תרסיס עבור תמיסת הסבון לבדיקת נזילות •

  רשימת חלקים:

 
 

 כמות תיאור  חלק   כמות תיאור  חלק 
A  1 מחזיר אור  L 1 חגורת חסימה 
B  1 רשת  M  1 צינור ווסת גז 
C  1 מקבע גליל זכוכית  N  2 מתקן גלגלים 
D 1 לוחית עליונה  O  1 תחתונהלוחית 
E  )3 תומך עליון )ארוך  P  1 לוח קדמי 
F  3 מגן הגנה  Q  1 סיב קרמי 
G  1 גליל זכוכית     
H  2 לוח צד     
I  1 טבעת סיליקון שחורה     
J  1 מכלול תיבת בקרה     
K  )3 תומך תחתון )קצר     

 אור   מחזיר

 זכוכית  גליל מקבע 

 עליונה  לוחית

 ( ארוך)  עליון   תומך

 רשת 

 הגנה  מגן

 זכוכית  גליל

 שחורה  סיליקון   טבעת

 צד  לוח 

 בקרה  תיבת מכלול 

 גז   ווסת  צינור

 ( קצר )  תחתון  תומך

 חסימה חגורת 

 גלגלים   התקן

 תחתונה לוחית

 קדמי  לוח 

 קרמי  סיב 



 חלקי מכלול

 תוכן החומרה

     
 אום כנפיים 

 3כמות: 
דסקית שטוחה  

 קטנה
 6כמות: 

 יתד 
 3כמות: 

 מ"מ  5M x 12בורג 
 35כמות: 

 מ"מ  6M x 12בורג 
 8כמות: 

    
 מסגרת קיבוע 

 3כמות: 
 ידית 

 1כמות: 
 מ"מ  4M x 10בורג 

 1כמות: 
 שרשרת 
 1כמות: 

 

   

 

 מצת ארוך 
 1כמות: 

 מפתח ברגים 
 1כמות: 

 מברג פיליפס 
 1כמות: 

 

 

 הוראות הרכבה

( לחורים Oיש להכניס את הלוחית הכיסוי התחתונה ) .1
(. יש להכניס Kהתחתונים של שלושת תומכים התחתונים )

( לחורים Jאת הכיסויים של מכלול תיבת הבקרה )
 (.Kהעליונים של שלושת התומכים התחתונים )

( בקו עם Oהערה: יש לוודא שצד הלוחית התחתונה )
 ( עם המגנט.Jהחורים בצד מכלול תיבת הבקרה )

 

 



( לשלושת Eיש להכניס את שלושת התומכים העליונים ) .2
 (.Kתומכים התחתונים )

 
 הוראות הרכבה

( כדי להדק את מכלול LLיש להשתמש במברג פיליפס ) .3
( באמצעות O( ואת הלוחית התחתונה )Jתיבת הבקרה )

 (.DDמ"מ ) 5M x 12בורגי 
 

 חלקים בשימוש

 
 5M x 12בורג 
 מ"מ

 
 x9  

 מברג פיליפס 
 

X 1 

 
 
 

 
( כדי להדק את הלוחית LLיש להשתמש במברג פיליפס ) .4

( באמצעות בורגי E( אל התומכים העליונים )Dהעליונה )
5M x 12 ( מ"מDD.) 

 
 חלקים בשימוש

 
 5M x 12בורג 
 מ"מ

 
 X6  

 
 מברג פיליפס

 
X 1 

 

 
 



 

 

 הוראות הרכבה

( כדי להרכיב את מתקן KKיש להשתמש במפתח הברגים ) .5
( באמצעות בורגי O( על הלוחית התחתונה )Nהגלגלים )

6M x 12 ( מ"מEE.) 
 

 חלקים בשימוש

 
 6M x 12בורג 
  מ"מ

 x8  

 
 מפתח ברגים

 
x 1 

 
 
 

 
כדי להדק את החגורת ( LLיש להשתמש במברג פיליפס ) .6

( באמצעות בורגי K( אל התומכים התחתונים )Lהחסימה )
5M x 12 ( מ"מDD.) 

