
 

קראו את ההוראות בקפידה: קראו ומלאו אחר כל ההוראות. שמרו את ההוראות במקום בטוח לצורך  

 עיון עתידי. 

 יש להשתמש במוצר באיזור מאוורר היטב בלבד. 

 מדריך למשתמש

 עבור 

 תנור חימום ללא ארובה לשימוש חיצוני 

KF-006GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

P.I.N.:2531DM-0032 

 

 

אזהרה: אם אין הקפדה מדויקת על המידע המופיע במדריך זה, הדבר עלול להוביל לשריפה או  

 פיצוץ הגורמים לנזק לרכוש, פציעה גופנית או אובדן חיים. 

 



 טכניים: וניםנת

 

 הרה: זא

המכשיר אינו מתאים לשימוש על ידי אנשים חלשים פיסית, בעלי תגובה איטית או הפרעות    .1

 נפשיות )לרבות ילדים(, אלא אם השימוש נעשה תחת אחריות והנחיה של אדם כשיר; 

 . יש להשגיח על ילדים על מנות לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.  2

 ע. התנור אינו ממוקם מתחת לשק3 

התנור לא כולל מכשיר השולט בטמפרטורת החדר. אין להשתמש בתנור זה בחדרים   :הרהאז  .4   

קטנים כאשר הם מאוכלסים על ידי אדם שאינו מסוגל לעזוב את החדר בכוחות עצמו, אלא  

 אם הדבר נעשה תחת השגחה מתמדת. 

מכשיר   .5 כל  או  נפרדת  שליטה  מערכת  טיימר,  עם  יחד  זה  בתנור  להשתמש  המפעיל  ר  אחאין 

ת המוצר באופן אוטומטי, על מנת למנוע סכנת שריפה במקרה שהתנור מכוסה או  ומכבה א 

 . ממוקם באופן לא נכון

 KF-006GD דגם

 תנור חימום ללא ארובה לשימוש שאינו ביתי  ר שם המוצ

 I3B/P(30) קטגוריית המכשיר 

 G30 סוג גז 

 30 ( mbarלחץ גז ) 

 0.98 קוטר המזרק )מ"מ( 

 ישראל  מדינות יעד 

 גרם/שעה( 276קילוואט )בוטאן:  3.8 ( קילוואט )גרם/שעה(Hsחום נכנס )

 הצתה באמצעות מבער  הצתה 



 של אמבטיה, מקלחת או בריכה.  מימיתאין להשתמש בתנור זה בסביבה  .6     

 ט בטמפרטורת החדר. . אזהרה: התנור לא כולל מכשיר השול7               

בחדרים קטנים כאשר הם מאוכלסים על ידי אדם שאינו מסוגל לעזוב זה    שתמש בתנוראין לה        

 את החדר בכוחות עצמו, אלא אם הדבר נעשה תחת השגחה מתמדת. 

 ומטה אלא אם הם תחת השגחה מתמדת.   3. יש להרחיק ילדים בגיל 8

גיל      בין  שהוא  8  עד  3ילדים  בתנאי  המכשיר  את  להפעיל/לכבות  יכולים  הו   שנים  או  תקן  מוקם 

ו לגבי הדרך הבטוחה להשתמש במכשיר זה, לרבות  המיועדת לו ובתנאי שהם הונחבתנוחה  

הבנת הסיכונים הכרוכים בכך. נאסר על ילדים בטווח גילאים זה לחבר את המכשיר לחשמל,  

 לווסת ולנקות את המכשיר או לבצע תחזוקה. 

יות. יש להקדיש  ולגרום לכוו   מם במידה רבהחלקים מסוימים של מוצר זה יכולים להתח  -אזהרה    

 לב מיוחדת כאשר ישנם ילדים ואנשים פגיעים בקרבת מקום.תשומת 



 

 אמצעי בטיחות 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

להוראות  .1 בהתאם  בתנור  להשתמש  תמיד  יש 

כל תנור.  וראות במקום שמרו את הה  שסופקו עם 

 בטוח.

