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 כללי בטיחות -אזהרה 

 אנא קראו את כללי הבטיחות הבאים לפני השימוש בתנור

 לצורך בטיחותכם
 אם אתם מריחים ריח של גז:

 נתקו את אספקת הגז למכשיר. .1

 כבו כל להבה גלויה. .2

 לשירותי חירום בנושא גז.אם הריח ממשיך, התקשרו מיד לספק הגז שלכם או  .3

 לצורך בטיחותכם
 אין לאחסן או להשתמש בדלק או אדים או נוזלים דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה )או כל מכשיר אחר( .1

 שאינו מחובר לשימוש בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר. LPאין לאחסן מיכל  .2

 
 

 אזהרה

 לשימוש בחוץ או בחללים מאווררים היטב. (1

 שטח פנים פתוח. 25%מאוורר היטב לכלול לפחות על חלל  (2

 שטח הפנים הוא סכום שטחי הפנים של הקירות. (3

 

התקנה, שינויים, תיקונים או תחזוקה בלתי תקינים עלולים לגרום לפציעה או נזק לרכוש. קראו את  אזהרה:

הוראות ההתקנה, שימוש ותחזוקה ביסודיות לפני התקנה או שימוש במכשיר זה.
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 אזהרה
 קראו את ההוראות לפני ההתקנה והשימוש.

 לתקנות התקפות.יש להתקין מכשיר זה ואת מיכל הגז המאוחסן בו בהתאם  -

 אין לחסום את אוורור החורים בבית המיכל. -

 אין להזיז את המכשיר כאשר הוא בשימוש. -

 יש לסגור את ברז מיכל הגז או את הווסת לפני הזזת המכשיר. -

 יש להחליף את הצינורות או את הצינור הגמיש בפרקי הזמן המצוינים. -

 ן על ידי היצרן.יש להשתמש אך ורק בסוג הגז והמיכל המצוי -

 המשמש בתנור פטיו זה לעמוד בדרישות הבאות: LP-על מיכל ה

 ק"ג. 15ס"מ )גובה( עם קיבולת מקסימלית של  58ס"מ )קוטר( *  31.8בממדים הבאים בלבד:  LPיש לרכוש מיכלי 

 לפחות בין המכשיר ומיכל הגז. במקרה של רוח חזקה, יש לנקוט אמצעים למניעת נפילת המכשיר. יש להקפיד על מרחק של מטר אחד - 

 רק היצרן רשאי להתקין את המזרק. -

 אין לחבר את מיכל הגז ישירות למכשיר ללא ווסת. יש להשתמש אך ורק בסוג הגז והמיכל המצוין בהוראות.

 

 ( בעל הלחץ הנכון המתאים לקטגוריית המכשיר.EN16129:2013יש צורך בווסת )העומד בתקן 

 .I3B/P(30)לצורך גז בוטאן/פרופן תחת הקטגוריה  30mbarהשתמשו בווסת 

 .I3+(28-30/37)לצורך גז בוטאן תחת הקטגוריה  30mbarהשתמשו בווסת 

 .I3+(28-30/37)לצורך גז פרופן תחת הקטגוריה  37mbarהשתמשו בווסת 

 .I3B/P(50)לצורך גז בוטאן/פרופן תחת הקטגוריה  50mbarהשתמשו בווסת 

 .EN16436:2014מומלץ להשתמש בצינור גמיש המאושר תחת תקן 
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 זהירות
 יש לקרוא את הנחיות הבטיחות הבאות בקפידה לפני השימוש.

 אין להשתמש בתנור הפטיו לשימוש בתוך מבנה, היות והדבר עלול לגרום לפציעה או נזק לרכוש. •

 ש חיצוני זה אינו מיועד להתקנה בקרוואנים ו/או סירות.תנור לשימו •

 על התקנה ותיקון להתבצע על ידי איש מקצוע מוסמך. •

 התקנה, תיקונים או שינויים שאינם תקינים עלולים לגרום לפציעה גופנית או נזק לרכוש. •

 אין לנסות לשנות את היחידה בכל צורה שהיא. •

 ווסת אחר מלבד תחליף המומלץ על ידי היצרן.לעולם אין להחליף את הווסת בכל  •

 אין לאחסן או להשתמש בדלק או אדים או נוזלים דליקים אחרים ביחידת התנור. •

או נזק לפני השימוש, ולפחות פעם בשנה  דליפותיש לבדוק את כלל מערכת הגז, הצינור, הווסת, נורת החימום והמבער למקרה של  •

 על ידי איש מקצוע מוסמך.

