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  קרא את ההוראות לפני השימוש. שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות עלול לגרום

אינה אחראית לפגיעות שיתרחשו כתוצאה משימוש לא נכון  ברכוש. אמגזיתלפגיעה 

 בגריל.

 את  קהדבדוק את כל חיבורי הגז. אם מצאת חיבור משוחרר סגור מיד את כל ברזי הגז ו

 החיבור.

 .אין להזיז את הגריל בעת השימוש 

  מטר. 5.2הרחק את הגריל מחומרים דליקים לפחות 

 .סגור את ברזי אספקת הגז בסוף השימוש 

 .שמור את ההוראות לשימוש מאוחר יותר 

 

 אם אתה מריח גז: - הוראות בטיחות

 

  הגז. אספקתסגור את ברז 

 .כבה כל אש גלויה 

 .פתח את מכסה הגריל 

  את החיבור בין מיכל הגז לווסת הגז ולצינור על ידי מי סבון מוקצפים. במקרה בדוק

 פנה לספק הגז שלך. .אסור להפעיל את הגריל -  ונוצרות בועות, סימן שיש דליפה

 מטר 5.2, לפחות הרחק את הגריל מחומרים דליקים. 

 .אין להניח את  מיכל הגז תחת הגריל בזמן שימוש בגריל 

 כל הגז בזמן האחסנה או בזמן השימוש. עלולה להתרחש דליפה ונוזל אין להשכיב את מי

 הגז עלול להיכנס לצינור הגז.

  

 וסת הגז:
 למיכל גפ"מ ) גז פחמימני מעובה(.המתאים יש להשתמש בגריל 

 גרם בלבד.  03אם הינך משתמש במיכל גז נייד יש להשתמש בווסת לחץ תקני של חברת אמגזית, 
גרם עלול לגרום לנזק בגוף וברכוש . חברת אמגזית אינה אחראית  03 -מ חיבור לווסת לחץ גבוה

 אם חובר ווסת לחץ גבוה.
 בחיבור למערכת בגז הביתית אין צורך להוסיף ווסת.

 
 הגריל מסופק ללא צינור ווסת. יש לרכוש אותם בחנויות הגז המורשות.

 

 קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש.
 בד.לשימוש במקום מאוורר בל 
 .אין להשתמש מתחת לפני האדמה 
  .לשימוש בגפ"ם ) גז פחמימני מעובה( בלבד 
  גרם. 03בחיבור לבלון גז נייד יש להשתמש בווסת לחץ 
 .הרחק את הגריל מכל חומר דליק לפחות שני מטר 
 .אין להניח את מיכל הגז בבסיס עגלת הגריל בעת השימוש 
 עלולה להתרחש דליפה  ן השימוש.אין להשכיב את מיכל הגז בזמן האחסנה או בזמ

 ונוזל עלול להיכנס לצינור הגז.
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 .פתח את מכסה הגריל לפני ההדלקה 
 .אין להזיז את המכשיר בזמן ההפעלה 
 .אין להשאיר את הגריל פועל ללא השגחה 
  ידית פתיחת המכסה עלולה להתחמם בעת השימוש. אחוז רק במרכז הידית . רצוי

 להשתמש בכפפת בישול.
 ת פתיחת המכסה בזמן הבישול. אדים חמים משתחררים מהגריל ועלולים הזהר בע

 לגרום לכוויות.
  הרחק ילדים מהגריל בזמן השימוש. חלקי הגריל מתחממים ועלולים לגרום לכוויות

 לבא איתם במגע.
 .דאג תמיד שברז אספקת הגז יהיה סגור כאשר הגריל אינו דולק 
 תקרר לגמרי ואז כסה אותו.אין לכסות את הגריל כשהוא חם. תן לו לה 
 .בדוק דליפת גז מדי פעם, או כאשר מחליפים את מיכל הגז 
 .הרחק את הגריל מחומרים דליקים גם בעת האחסנה 
 .אין להשתמש בתרסיסים ליד הגריל 
 .אין להשתמש בפחמי עץ 
 .אי הקפדה על הוראות אילו עלול לגרום לפגיעות חמורות 

 
 התקנה:

  לשימוש במקום פתוח ומאוורר בלבד.אין למקם את הגריל בחירת מקום: הגריל מיועד
 מתחת גג או כיסוי כל שהוא. דרוש מרחק של כמטר מכל צד של הגריל

 לקיר .  