 

ן למקם בגדים או חומרים אחרים על התנור. הדבר  אי

יעילות  על  להשפיע  ו/או  שריפה  לסכנת  לגרום  עלול 

 המכשיר.

 

 אין להזיז את התנור כאשר הוא דלוק. .4 אין למקם את התנור ליד רהיטים. .3

 

רהיטים,   אין .5 קירות,  ליד  התנור  את  למקם 

חומרים   או  מצעים  רשתות,  או  וילונות 

לגרום  עלול  והדבר  היות  אחרים  דליקים 

לסכנת שריפה.  יש להקפיד על המרחקים  

הבא   100מהצד,  ס"מ    50ים:  המינימליים 

ס"מ מהחזית. על חזית התנור תמיד לפנות 

להיות  התנור  על  הריק.  החלל  מרכז  לכיוון 

 גבי משטח מאוזן בכל עת. ממוקם על

הגז  .6 אספקת  את  כבו  לדליפה,  חשד  קיים  אם 

כל  את  בדקו  הווסת.  את  לנתק  אין  מהמיכל. 

באיטיות   הגז  אספקת  את  פתחו  החיבורים. 

החיבו את  סוהברישו  מי  עם  חומר  רים  או  בון 

במקרה של דליפה, תיווצרנה בועות. אם   -ניקוי  

אין  הגז.  אספקת  את  כבו  דליפה,  ישנה 

מש שוב בתנור לפני שהוא נבדק על ידי להשת

אדם כשיר לכך, בתאם לתקנות הבטיחות בגז  

 . 1998 -)התקנה ושימוש( 



 סביבת שימוש

התנור שלכם    להשתמש בתנור זה בתוך מבנה.וש חיצוני בלבד, לעולם אין  ועד לשימהתנור מי 

צורך חמצן בזמן השימוש. מסיבה זו, יש צורך באוורור מספק במקום בו משתמשים בתנור. הדבר  

 חלפה של האוויר. יבטיח סילוק של חומרים דליקים ומאפשר ה

בה לחה או רטובה. יש להקפיד על  אין לחשוף את המכשיר לגשם, אין להשתמש במכשיר בסבי

 השתמש במכשיר ליד נוזלים או גזים דליקים. ה נאותה. אין ל תאור 

 

 

 אמצעי בטיחות: 

 בחלל חיצוני ומאוורר היטב בלבד.  להשתמש יש  ◆ 

 . צלייה או בישול לצורך זה בתנור להשתמש  אין ◆

 . ביתי  לשימוש  מיועד לא .  קרקעית-תת בקומה או במרתף זה במכשיר להשתמש  אין ◆

 .          תנור  כל  עם שסופקו להוראות  םבהתא בתנור   להשתמש  תמיד  יש ◆

 . בטוח במקום ההוראות את  שמרו ◆

 למבנה באזור נטול להבות.  חוץמ  להתבצע  גז בלוני החלפת  על  ◆

 ק"ג.  15ק"ג עד  7עם קיבולת של  LPGן/פרופן/בוט  בלוני עם לשימוש  מיועד  המכשיר ◆

 . הצינור את להחליף יש,  נזק של  במקרה.  לבלון החיבור  בזמן נזק או  אילבל  צינורות לבדוק  יש ◆

  100למקם את התנור ליד חומרים דליקים. יש להקפיד על המרחקים המינימליים הבאים:    אין  ◆

 ור. ס"מ מעל התנ  200ס"מ מהחזית או   150ס"מ מהצדדים,  

 . הגז  ןבלו  לכיוון  פונה שמתחמם המשטח כאשר  התנור את למקם  אין לעולם  ◆ 

 . היעד  במדינת לצינורות במפרט   לעמוד  זה דגם  של הצינור על  ◆

 מבנה  בתוך לשימוש  מיועד אינו  זה תנור ◆



 . בלבד חלל לחימום  זה בתנור להשתמש יש  ◆ 

 שינה  בזמן  שלכם בתנור להשתמש  אין ◆

 ור שלכם בדירות קומות בתנ   להשתמש  אין ◆ 

    שינה חדרי או יהאמבט  חדרי, במרתפים  שלכם בתנור   להשתמש  אין ◆ 

 . מהמיכל הגז אספקת  את כבו, פהלי לד  חשד קיים אם ◆

את    .הווסת  את  לנתק  אין  ◆  כל החיבורים. פתחו  את  בדקו  הגלויים.  כל האורות  את  נתקו 

במקרה של דליפה,    -או חומר ניקוי    אספקת הגז באיטיות והברישו את החיבורים עם מי סבון 

דליפה,   ישנה  אם  בועות.  הגז תיווצרנה  ספק  את  ויידעו  הגז  אספקת  את  אין    כבו  שלכם. 