 .דליפותלהתבצע עם תמיסת סבון. לעולם אין להשתמש בלהבה גלויה לבדיקת  דליפותיקות העל כל בד •

 .דליפותאין להשתמש בתנור עד שכל החיבורים נבדקו למקרה של  •

מתרחשת בחיבור הצינור/ווסת: הדקו את החיבור ובצעו  דליפהכבו את ברז הגז מיד אם אתם מריחים גז. סגרו את ברז המיכל. אם ה •

מתרחשת בחיבור  דליפהנוספת. אם בועות ממשיכות להופיע, יש להחזיר את הצינור למקום ממנו רכשתם אותו. אם ה ליפהדבדיקת 

נוספת. אם אתם ממשיכים לראות בועות לאחר מספר ניסיונות, כנראה  דליפהברז הווסת/מיכל: נתקו, חברו מחדש, ובצעו בדיקת 

 רכשתם אותו. שמיכל הגז פגום ויש להחזיר אותו למקום ממנו

 אין להזיז את התנור בזמן שהוא פועל. •

 אין להזיז את התנור לאחר הכיבוי עד שהוא התקרר. •

 הקפידו שפתח האוורור של המיכל נקי מלכלוך. •

 אין לצבוע את המסך, לוח הבקרה או את החופה. •

 יש להקפיד על ניקיון תא הבקרה, המבער ודרכי האוויר. יש לנקות בהתאם למידת הצורך. •

 כאשר התנור אינו בשימוש. LP-ש לסגור את מיכל הי •

   בדקו את התנור מיד אם אחד מהדברים הבאים מתרחשים: •

 התנור אינו מגיע לטמפרטורה הרצויה. -

 המבער מפיק צליל פצפוץ במהלך השימוש )רעש קל בזמן כיבוי המבער הינו דבר תקין(. -

 ריח גז יחד עם להבות בעלות גוון צהוב חזק בקצוות. -

הצינור הרחק ממקומות בהם אנשים עלולים למעוד כתוצאה מהם או באיזור בו הצינור נמצא בסכנה /LP-יש למקם את מכלול ווסת ה •

 של נזק בלתי מכוון.

 המכשיר לפני שימוש בתנור. תכל אביזר הגנתי שהוסר לצורך תחזוק חזיר למקוםיש לה •

ממשטחים בעלי טמפרטורה גבוהה על מנת להימנע מכוויות על מבוגרים וילדים לשמור מרחק  •

 או הצתה של בגדים.

 יש להשגיח על ילדים כאשר הם נמצאים בקרבת התנור. •

 אין לתלות בגדים או חומרים דליקים אחרים על התנור או בקרבתו. •

באיזור מאוורר היטב, הרחק ממקורות הצתה )נרות, סיגריות, החליפו את מיכל הגז  •

 מכשירים אחרים המפיקים להבה(.

 בדקו שאטם הווסת ממוקם כראוי ומסוגל למלא את תפקידו, •

 כפי שמוצג בתמונה )מימין(. 

 אין לחסום את אוורור החורים בבית המיכל •

 השימוש.סגרו את אספקת הגז באמצעות ברז מיכל הגז או הווסת לאחר  •

גז, אין להשתמש במכשיר. אם המכשיר פועל, יש לכבות את צינור אספקת הגז/חיבור הווסת ויש לבדוק את  דליפתבמקרה של  •

 המכשיר ולתקן אותו לפני שימוש נוסף.

 צינור אטם

 וסת
 מיכל 

 חיבור צינור/וסת וחיבור וסת/מיכל
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 בדקו את הצינור פעם בחודש לפחות, כל פעם שמחליפים את המיכל ולפני השימוש בתנור לאחר פרק זמן ממושך ללא שימוש. •

 .אסורהשימוש במכשיר זה בחללים סגורים עלול להיות מסוכן ועל כן הוא  •

 קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר. יש להתקין את מכשיר זה בהתאם להוראות ולהנחיות המקומיות. •

    לצורך חיבור הצינור והווסת, וחיבור הווסת והצינור, אנא עיינו בתמונה לעיל. •
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 ומיקומומעמד התנור 
 התנור מיועד לשימוש בחללים פתוחים בלבד. יש לוודא תמיד כי יש אספקת אוויר צח. •

ס"מ לפחות מעל המכשיר  100יש להקפיד תמיד על מרווח פתוח עבור חומרים דליקים, כלומר  •

 ומצדדיו.

