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 חלקי הקמין:

 

 
 

 לקמין הוראות הפעלה
 

 יעות חמורות בעיון לפני השימוש. אי ציות להוראות עלול לגרום לפג קרא את ההוראות
       .ברכוש ובגוף ואף למוות. שמור חוברת זו

 
 לפתוח חלון בעת השימוש בקמין חובהפחמן חד חמצני עלול לגרום למוות. 

, חיישן ODSקמין זה מצוייד בחיישן ). ולאפשר לאוויר לחדור לחלל אותו מחממים
 (הקמין במקרה שאין מספיק אויר צח בחדר בו מופעל הקמין !זה יכבה את 

 
 הרעלה מפחמן חד חמצני :

סימנים ראשוניים של הרעלה מפחמן חד חמצני דומים לסימני השפעת. כאבי ראש , 
סחרחורות, או בחילה . אם אתה חש בסימנים אלו בזמן הפעלת הקמין יתכן והקמין אינו 

לצאת מן הבית ולשאוף אוויר. ישנם אנשים הרגישים יותר פועל כראוי. דאג לפתוח חלון או 
לפחמן חד חמצני , כגון נשים בהריון, אנשים עם בעיות לב או ריאות , אנשים תחת השפעת 

 אלכוהול ואנשים עם מחלת גבהים. 
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פרופן ) גפ"מ ( חסר ריח. היצרנים מוסיפים לו ריח על מנת שניתן יהיה לאתר  -גז הבוטן
גזי ולסגור את ברז הגז.  הקמיןקרה של ריח גז יש להפסיק את פעולת במדליפות גז . 

להשאיר פתח  חובההשריפה ) במיוחד פחמן חד חמצני ( חסרי ריח על מנת שלא יצטברו 
 ורור.וא
 

 : בהפעלה ראשונה של הקמין –שים לב 
  במצב תקין נדלק בקמין הפיילוט השמאלי, באם נדלק הפיילוט הימני, הפסק מייד

 .אמגזיתשרות לקוחות של בקמין וצור קשר עם חברת  שימוש
  ובע מחריכת ציפוי האבנים הראשונית. ריח ניעלה ריח שרוף, הבהפעלה ראשונית

זה ילווה את השימושים הראשונים של הקמין ולהבתו עלולה להיות כתומה יותר 
 מהרגיל.

 ה לא הפעלה ראשונית הינה ארוכה מהרגיל, וכן הפעלה ראשונה לאחר תקופה ב
 נעשה שימוש בקמין.

 
 הוראות בטיחות

 
  מטר! 3מקסימום  –ועד הקמין מקור הגז אורך צינור הגומי מברז 
 מני מעובה ) גפ"מ ( בלבד. יהשימוש בקמין בגז פחמ 
 .אין לאחסן את מיכל הגז בתוך הבית 
  .אין להשתמש בקמין בחדר השינה או במקלחת 
  קמין.להבערת ה או בכל חומר אחראין להשתמש בעץ 
   .אבן חסרה . כשאין להפעיל את הקמין  השתמש רק באבנים המצורפות לקמין 
  מטר מעל פני הים עלולה להוציא את ה 1500הפעלת הקמין בגובה של-

"PILOT.מכלל שימוש " 
 תהמגן מחובר רשתרק כשו אך יש להפעיל את הקמין . 
  ופנה  ז הראשיאת ברז הגו ,הקמין ברז , סגור אתבמקרה שעולה עשן מן הקמין

  לשרות לקוחות של אמגזית.
 .ניקוי הקמין יבוצע אך ורק כאשר הוא קר לחלוטין 
  .פתח חלון על מנת למנוע הרעלת פחמן חד חמצני 
 
 

 :אזהרה

 על פי ההוראותבדוק אם ווסת הגז והמיכל מותקנים  הקמין מחובר למיכל גז,כש. 

 ת אש גלויה.בדוק דליפת גז לפני השימוש. אין לבדוק דליפות בעזר 

 .יש להשתמש בקמין במקום מאוורר בלבד 

 הרחק את הקמין מחומרים דליקים. 

 .אין להפעיל את הקמין כשהוא מאובק או מלוכלך  
  . אין להפעיל את הקמין כשהוא  רטוב 

 .בגמר השימוש סגור את ברז מקור הגז 

 ק"ג  .  12 -מומלץ לחבר את הקמין למיכל שלא יפחת מ 

 מין למיכל גז שאינו חלק ממערכת הגז הביתית השתמש בווסת כאשר מחברים את הק

 גרם/ סמ"ר בלבד!! 30גז בלחץ 
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 :חיבור הקמין לגז

 
 . גפ"מבגב הקמין ישנה נקודה לחיבור 

 
 LP  ב"חיבור גפ"מ"החיבור המסומנת  רק בנקודתו אך יש לשים לב כי החיבור  לקמין יעשה

טמה כלפי מטה, הלבש צינור הגז בתנועה סיבובית וודא כי מחוברת פטמה אנכית , כאשר הפ
 על הפטמה.