 ני שהוא נבדק על ידי הספק שלכם. להשתמש שוב בתנור לפ 

 הרכבה ותפעול  
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 מצת  .1

 ידית בקרת גז   .2

 חזירור מ .3

 מגן המבער  .4

 בער מ .5

 מבער ומערכת הצתה   .6

 כיסוי אחורי  .7

 



 טבלה למציאת תקלות

 פתרון  תקלה  תסמינים 

באופן  המבער   .1 נדלק  לא 

 אוטומטי. 

לאורך   ניצוץ  אין 

מרווח  

 האלקטרודות 

כי   .א הפיוודאו  אזואלקטרית  ההצתה 

 כראוי. פועלת  

 בדקו שהמוליך החשמלי לא ניזוק. .ב

התנור   .ג אם  הסוללה  חיי  את  בדקו 

 כולל מצת לחיצה והחליפו אותה. 

באופן   .2 נדלק  לא  המבער 

)א(  נקודות  אך  אוטומטי 

רצון   משביעות  )ה(  עד 

 דלק עם גפרור. והמבער נ

של   נכון  לא  מיקום 

ביחס   הניצוץ 

הגז   לזרימת 

 מהמבער. 

ממקמ שהניצוץ  ו  כך  המצת  את  חדש 

 מת הגז.קופץ באופן החוצה את זרי

דלוק   .3 נשאר  לא  התנור 

את   משחררים  כאשר 

 הלחץ מכפתור ההצתה. 

השסתום  

האלקטרומגנטי  

נסגר בזמן שהתנור  

 דולק. 

התרמי   .א הצימוד  גלאי  כי  וודאו 

 בת המבער. ממוקם בלה

בין    .ב טוב  חיבור  קיים  כי  וודאו 

 הצימוד התרמי והשסתום 

 ימוד התרמי. את הצבדקו  .ג

 קטרומגנטי שסתום האלבדקו את ה . ד

טמפרטורת   ריח של הצתה.  .4

נמוכה   החימום 

 מבדרך כלל 

 נזק לפאד הקטליטי.   .א

 דליפת גז מצינור גז.   .ב

 ווסת תקול   .ג

 בלאי של הצינור   . ד



 שירות המקומי שלכם אם אתם נתקלים בבעיות. בטיחות, התקשרו למרכז ה  תלמטר   

 -הבטיחות בגז )התקנה ושימוש(    תו אדם מוסמך בלבד בהתאם לתקנעל תיקונים להתבצע על ידי  

1988 . 

 



 

 חיבור בלון הגז

 מקמו את הבלון המלא בגז בחלק האחורי של התנור  (1

 ק"ג(  15חברו את הווסת לבלון הגז )מתאים לבלון גז   (2

 הפעילו את הווסת.  (3

לסוג הנכון עבור    במקרה שהווסת אינו כלול, אנא צרו קשר עם ספק הגז שלכם לייעוץ בנוגע (4

 ו אתם משתמשים. בלון הגז ב

 על מנת להימנע מפיתול של הצינור, אנא הקפידו לחבר את הצינור לווסת ולתנור באופן חלק.  (5

גומי, ולהיענות  או    PVC, מסוג  מטר  2-ולא יותר מס"מ לכל הפחות    50על אורך הצינור להיות   (6

 BS3212-Class 2/EN1763-1-Class 3 / EN16436-1:2014+A1:2015לתקנים  

 חשובה:  בדיקת דליפות (7

יש לבצע בסביבה מאווררת היטב, ללא להבות גלויות ומקורות הצתה אחרים.  כאשר הווסת מחובר  