 יש למקם את התנור על גבי משטח אופקי. •

בהם יש דלק או נוזלים או אדים  לעולם אין להשתמש בתנור בסביבה נפיצה כגון איזורים •

 דליקים אחרים.

על מנת להגן על התנור מפני רוח חזקה, יש לקבע את הבסיס לקרקע באמצעות ברגים,  •

 )אופציונלי(

 
 
 

 דרישות גז
 יש להשתמש בגז פרופן או בוטאן בלבד. •

 יש להשתמש במכלול הווסת והצינור בהתאם לתקנות המקומיות. •

 קומיים, או בהיעדר תקנים מקומיים, בתקנות לאחסון ושימוש בגזי דלק.על ההתקנה לעמוד בתקנים מ •

מיכל פרופן שניזוק או חלוד עלול להיות מסוכן ועליו להיבדק על ידי הספק המקומי שלכם. לעולם אין להשתמש במיכל פרופן עם חיבור  •

 ברז שניזוק.

 יש לוודא כי מתקיימת הסרת אדים ממיכל הגז. •

 מיכל פרופן שאינו מווסת לתנור.לעולם אין לחבר  •

 

 דליפהבדיקת 
חיבורי גז של התנור נבדקים במפעל לפני המשלוח. יש לבדוק את מיכל הגז באתר ההתקנה עקב אפשרות לתקלה במשלוח או לחץ מופרז 

 המופעל על התנור.

הכינו תמיסת סבון המורכבת מחומר ניקוי ומים בכמויות שוות. ניתן להשתמש בתמיסת הסבון עם בקבוק תרסיס, מברשת או סחבה.  •

 .דליפהבועות סבון יופיעו כאשר יש 

 יש לבדוק את התנור יחד עם מיכל מלא. •

 .OFFודאו כי ברז בקרת הבטיחות נמצא במצב  •

 .ON-העבירו את אספקת הגז ל •

 , סגרו את אספקת הגז. הדקו חיבורים ולאחר מכן הפעילו את אספקת הגז ובדקו שנית.ליפהדבמקרה של  •

  בזמן עישון סיגריה. דליפותלעולם אין לבדוק  •

 תקרה
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 חומרה
 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות תיאור פריט
AA  אוםM6x10 4 
BB  אוםM6 4 
CC  בורגM5x10 18 
DD 3 נעץ 
EE  אוםWing 3 
FF 6 דסקית שטוחה 

GG  4 קיבועסוגר 
HH  30 3/16בורג 

I I 1 ידית 
JJ 1 דסקית שטוחה גדולה 

KK  בורגM4X8 1 
LL  מברגPhilips 1 

MM 1 מפתח ברגים 
NN  סוללתAA  מתח(1.5V) 1 
OO 4 זרוע קיבוע 
PP  בורגM6X12 4 

 

לפני התחלת הרכבת המוצר, וודאו כי כל המרכיבים נמצאים. השוו את המרכיבים לרשימת התוכן ורשימת תוכן החומרה. אם ישנם 
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 מרכיבים חסרים או שניזוקו, אין לנסות להרכיב את המוצר.

  דקות 90זמן הרכבה מוערך: 

 

 מרכיבים ומפרטים

 

 

 

 כמות תיאור פריט
A 1 מחזירור 
B  1 עליוןמכלול לוח 
C 1 צינור זכוכית 
D 4 חיזוק עליון 
E 4 מגן 
F 1 טבעת סיליקון שחורה 
G 3 פאנל צידי 
H 1 פאנל קדמי 
I 1 צינור גז + וסת 
J 1 רצועת בלוק 
K 1 מכלול תיבת בקרה 
L 4 חיזוק תחתון 
M 1 מכלול גלגלים 
N 1 לוח תחתון 
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 א. בנייה ומאפיינים
 להזזה, יחד עם בית מיכל.תנור פטיו/גינה ניתן  •