 )בהמשך בצע בדיקת דליפת גז בעזרת סבון בנקודה זו(
 

 

          
 
 
 

 
 

 שים לב!
 

לשרות לקוחות אם מתעורר ספק היכן לחבר את צינור הגז פנה 
 של חברת אמגזית.

 לפגיעות חמורות ברכוש ובגוף. עלול לגרוםחיבור לא נכון 
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 :הצבת הקמין
 

 .חל איסור מוחלט להפעיל הקמין במקום סגור או לא מאוורר לפי הדרישות מטה 

  ס"מ לפחות מקיר אחורי . 15יש להציב את הקמין במרחק של 

  ס"מ מצידי  50 -ס"מ מחפצים שונים מעל הקמין ו 120יש לשמור על מרחק של

 הקמין.

 לי חיים מהקמין בזמן השימושהקמין מתחמם מאוד בעת השימוש. הרחק ילדים ובע. 

 
 

 
 
 

פחמן חד חמצני עלול לגרום למוות. חובה לפתוח חלון בעת השימוש בקמין 

, חיישן ODS)קמין זה מצוייד בחיישן  .ולאפשר לאוויר לחדור לחלל אותו מחממים

 זה יכבה את הקמין במקרה שאין מספיק אויר צח בחדר בו מופעל הקמין !(
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 :הקמין חלקי

 

 
 

 :לפני הדלקה בדיקת דליפות גז
 

 .וודא שכפתורי הוויסות של הקמין סגורים 

 .פתח את ברז הגז של מיכל הגז 

  ( על  1/2–כמות מים ½ בדוק דליפה על ידי הברשת מי סבון מוקצפים )כמות סבון

כל החיבורים של מערכת הגז, חיבור הווסת למיכל, חיבור הווסת לצינור וחיבור 

 הצינור לקמין.

 .אין לבדוק דליפת גז על ידי אש גלויה 

 .סגור את ברז אספקת הגז וחזק את  אם מופיעות בועות בחיבורים סימן שיש דליפה

אם מופיעות בועות פעם נוספת , אל תשתמש  החיבורים. חזור על הבדיקה שנית.

 .לשרות לקוחות של אמגזיתבקמין ופנה 

 רשום לעיל.בכל החלפת מיכל גז יש לבצע בדיקת דליפה כפי ש 

 

 :הכנת כפתור הצתה

 פתח את הדלת של מערכת ההפעלה. .1

 . הברג בחזרה את AAAפרק את פקק ההצתה, הכנס סוללה מסוג  .2

 פקק ההצתה.

 ההצתה מוכנה לפעולה. .3
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 :ןהפעלת הקמי

 

 
 

 לפני ההפעלה  קרא בעיון את הוראות הבטיחות בחוברת ההפעלה. .1
 וודא כי ברז הגז פתוח . .2
 ” . OFF”  -לכיוון התור ההפעלה עם כיוון השעון  סובב את כפ .3
דקות עד ששאריות הגז יתנדפו.  אם אתה מריח גז  אין להפעיל את  5המתן  .4

 הבא . אם אינך מריח גז עבור לסעיףהמכשיר  ויש לסגור את ברז הגז . 
ולחץ. המשך ”  PILOT“ -סובב את כפתור ההפעלה נגד כיוון השעון   לכיוון ה .5

שניות . שים לב : בהפעלה ראשונית של המכשיר  10 –כפתור עוד כללחוץ על ה
על הכפתור. דבר זה ישחרר את האוויר  דקות 5יתכן שיהיה צורך בלחיצה של 

 ממערכת הגז .
 כאשר כפתור ההפעלה לחוץ, לחץ על כפתור ההצתה עד להופעת להבת   .6

צת אינו פועל  המכבה  פנה לספק . במקרה ו”  PILOT”  -.במקרה וה“ PILOT ” -ה
 בעזרת גפרור ארוך או מצית ארוך. ”   PILOT”  -הניתן להדליק את 

” .  PILOT”  -ה שניות לאחר הדלקת 30 –ההפעלה  כהמשך ללחוץ על  כפתור  .7
 שניות שחרר את הכפתור .  30לאחר 

נעילת בטחון  . למכשיר3-7ה חזור שוב על שלבים כב”  PILOT”  -)שים לב: אם ה
 פנימית . המתן  דקה לפני שתנסה שנית(. 