ם ולבלון הגז עם לבלון, הפעילו את בקרת הווסת. הברישו את חיבורי הצינור, חיבורי הצינור לשסתו

.  היווצרות זרם בועות מעידה על דליפה.  אם מאתרים דליפה,  50:50תמיסת מים וחומר ניקוי ביחס  

וסת מהבקבוק והסירו את בלון הגז אל מחוץ למבנה או לאזור מאוורר  כבו את הווסת ונתקו את הו

 אין להשתמש בתנור. היטב.  צרו קשר עם ספק הגז שלכם לקבלת עזרה.  

ייתכן שיהיה צורך  אם בד (8 יקת הדליפה משביעת רצון, סגרו את הדלת האחורית של התנור.  

את   ולצינור בחלק האחורי מבלי לעקם  לווסת  מקום  מנת לאפשר  על  מעט את התנור  להזיז 

 הצינור 

 יש צורך בבדיקות שוטפות ובמקרה הצורך יש להחליף את הצינור (9

 

 



 כיצד להחליף את בלון הגז

 שאתם מסירים את בלון הגז.  נתקו את התנור לפני  (1

כבו את הווסת ואפשרו לתנור להתקרר לפני הסרה והחלפה של בלון הגז. אין לנסות להחליף   (2

 את בלון הגז כאשר התנור עדיין פועל. 

 יש להחליף בלוני גז בסביבה נטולת להבות.  (3

 אין לעשן בזמן החלפת בלון הגז.  (4

הגז באמצעות השסתום או הווסת של    תכאשר אתם צריכים להחליף בלון ריק, כבו את אספק   (5

 בלון הגז והוציאו את הבלון הריק מהתנור. 

 הסירו את הווסת מהבלון הריק.  (6

 תוך כדי שאתם ממלאים אחר השלבים המתוארים תחת "חיבור בלון הגז", חברו בלון חדש.  (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדריך הפעלה 

 

  

 )תאורה/מבער(  2מצב  (OFF) 1מצב 

 )מקסימלי(  3מצב 

 )מינימלי(  4מצב 



 

 הוראות תאורה  .1

( ומינימום  3(; מקסימום )מצב  2( ותאורה/מבער )מצב  1)מצב    OFF  הגדרות.  3א. לתנור ישנן  

 (.4)מצב 

 נור. ב. מקמו את הבלון המלא בגז בחלק האחורי של הת 

 ון הגז. חברו את ווסת הגז לבל  .א

 הפעילו את ווסת הגז.  .ב

 תאורה  .2

שניות במצב    30ללחוץ על הידית למשך , המשיכו 2לחצו קלות על כפתור הבקרה ועברו למצב   

, באותו הזמן, לחצו על כפתור ההצתה האלקטרוני על מנת להצית עם האגודל של יד שמאל,  2

  את כפתור הבקרה.  שניות לאחר מכן, שחררו  20-המשיכו עם הליך זה עד שהמבער נדלק, כ

וא זה  הליך  על  חזרו  אנא  נכבית,  המבער  ולהבת  נדלק,  המבער  אם  זה,  את  בשלב  סובבו  ז 

 לבחירת עוצמה.   4. או מצב 3הידית למצב  

 הגדרות חום  .3

 . 3מקסימום, לחצו קלות על כפתור הבקרה וסובבו למצב -'מבער' ל-על מנת לשנות מ

 . 4לות על כפתור הבקרה וסובבו למצב  מינימום, לחצו ק -קסימום' ל'מ-על מנת לשנות מ

 כבו את התנור  .4

(  1)מצב    OFF-סובבו את הידית ל  הבלון. שימו לב:כבו את התנור על ידי סגירה של שסתום  

הווסת   את  נתקו  ממושך,  זמן  פרק  למשך  בשימוש  אינו  התנור  אם  הבלון.  שסתום  את  וסגרו 

 הפקק של הבלון במידה ויש.  מהבלון והחזירו את הכיסוי או

 

 



 אזהרה  

 קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר.  (1

חלשים פיסית, בעלי תגובה איטית או הפרעות    המכשיר אינו מתאים לשימוש על ידי אנשים  (2

 נפשיות )לרבות ילדים(, אלא אם השימוש נעשה תחת אחריות והנחיה של אדם כשיר. 