 מיוצר מאלומיניום, ציפוי אבקה ופלדת אל חלד •

 החום מפוזר כלפי פעלה דרך צינור הזכוכית ומפוזר באמצעות המשקף העליון. •

 מפרט .ב

 יש להשתמש בגז פרופן, בוטאן או תערובות שלהם בלבד. •

 13000Wהספק מקסימלי:  •

 5000Wהספק מינימלי:  •

 צריכה: •

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

 תערובות שלהם

בוטאן, פרופן או 

 תערובות שלהם

בוטאן, פרופן או 

30-28 לחץ גז: תערובות שלהם mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar 

 30mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar לחץ יוצא של הווסת:

 • השתמשו בווסת המתאים בהתאם ללחץ היוצא של הווסת כפי שמוצג בטבלה לעיל.

 

 טבלת מזרק .ג

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

 תערובות שלהם

בוטאן, פרופן או 

 תערובות שלהם

בוטאן, פרופן או 

30-28 לחץ גז: תערובות שלהם mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar 

 חום כולל

 (Hs( :)Qnקלט )
13kW (945g/h) 

 גודל המזרק:
 מ"מ עבור המבער הראשי 1.90

 מ"מ עבור נורת החימום 0.18

מ"מ עבור  1.70

 המבער הראשי

מ"מ עבור  0.18

 נורת החימום

מ"מ עבור  1.80

 המבער הראשי

עבור מ"מ  0.18

 נורת החימום
 מ"מ. 1.90על גבי המזרק מסמן כי גודל המזרק הנו  1.90למשל, הסימון 

 

 על מכלול הצינור והווסת להתאים לתקנות המקומיות. •

 על לחץ הווסת להתאים לקטגוריית הגז המתאימה בטבלת המזרק. •

מטר. 0.6המכשיר דורש צינור מאושר באורך  •
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 הוראות הרכבה
  M6X10ברגי  4( באמצעות N( ללוח התחתון )Mהרכיבו את מכלול הגלגלים ) .1

(AA) אומי  4-וM6  (BB). 

 

 

 חומרה נחוצה

AA  אוםM6x10 X   4 

BB  אוםM6  X4 

  

 ה, התקינו את הסוללה והדקו את ההצתה.ת. שחררו את ברגי ההצ2-1

ברגי  4( באמצעות Lמחזקים תחתונים ) 4-( לOOזרועות קיבוע ) 4. חברו 2-2

M6X12  (PP). 

 שימו לב:
החיזוקים התחתונים בעלי חור נוסף נמצאים באותו הצד בו ממוקמים  2וודאו כי 
 הגלגלים.

, (L( לחורים של החיזוקים התחתונים )N. הכניסו את הפינים של הלוח התחתון )2-3

על מנת לקבע את הלוח  M5x10ברגי  4לחצו על מנת לקבע את הפינים באמצעות 

 התחתון ואת החיזוק התחתון.

 

 

 

 שימו לב:
וודאו כי הצד הקדמי והפאנל הקדמי של תיבת הבקרה נמצאים בצד השני ביחס 

 לגלגלים.
לחורים של החיזוקים התחתונים ( K. הכניסו את הפינים של מכלול תיבת הבקרה )2-4

(L) ברגי  4, לחצו על מנת לקבע את הפינים באמצעותM5x10  על מנת לקבע את

 החיזוק התחתון ואת מכלול תיבת הבקרה.

 חומרה נחוצה

 

CC  בורגM5x10 X  8 

OO זרוע קיבוע  X4 

PP  בורגM6x12 X 4 

 

 

 

 גלגל

תיבת בקרה  

 צד קדמי –

 
 חיזוקים תחתונים  2-חור נוסף ב
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 הבלוק.. הרכיבו את רצועת 3

 .M5x10ברגי  2( באמצעות Lהחיזוקים התחתונים ) 2-( לJקבעו את רצועת הבלוק )

 שימו לב:

 וודאו כי רצועת הבלוק ומכלול הגלגלים נמצאים באותו הצד.