 
 חלקים בשימוש

 
 5M x 12בורג 
 מ"מ

 
 x2  

 
 מברג פיליפס

 
x 1 

 

 



 

 הוראות הרכבה

( בין מרכז Gיש להתקין את גליל הזכוכית בזהירות ) .7
(. יש Jהבקרה )( לבין מכלול תיבת Dהלוחית העליונה )

( מוכנס בביטחה לתוך Gלוודא שקצה גליל הזכוכית )
 שלושת מהדקי מכלול תיבת הבקרה. 

 
 
 
 

 
 (. Cהתקנת מקבע גליל הזכוכית ) .8

( לתוך מקבע גליל הקוורץ. Qיש להכניס את הסיב הקרמי )
יש ללחוץ על מקבע גליל הזכוכית אל גליל הזכוכית. יש 

 לוודא שהסיב הקרמי נמצא מחוץ לגליל הזכוכית. 
( כדי לאבטח את מקבע LLיש להשתמש במברג פיליפס )

( באמצעות D( אל הלוחית העליונה )Cגליל הזכוכית )
 (.DDמ"מ ) 5M x 12בורגי 

 
 חלקים בשימוש

 
 5M x 12בורג 
 מ"מ

 
 x3  

 
 מברג פיליפס

 
x 1 

 

 



 הוראות הרכבה

( כדי להתקין את לוחות LLיש להשתמש במברג פיליפס ) .9
 5M x 12( אל תחתית המכלול באמצעות בורגי Hהצד )
 (.DDמ"מ )

 הערה: אין לכסות את הלוח כאשר היכן שמצוי המגנט.
 

 בשימושחלקים 

 
 5M x 12בורג 
 מ"מ

 
 x12  

 מברג פיליפס 
 

x 1 

 
 
 

 
 4M x 10(HH.)( על בורג GGיש להתקין את הידית ) .10

( על החוק על גבי מכלול תיבת IIיש לתלות את השרשרת )
( ולשים את אנקול הלוח הקדמי בחורי הלוחית Jהבקרה )

 התחתית. 
 

 חלקים בשימוש

 
 ידית

 
x  1 

 
 4M xבורג 

10   
 x1  

 
 x 1  שרשרת

 
 מברג פיליפס

 
x 1 

 

 



 הוראות הרכבה

יש להרכיב את מגן ההגנה ואת הרשת. מכניסים את הווים  .11
לתוך החורים של התומכים העליונים ( Fשל מגן ההגנה )

(E .) 
(. יש D( על גבי הלוחית העליונה )Bיש לשים את הרשת )

לוודא שחורי הברגים נמצאים בקו אחד עם חורי הלוחית 
 (.Dהעליונה )

( כדי לאבטח את הרשת LLיש להשתמש במברג פיליפס )
(B( ואת מגן ההגנה )F( אל הלוחית העליונה )D )

( ומסגרת הקיבוע DDמ"מ ) 5M x 12באמצעות בורגי 
(FF .) 

 
 חלקים בשימוש

 
 5M x 12בורג 
 מ"מ

 
 x3  

 
 מסגרת קיבוע

 

x 3 

 מברג פיליפס 
 

x 1 
 

 

יש להשעין בזהירות את המכלול ולחבר את מחזיר האור  .12
(A( אל הרשת )B( באמצעות הזיזים )CC הדסקיות ,)

( ואז Aהאור )( מכל צד של מחזיר BBהשטוחות הקטנות )
 (.AAאת אומי הכנפיים )

 יש להחזיר בזהירות את המכלול למצב ישר. 
 

 חלקים בשימוש

 
 אום כנפיים

 
x 3    

 

דסקית קטנה 
 שטוחה

 
x 6 

 
 זיז

 
x 3 

 

 



 הוראות הרכבה

 חיבור באמצעות צינור מתאים לפרופן בלבד. .13
יש לוודא שהצינור לא בא במגע עם  אזהרה!