 הם אינם משחקים עם המכשיר. יש להשגיח על ילדים על מנות לוודא כי  (3

 השתמשו בווסת מתאים, בקשו לקבל ווסת מהספק שלכם.  (4

 ופף או ניזוק בכל צורה שהיא. לעולם אין לנסות להדליק אם הצינור ר (5

 שניות.  40-אין ללחוץ על כפתור ההצתה למשך יותר מ (6

 לעולם אין לנתק את הווסת בזמן ששסתום בלון הגז או הווסת פתוחים.  (7

 יה. לונים באזורים עם להבה גלואין להחליף ב  (8

 אין לחשוף את בלון הגז שלכם לחום קיצוני.  (9

 תנור בשימוש. אין לאחסן בלוני גז אחרים בסביבה כאשר ה  (10

 אין להכניס את האצבע אלכם או כל חומר אחר מבעד לפאנל הקדמי של התנור.  (11

 לפחות בין התנור שלכם ומקורות חום אחרים.   1השאירו מרחק של מטר  (12

 עסק עם התנור שלכם. ר לאנשים שאינם מורשים להתאין לאפש  (13

 אין למקם את המכשיר מתחת לשקעי חשמל.  (14

 יה או בריכות, או רכבים כגון קרוונים או קרוונים ממונעים. אין להשתמש בתנור בחדרי אמבט (15

 אין להשתמש בתנור זה ללא בלון גז מורכב משיקולי יציבות.   (16

ביגוד, (17 בדים,  שלכם.  התנור  את  לכסות  וחומר   אין  מצעים  רשת,  אחרים  וילונות  דליקים  ים 

 עלולים להתלקח אם ממקמים אותם כנגד הפתחים של התנור שלכם.

 ליפה, יש לכבות את המכשיר מהשסתום של הווסת ולנתק את הווסת מבלון הגז. במקרה של ד  (18

 לאחר מכן, כבו את המכשיר באמצעות שסתום מיכל הגז.  (19

 

 



 ב בלבד. יש להשתמש במוצר באיזור מאוורר היט (20

 אחסון 

 ן הגז. נתקו את בלו  .1

צע  אחסנו את בלון הגז במקום מאוורר היטב, הרחק מחומרים דליקים. מומלץ שהאחסון יתב .2

 מחוץ לבית, ובכל מקרה, אין לאחסן במרתף או בדירה בבניין קומות. 

 יש לכסות את התנור באריזתו המקורית באזור יבש ונטול אבק.  .3

 ניקיון 

 התנור לפני הניקוי. וודאו כי אתם מנתקים את  .1

 אספקת הגז שלכם באמצעות הווסת.  כבו את .2

חלק החיצוני ואת אזור אחסון  השתמשו במטלית לחה שנטבלה במי סבון על מנת לנקות את ה .3

 בלון הגז של התנור שלכם. 

 וודאו כי לא מגיעים מים למבערים או לאזור ההצתה. ייבשו את התנור בניגוב לפני השימוש.  .4

 וגעים בגימור הצבע.י ניקוי שוחקים היות והם פאין להשתמש בחומר .5

 תחזוקה 

צינורות אם הם בלויים או שנגרם  בדקו צינורות גמישים בין הווסת והתנור באופן שוטף והחליפו  .1

הנוגע   בכל  הצינורות  של  התפוגה  תאריך  את  בחשבון  לקחת  יש  מקרה,  בכל  נזק.  להם 

 להחלפתם. 

חות בגז )התקנה  שיר לכך, בתאם לתקנות הבטימומלץ שהתנור יעבור תחזוקה על ידי אדם כ .2

 . 1998 -ושימוש( 

הנכונים בלבד, שסופקו על ידי    אם ישנם חלקים המצריכים החלפה, יש להחליף אותם בחלקים .3

 היצרן המקורי.   

 

 