 חומרה נחוצה

CC  בורג  M5X10  X2 

 

 אזהרה 

 הסירו את כיסוי המגן לפני ההרכבה

 

 

 (.Bהלוח העליון )( למכלול A. הרכיבו את המשקף )4

דסקיות שטוחות  3, מקמו (B( על גבי מכלול הלוח העליון )DDנעצים ) 3הבריגו 

(FF( על גבי הנעץ )DD)( לאחר מכן מקמו את המשקף על גבי הנעץ ,DD) ,

 .wing (EE)אומי  3-( וFFדסקיות שטוחות ) 3קבעו אותם באמצעות 

 

 חומרה נחוצה

EE  אוםWing  X3 

DD ץנע           X3 

 X6  דסקית שטוחה
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 .M5x10ברגי  8( באמצעות L( לחיזוק התחתון )D. הכניסו את החיזוק העליון )5-1

 .3/16ברגי  8( באמצעות D( לחיזוק העליון )B. הרכיבו את מכלול הלוח העליון )5-2

 
 

 חומרה נחוצה

CC  בורגM5X10   X8 

HH  3/16  בורג X8 

 

( על ידי הרמה והכנסה מבעד לחור המרכזי C. התקינו בזהירות את צינור הזכוכית )6

( מחוברת לקצה התחתון F(. וודאו כי טבעת הסיליקון השחורה )Bבמכלול הלוח העליון )

( מבעד לחור של C( כפי שמוצג באיור. החליקו את צינור הזכוכית )Cשל צינור הזכוכית )

( ממוקמת C(. בדקו וודאו כי צינור הזכוכית )Jמכסה הלוח התחתון ועל גבי הלוח האמצעי )

 ( לגמרי.Jהמרכזי של הלוח האמצעי ) כראוי ומכסה את החור

 
 על טבעת הסיליקון השחורה להיות ממוקמת לפני השימוש בתנור.אזהרה! 

 
 
 
 הסיליקון השחורה טבעת 

על מנת לסייע בהתקנה,  

מקמו את טבעת הסיליקון  

השחורה בלוח האמצעי  

ולאחר מכן התקינו את צינור  

הזכוכית. וודאו כי צינור  

הזכוכית ממוקם היטב  

 בטבעת הסיליקון. 
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 ( בחורים שבחיזוקיםEתלו את הוווים של המגן ) .(E. הרכיבו את המגן )7

 (.HH) 3/16ברגי  4( באמצעות GGהקיבוע )( באמצעות סוגרי Eקבעו את המגנים )

 

 חומרה נחוצה

HH  3/16בורג X 4 

GG סוגר קיבוע   X4 

 

 

 .3/16ברגי  18( לתנור באמצעות Gהפאנלים הצידיים ) 3. הרכיבו את 7

 שימו לב:
 אין לכסות את הצד הקדמי, בו ממוקמת ידית הבקרה.

 

 חומרה נחוצה

HH  3/16בורג X 18 

 

 

 

 

 

 (. JJוהדסקית השטוחה ) M4x8 (KK)( על הבורג II. התקינו את הידית )8

 (.N( לחורים של הלוח התחתון )Hמקמו את הוו של הפאנל הקדמי )

 חומרה נחוצה

II  ידיתX 1 

KK  בורגM4X8  X1 

JJ ית שטוחה גדולהסקד  X1 
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 באמצעות תופסן והדקו בעזרת מברג.. חברו את צינור הגז והווסת 9

 חברו את הווסת למיכל הגז והדקו עם מפתח ברגים.

וודאו כי הצינור אינו בא במגע עם משטחים בעלי טמפרטורה גבוהה, הצינור עלול  אזהרה!

 ושריפה. דליפהלהינמס ולגרום ל
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 דליפהבדיקת 

 פעם בשנה ובכל פעם שמחברים מיכל חדש או אם מחליפים חלק מסוים של מערכת הגז. דליפהאזהרה! יש לבצע בדיקת 

 

גז. וודאו שאין ניצוצות או להבות גלויות באיזור בזמן שאתם  דליפותאזהרה! לעולם אין להשתמש בלהבה גלויה לבדיקת 
 לרכוש, פציעה גופנית חמורה או מוות.. ניצוצות או להבות גלויות יגרמו לשריפה או פיצוץ, נזק דליפותבודקים 

יש לבצע זאת לפני השימוש הראשוני, פעם בשנה, ובכל פעם שמחליפים או מתקנים את אחד ממרכיבי הגז.  :דליפותבדיקת 

 על מנת לדעת באילו איזורים יש לבצע את דליפותאין לעשן בזמן ביצוע הבדיקה הזו, ויש להסיר מקורות הצתה. ראו תרשים לבדיקת 