 
שים לב המספרים בכפתור  –להדלקה סובב את כפתור ההפעלה נגד כיוון השעון  .8

 ההפעלה אינם מסמנים דרגות חום.
יעלה ריח שרוף, הנובע מחריכת ציפוי  –בהפעלה ראשונה של הקמין  –שים לב  .9

ים הראשונים של הקמין ולהבתו האבנים הראשונית. ריח זה ילווה את השימוש
 עלולה להיות כתומה יותר מהרגיל.

 OFFכבוי : סובב כפתור הפעלה למצב  .10
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 :אם אתה מריח גז

 .סגור את ברז הגז מקור הגז 

 .כבה כל אש גלויה 

  בדוק את החיבור שבין מיכל הגז לווסת הגז ולצינור על ידי הקצפת  מי

 . התקשר לספק הגז .סבון. במקרה ונוצרות בועות  יש דליפה

 
 :הלבשת בולי עץ

 

במידה ואחת  שים לב : הצורה הנכונה לסידור האבנים אינה נוגעת בלהבה.
 הקמין יפייח  –האבנים נוגעת בבוער 

 
 

 והשחל לתוך חורים אחוריים כמופיע בציור מטה 1#חבר הפינים על בול  .1

 ור מטהוהשחל לתוך חורים אחוריים כמופיע בצי 2#חבר הפינים על בול  .2
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 מעלה.כמופיע בציור  צדדייםוהשחל לתוך חורים  4#חבר הפינים על בול  .3

 מעלה.כמופיע בציור  צדדייםוהשחל לתוך חורים  8#חבר הפינים על בול  .4

 מטה.כמופיע בציור  1צדדי על בול#  חורוהשחל לתוך  5#על בול  הפיןחבר  .5

 מטה.כמופיע בציור  # #2 ובול 1בתוך מגרעת בול  6#בול  מקם .6

 מטה.כמופיע בציור  1צדדי על בול#  חורוהשחל לתוך  7#על בול  הפיןחבר  .7
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 :הדלקה ידנית 
 
  בהפעלה רגילה 5- 1חזור על שלבים 

 ל מצתהכנס מצת ארוך בין מרווחי רשת המגן . הצמד את ה- PILOT . 

 נגד כיוון השעון   לכיוון ה הפעלהסובב את כפתור ה- “PILOT  ”לחץ. המשך ללחוץ על ו

שניות . שים לב : בהפעלה ראשונית של המכשיר יתכן שיהיה צורך  5 –הכפתור עוד כ

 שניות על הכפתור . דבר זה ישחרר את האוויר ממערכת הגז . 60בלחיצה של 

 שניות לאחר הדלקת 30 –המשך ללחוץ על  כפתור ההפעלה  כ ”PILOT  30. לאחר 

. 3-7כבה חזור שוב על שלבים ” PILOT”-לב : אם ה שים) שניות שחרר את הכפתור .

 . (למכשיר נעילת בטחון פנימית . המתן  דקה לפני שתנסה שנית

  עוצמת האש. לקבע נגד כיוון השעון  ההפעלהסובב את כפתור 

 
  : בדיקת תקינות להבת הפיילוט ) תצורה (

 
רימת גז קבועה ומאפשרת ז המרכזיהלהבה נוגעת בטרמוקפל תקינה:  PILOT-להבת  ה

 לקמין.

 
לו ומאפשרת  המרכזינוגעת בטרמוקפל לא  הלהבה תקינה: לא   PILOT-להבת  ה

 זרימת גז קבועה לקמין.להתקרר , מה שיוביל להפסקת 
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  : (האשלהבת  עוצמת בדיקת תקינות
 

 ס"מ מעל האבנים. 7-14גובה הלהבה בין תקינה:  קמיןלהבת  ה
 

 
 

 ס"מ מעל האבנים. 15גובה הלהבה  תקינה: אינה  קמיןלהבת  ה
 

 
במקרה זה כבה את הקמין ופנה לדף תקלות ופתרונן.
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 : נקיון ותחזוקה

 
 יש לקרר את הקמין לפני הנקיון.

 מערכת ההפעלה , המבערים ופתחי האוורור ישארו נקיים תמיד. יש לדאוג כי 

 אלו לפני כל שימוש.  חלקיםיש לבדוק 

מאפשרים התערבבות של אוויר עם הגז ובכך מאפשרים את  רייםהאחו פתחי האוורור

פעילותו התקינה של הקמין והשגת להבה נכונה. פתחי אוורור סתומים יצרו פיח. אנו 

 ממליצים לנקות את פתחי האוורור פעם בשלושה חודשים . 