 .הרחק את הגריל מחומרים דליקים 

 .דאג שפתחי הגריל מאווררים 

 .על מיכל הגז להיות מעל פני הקרקע קרוב לגריל 

 עגלת הגריל. אין להניח את מיכל הגז בעת השימוש בבסיס 

  , בזמן החלפת מיכל הגז דאג שכל ברזי הגז סגורים ואין מקור הצתה , כגון: סיגריות
מציתים וניצוצות בקרבת מקום. בדוק שצינור הגז אינו סתום, מקופל או סדוק. חוץ מחיבור 

הצינור לגריל אסור שאף חלק אחר של הצינור ייגע בגריל. הצינור צריך להיות תלוי 
 ין הגריל למיכל הגז.בחופשיות ב

  קני המתאים להולכת גז.הצינור פגום יש להחליפו בצינור תאם 

  מטר. 0 –מטר  3.0אורך צינור בין 

 :התקנת הצינור 
o  חבר את צינור הגז בצד השמאלי של הגריל. אין להדביק את החיבור בסרט

 הדבקה או בדבק נוזלי.

  :התקנת הווסת 
o ם.וודא שכפתורי הוויסות של הגריל סגורי 
o .חבר את הווסת למיכל הגז לפי הוראות ייצרן הווסת 

 בדיקת דליפת גז:

 .וודא שכפתורי הוויסות של הגריל סגורים 

  נתק את לוח ההפעלה של הגריל על ידי משיכה של כפתורי הוויסות והסר את הברגים
 המחזקים את לוח ההפעלה.

 .פתח את ברז הגז של מיכל הגז 

 כמות סבון( על כל  2/5–כמות מים ½ בון מוקצפים ) בדוק דליפה על ידי הברשת מי ס
 החיבורים של מערכת הגז, חיבור הווסת למיכל, חיבור הווסת לצינור וחיבור הצינור לגריל.

 .אין לבדוק דליפת גז על ידי אש גלויה 

 .אם מופיעות בועות פעם נוספת, אל תשתמש בגריל 

   אמגזיתצור קשר עם חברת. 

 או כאשר מחליפים מיכל גז. ע בין שימוש לשימושפות גז יש לבצבדיקת דלי 
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  זכור ! אין להשתמש בלהבה גלויה לבדיקת דליפת גז. היה בטוח שאין ניצוצות ולהבות
 בדיקת הדליפה בזמןבסביבה 

 
 הפעלה:

 לפני השימוש הראשון בגריל:

 .פתח את מכסה הגריל 

  .וודא שמשטחי הצלייה יבשים ונקיים 

 י על רשתות הצלייה למניעת הדבקות. מרח שכבה דקה של שומן צמח 

 ים וכוון את החום ל " מבערהדלק את כל הLOW”.  דקות לפני  22 -הנח לגריל לעבוד כ
 הנחת הבשר על הגריל. פעולות אילו יכינו את הגריל לשימוש הראשון.

 לפני כל בישול:           

 דקות  6-23ר ) חמם את הגריל במשך כמה דקות כשמכסה הגריל סגור לפני הנחת הבש
 דקות לאוכל הדורש חום בינוי עד נמוך(. 5-2לבשר הדורש חום גבוה , 

  יש לכסות את מגש השומנים בחול למניעת הדבקות של שומנים והיווצרות להבה גבוהה
 שתחרוך את הבשר.

  חלקי הגריל מתחממים מאוד בעת השימוש . במקרה של כוויה יש להניח את האזור הנפגע
 ם זורמים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.מתחת למים קרי

 
 

  הפעלת הגריל
 .(2)שרטוט מאריזתו  O-GRILL-הוצא את ה תחזוקה:

 .(5פתח את הרגליים המתקפלות )שרטוט 
 .(0שחרר את הנעילה ממכסה המיכל ופתח אותו )שרטוט 

   

 1שרטוט  0שרטוט   3שרטוט 

 

 וכה של אחסנה .נקה את הגריל לפני השימוש , בעיקר לאחר תקופה אר 

 .וודא שהגריל קר לחלוטין לפני הניקוי 

 .יש לכסות את הגריל תמיד בזמן האחסנה . דבר זה יאריך את ימיו 

 . אין לשטוף את הגריל 

 .אין לנקות את הגריל ללא כפפות 

 .נקה את רשתות הגריל במטלית טבולה במי סבון 

 .יבש היטב את הגריל לאחר הניקוי 

  
 בשומן צמחי כל שהוא. את הרשת לאחר כל שימוש יש לשמן

 !!!!אין להשתמש במסיר שומנים 

 !!!!אין לשטוף את חלקי הגריל במדיח כלים 

 .לאחר כל שימוש יש לשמן את הרשת 
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 ם:מבעריתחזוקת ה

  " הדלקת הגריל על מצבHIGH ”ים ותקל על מבערלאחר כל שימוש תשרוף את השומנים מעל ה

 ניקיונם.