 . הפעילו את אספקת הגז.OFFהבדיקה. העבירו את כל בקרי המבערים למצב 

 

 ( על כל החיבורים והמחברים של הווסת, הצינור, היריעות והברזים.1:1מרחו תמיסת מי סבון )ביחס 

 במקומות המסומנים על ידי חץ( 6)בשלב  

גז. הדקו את המחבר הרופף או דאגו להחלפת המרכיב במרכב המומלץ על ידי מחלקת שירות  דליפתבועות מעידות על 

 לקוחות, ודאגו שתנור הפטיו ייבדק על ידי מתקין גז מוסמך.

אם לא ניתן לעצור את דליפת הגז, כבו מיד את אספקת הגז, נתקו את התנור מהגז ודאגו שהתנור ייבדק על ידי מתקין או ספק גז מוסמך. 

 תוקנה. דליפהין להשתמש בתנור הפטיו עד לאחר שהא

 

 
 חיבור צינור / ווסת                                                                      חיבור וסת / מיכל
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 שימוש
ן לווסת והעבירו אחברו את מיכל הפרופ, וודאו כי אין סכנה להתרחשות ניצוצות וכי אתם נמצאים בחלל פתוח. דליפותלפני ביצוע בדיקת 

. מרחו תמיסת סבון על כל החיבורים. הפעילו את אספקת הגז; אם מופיעות בועות על אחד החיבורים, OFFאת הברז של היחידה למצב 

והפסיקו להשתמש ן א, סגרו את ברז הגז, נתקו את מיכל הפרופדליפהאם אתם מריחים ריח של גז או שמתגלה  .דליפהייתכן שיש 
 .דליפהבמכשיר עד לתיקון ה

 אין להשתמש בתנור ללא בדיקה של צינור הגז. אם ישנם סימנים של שחיקה או בלאי, עליכם להחליף את הצינור )אם רלוונטי(.

 

 

 

 

 ידית בקרה הצתה

 

Offהתנור נכבה : 

Hiמצב טמפרטורה מקסימלית : 

Lo:  מצב טמפרטורה מינימלית 
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 על מנת להפעיל את התנור

 אזהרה: אנא וודאו כי צינור הזכוכית לא ניזוקה לפני השימוש
 OFFוודאו כי ידית הבקרה נמצאת במצב  .1

 חברו את ווסת הגז למיכל גז מסוג תואם .2

שניות. בזמן שאתם מחזיקים את הידית במצב לחוץ, לחצו על כפתור  60והחזיקו במשך  Pilotדחפו וסובבו את ידית הבקרה למצב  .3

 ההצתה. להבה אמורה להופיע.

 ברגע שלהבה כחולה מופיעה ונשארת דלוקה באופן קבוע, שחררו את ידית הבקרה. .4

 Hiועד  Loבין  -סובבו את ידית הבקרה לטמפרטורה הרצויה  .5

 הערה חשובה

התנור בפעם הראשונה או לאחר שמחובר מיכל גז חדש, יש לסלק את האוויר בתוך הצינור. תהליך זה כאשר אתם מדליקים את  •

 ייקח מספר דקות מכיוון שגז נוזלי כבד יותר מאוויר

 שניות כפי שנהוג בדרך כלל. 60דקות במקום  3במשך  Pilotכתוצאה מכך, יש להשאיר את ידית הבקרה במצב לחוץ במצב  •

 מסלק את האוויר בצינור ועובר מהמיכל ישירות למבער הראשי. הדבר מבטיח כי הגז •

 על מנת לכבות את התנור
 Pilotסובבו את ידית הבקרה למצב  .1

 OFFדחפו וסובבו את ידית הבקרה למצב  .2

 OFFסובבו את הווסת המחובר למיכל הגז למצב  .3

 תחזוקה
 ן.אלפני ביצוע תחזוקה, יש לנתק תמיד את מיכל הפרופ •

 התנור רחוק מחומרים דליקים.הקפידו כי  •

 בצעו בדיקה ויזואלית של המבער למקרה של חסימות וודאו שאין לכלוך בבית המיכל. •

 השתמשו במברשת רכה על מנת להסיר כתמים, לכלוך ואדמה לאחר שהמבער התקרר לגמרי. נגבו עם מטלית רכה. •