משטחים בטמפרטורה גבוהה או שהוא עלול 
 להינמס ולדלוף ובכך לגרום לשריפה.

לאחר הכנסת המכל לתוך המחמם, יש לאבטח את המכל 
 באמצעות חגורת החסימה בצורה הדוקה. 

 
 
 

 
  בדיקת דליפות  .14

 
 שמחליפים מכל גז או אם חלק ממערכת הגז מוחלפת. בדיקת דליפה יש לבצע מדי שנה ובכל פעם אזהרה! 

 
לשם בדיקת דליפת גז. יש לוודא שאין ניצוצות או להבות גלויות באזור    לעולם אין להשתמש בלהבה גלויהאזהרה! 

בזמן שבודקים דליפות. ניצוצות או להבות גלויות עלולים להוביל לשריפה או פיצוץ, נזק לרכוש, חבלה גופנית חמור,  
 או מוות.  

 

יש לבצע את הבדיקה לפני השימוש הראשוני, מדי שנה, בכל פעם שמחליפים את רכיבי הגז או  בדיקת דליפה: 
מטפלים בהם. אין לעשן בעת ביצוע הבדיקה, ויש להרחיק כל מקור הצתה. ראו טבלת בדיקת דליפות עבור האזורים  

 לבדיקה. יש לכבות את כל בקרות המבערים. יש לפתוח את שסתום אספקת הגז.  

 
תמיסה של חצי נוזל סבון וחצי מים לתוך כל המחברים והחיבורים של הווסת, הצינור, המניפולדים  מרחו 

 והשסתומים. 

 
בועות מצביעות על דליפת גז. יש להדק את החיבור או להחליף את החלק בחלק אחר המומלץ על ידי מחלקת  

 מוסמך. שירות הלקוחות ולהעביר את מחמם הפטיו לבדיקה על ידי מתקין גז 
, לנתק אותה, ולהעביר את מחמם הפטיו לבדיקת  יש לסגור מידית את אספקת הגז אם הדליפה לא ניתנת לעצירה,  

 מתקין או ספק מוסמך של גז. אין להשתמש במחמם הפטיו עד שהדליפה תוקנה.  

 

 
 וסת  \חיבור גז  

 
 מכל  \ חיבור וסת  



 בדיקת בעיותרשימת 

 פתרון לבעיה הסיבה בעיה
 הגז שסתום את לפתוח יש סגור הגז שסתום יתכן נדלק לא הפיילוט

 גז מכל למלא יש ריק הגז מכל 
 הפתח את להחליף או לנקות יש חסום הפתח 
 מהקווים האוויר את לנקות יש האספקה במערכת אוויר 
 החיבורים כל את לבדוק יש רופפים חיבורים 
   

 המלוכלך האזור את לנקות יש לפיילוט מסביב לכלוך דולק נשאר לא הפיילוט
 החיבורים את להדק יש רופפים חיבורים 
 תרמי צמד להחליף יש גרוע תרמי צמד 
 חיבורים לבדוק יש בקו גז דליפת 
 .גז מכל למלא יש. ריק כמעט המכל גז לחץ אין 
   

 .גז מכל למלא יש. ריק כמעט המכל נמוך הלחץ נדלק לא המבער
 ולנקות להסיר יש חסום הפתח 
 לפתוח שסתום לסובב יש דולקת לא הבקרה 
 תרמי צמד להחליף יש גרוע תרמי צמד 
 תקינה בצורה הפיילוט את להניח יש מכופף הפיילוט להבת מכלול 
 שוב ולנסות תקין במיקום לסדר יש תקין במיקום לא 
   

 את לפתור כדי במפיץ או שלכם בספקה להיוועץ יש, בעצמכם לתקנו לנסות אין, במכשיר בשימוש או בהתקנת בעיה או מחדל כל חל אם
 . הבעיה

 

 