אוויר י ישארו נקיים מאבק ולכלוך. ניתן לנקותם על יד PILOT -יש לדאוג כי צינור המבער וה

 . בלחץ

 כבה את הקמין והנח לו להתקרר.  .1

 ופתחי האוורור.  PILOT -בדוק את המבער , ה .2

 .  PILOT -נשוף אוויר בחורי המבער  ודרך חור ה .3

 הסר חלקי לכלוך אם קיימים.  .4

 נקה אבק בעזרת מטלית רכה או מברשת עדינה.  .5

 

 לניקוי ארון הקמין השתמש בשואב אבק או מטלית לחה. 

 

 קות את התנור בעודו חם או דולק.אין לנ 

 .עשה שימוש במטלית יבשה ורכה לניקוי התנור 

  בדוק את תאריך התפוגה של צינור הגז והחליפו בעת הצורך )אורכו המקסימלי של

 ס"מ(. 300צינור הגז 

  יבוצעו אך ורק ע"י טכנאי גז מוסמך. בקמיןכל תיקון או החלפת חלקים 

  התנור במקום יבש לאחר כיסויו בשקית הניילון בסיום השימוש העונתי, אחסן את

 אשר סופקה עימו. כיסוי התנור חשוב ביותר למניעת הצטברות אבק על הבוערים.
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 תנאים לאחריות
 

  מורשה של מוצרי אמגזית. ממשווקהאחריות תחול עם הצגת חשבונית קניה בלבד 

 ה ו/או ההפעלה של האחריות חלה מיום הרכישה בלבד ככתוב בחשבונית ולא ממועד הרכב

 .הקמין

 הקמיןחודשים מיום הרכישה וכוללת אחריות על מערכת הגז של  12-האחריות תקפה ל 

 בתקופה זו ללא תשלום. בקמיןבלבד, אמגזית מתחייבת לתקן כל תקלה 

  במסגרת האחריות החברה תתקן או תחליף כל חלק פגום במערכת הגז של המוצר בהתאם

כלים במסגרת בלאי של שימוש טבעי כגון לל חלפים אשר מתלשיקול דעתה הבלעדי, לא כו

 .ו/או בולי עץ מפזרי להבה

 .באחריות לקוח להביא הקמין לנקודת שרות / נק' איסוף למעבדה כפי שיסוכם עימו 

 מיועד להרכבה עצמית אולם תקלה הנובעת מהרכבה לא נכונה ככתוב בחוברת זו  הקמין

 אינה מכוסה במסגרת האחריות.

 ע"י אדם אשר לא הוסמך ע"י היבואן יסיר את האחריות על  בקמיןול או ניסיון טיפול כל טיפ

 .הקמין

  חובה להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של היבואן, שימוש בחלקי חילוף לא מורשים

 .הקמיןיסיר את האחריות על 

  יפול נגרם נזק כתוצאה משימוש לא לפי ההוראות, ט ולקמיןהאחריות אינה תקפה במידה

 רשלני, אחסנה לקויה.

  ,מדיניות החברה קובעת כי בעת פתיחת קריאת שרות הדורשת הזמנת טכנאי לבית הלקוח

ימסרו ע"י הלקוח פרטי אשראי לביטחון, במידה ויתברר כי התקלה אינה במסגרת האחריות 

 )קריאת סרק, לקוח לא היה נוכח במועד שנקבע( יחויב הלקוח בכרטיס אשראי בעלות קריאת

 שרות לפי מחירון היבואן. 

 אחריות לא מכסה:

  ,האחריות אינה מכסה כל כשל או תקלה שנגרמו משימוש לא לפי ההוראות, התקנה שגויה

 טיפול ואחזקה לא לפי ההוראות או שימוש במיכל גז / וסת לא תקני או פגום.

  (, הצבע עלאחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, חלודה )נק' חלודה

שלא  לקמין(, או נזק מפזר להבה ובועריםהשונים )בדגש על  הקמיןבלאי טבעי של חלקי 

 כוסה בכיסוי מתאים לשמירתו מפני גשם ושמש.

  האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של  גשם ברד

 ושמש.

 מכל סוג. האחריות לא מכסה עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח 

  בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי. לקמיןהאחריות הינה 

 
 

 שירות הלקוחות של "אמגזית".אנא פנה אל   -לכל בעיה 
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