 דהיית צבע ואולי אף חלודה.תנאי מזג אוויר קשים עלולים לגרום לכתמים קשים להסרה,  •

 נזק בלתי הפיך עלול להיגרם אם מרכיבים צבועים או מרכיבי פלסטיק של התנור באים במגע עם אבקה או חומרים ממיסים. •

 אחסנו את התנור הרחק מאור שמש ישיר. •

 ן מברז הגז.אאם אתם מאחסנים את התנור בחלל סגור, נתקו את מיכל הפרופ •

 א סופקו או אושרו על ידי היצרן עלול להוביל למצב פגום של המכשיר ולבטל את תעודת האחריות של תנור זה.שימוש בחלקים/אביזרים של •

  יש תמיד למקם מכסה )אם רלוונטי( או כיסוי הגנה על התנור ברגע שהוא מתקרר וכאשר הוא אינו בשימוש. •
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 פתרון בעיות
 פתרון גורם בעיה

 נקו את מזרק המבער. סתום.מזרק המבער  המבער אינו נדלק.
 צרו קשר עם ספק הגז שלכם. לחץ אספקת הגז נמוך.

 להבת המבער נכבית מיד לאחר ההצתה.
 צרו קשר עם ספק הגז שלכם. לחץ אספקת הגז נמוך.

 יש עיכוב בהצתה.
 פתחי המבער הראשי סתומים.

 נקו את פתחי המבער הראשי.

 ספק הגז שלכם.צרו קשר עם  לחץ אספקת הגז נמוך.
בדקו את תעלות האוויר ואת המבערים למקרה  אין מספיק אוויר. ההצתה של המבער אינה מספיקה.

 של לכלוך, נקו בעזרת אוויר בלחץ גבוה.

 צינור האספקה מכופף או מפותל. להבת המבער נמוכה.
 .דליפותיישרו את הצינור ובצעו בדיקת 

 ישנה חסימה במזרק המבער.
 החליפו את מזרק המבער.נקו או 

 הלהבות אינן אחידות.
 ישנה חסימה במזרק המבער.

 נקו או החליפו את מזרק המבער.

 מקמו את התנור על גבי משטח אופקי. הבסיס אינו ממוקם על גבי משטח אופקי.
 לחץ הגז נמוך.

 החליפו את המיכל במיכל חדש.

יש מעט עשן וריח במהלך השימוש 

 דקות שימוש. 30-הדבר ייפסק לאחר כ מדובר בשארית מתהליך הייצור. הראשוני.

כבו את התנור ואפשרו לו להתקרר. הסירו את  ישנה חסימה במבער. ישנו עשן שחור סמיך.

 החסימה ונקו את המבער מבפנים ומבחוץ.

התנור מפיק רעש המזכיר שריקה כאשר 

 המבער פועל.

את כל תעלות האוויר למקרה של לכלוך או בדקו  ישנה חסימה בתעלות האוויר.

 חסימה.

 יש אוויר בתוך צינור הגז.
 הפעילו את המבער עד שכל האוויר יוצא.

התנור מפיק רעשי נקישה מיד לאחר 

 הדלקת או כיבוי המבער.

זהו דבר נפוץ בקרב תנורים. אם הרעש נשמע  המתכת מתרחבת ומתכווצת.

 מוסמך.מוגזם, צרו קשר עם איש שירות 

ישנו ריח של גז גם כאשר ידית הבקרה 

 .OFFנמצאת במצב 

 גז. דליפתישנה 
 באופן מיידי. דליפהאתרו ותקנו את ה

 החליפו את בקר הגז. בקר הגז פגום.

 בדקו את צינורות הגז ואת המבער. ישנו חומר זר בגז או בפתחי המבער. ישנו ריח של הגז במהלך ההתלקחות.

אדים מצבע או זיהומים אחרים התנור שורף 

 באוויר.

הפסיקו לאחסן ולהשתמש בחומרים הגורמים 

 לריח חזק בסביבת התנור.

גז מחיבור הווסת והצינור, חיבורי  דליפתישנה 

 הברז והצינור והצינורות.

, או צרו קשר עם ספק דליפותאתרו ותקנו את ה

 הגז שלכם.

 המחזירור ומסך הלהבה.ישנו לכלוך על  ישנה הצטברות פחמן.

 

 נקו את המחזירור ומסך הלהבה.

 