 ים. לעיתים עלולים מבערזרת לחץ אוויר נקה את החורים של הים מהגריל ובעמבערהסר את ה

 להיכנס חרקים,

  מבערקורי עכביש או חלקיקי אבק לתוך ה. 

 מבערבעזרת חוט ברזל מלופף בחתיכת בד ניתן לנקות את החורים של ה. 

 ים זוהי תופעה נורמלית לחלוטין.מבערהופעת כתמי חלודה על ה 

 וודא שהם יושבים בדיוק על ברזי היציאה של הגז. ים למקומם ,מבערכאשר מחזירים את ה 

 

 

 

ברת חלתשומת ליבך, לשמירה על בריאות לקוחותינו, נמנעת  - הערה

"אמגזית" משימוש בחומרים מונעי חלודה )החשודים כמסרטנים(, 

 עקב כך תיתכן הופעת חלודה.

 

 מגש השומנים:

 .לאחר כל שימוש בדוק האם לא הצטברו שומנים על המגש 

 דה ויש שומנים החלף את החול או את נייר האלומיניום ששמת על המגש. במי 

 .אם לא ניקית כראוי את המגש , עלולה להתרחש התלקחות בשימוש הבא 

 !!!תקלה בגריל כתוצאה מאי ניקוי המגש אינה כלולה באחריות 
 

 גוף הגריל:

 .נקה שאריות שומן ולכלוך בעזרת מברשת פלסטיק או עץ 

  את  כל הלכלוך מהגריל.אין צורך להסיר 

 .לניקוי הגוף השתמש במטלית לחה טבולה במי סבון 

 רטבו וייסתמו.יים לפני הניקוי על מנת שלא ימבערהסר את ה 

 .אין לשפוך מים על הגריל 

 .נגב ויבש את גוף הגריל היטב 

 .החזר את כל החלקים למקומם ובדוק אם הגריל עובד 
 

 מכסה הגריל:

 ה במי סבון.נקה בעזרת מטלית לחה טבול 

 .אין להשתמש בסקוץ' או במסיר שומנים 
 

 עגלה:

 .נקה את העגלה בחומרי ניקוי המיועדים לעץ 

 .הופעת סדקים קטנים בעץ היא תופעה נורמלית 
 

 אחסנה:

 .אחסן את הגריל במקום מוצל וקריר 

 ים בנייר אלומיניום כדי לשמור עליהם מכניסת מבערבאחסנה בזמן ארוך כסה את ה
 חרקים.

 ים.מבערר אחסנה ארוכה נקה את הלאח 
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  אם יש צורך לאחסן את הגריל במקום סגור , אחסן תמיד את מיכל הגז בחוץ , במקום יבש
 ומאוורר, הרחק מחומרים דליקים.
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 הוראות הפעלה

(, שחרר את הנעילה ממכסה המיכל ופתח אותו )שרטוט 5תח את הרגליים המתקפלות )שרטוט פ

0). 

   

 1שרטוט  0רטוט ש 3שרטוט  
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על מנת להכניס בקלות את צינור הגז לחיבור הגריל . שבגריל הסר את כיסוי חיבור הגז )אף גומי(

אסור להשתמש בסבון על  דקות. 5שרתחו למשך  רצוי לטבול את קצה הצינור במים )אף גומי(

החבק מעל  הכנס את הצינור לאף הגומי שבגריל. מקם את גומי.המנת להכניס את הצינור לאף 

 טהדק החבק בסגירת הבורג שבחבק. .איזור הכנסת אף הגומי של הגריל / צינור גומי

 

 

 9שרטוט 

 הוראות ההדלקה:

לחץ על פתח את ברז הגז. . "כבוי"מצב ה הגריל, בדוק שכפתור ההפעלה פתח את מכס .2

  כיוון השעון עד למצב של נגדכפתור ההפעלה וסובב 

 (.0)שרטוט מס'   "/ מצת " גבוה

(. 8)שרטוט  לחץ על כפתור ההצתה האדום מס' פעמים ושמע "קליק" בכל  פעם עד להצתה .5

צלייה. במקרה והמבער לא הוצת, יש לסגור את ברז בעד לרשת יש לבדוק שהמבער בוער מ

 פעם נוספת.  5ולחזור על פעולה מס'  להתנדפות הגז שבגריל דקות 5-כהגז ולהמתין 

, הברזל הדקלמוט בחיבור  - גפרורבעזרת  המבערבעיר את ניתן להאם ההצתה לא עובדת  .0

 דליק אתלהיש מכן, לאחר (. 23להכניס גפרור לקליפס )שרטוט . יש (9)שרטוט  מאריך לגפרור

מבער בעדינות עם סיבוב כפתור קצהו אל האת ולקרב שרשרת ההארכה הגפרור המחובר ל

 (.22ההצתה )שרטוט 

 

 

 9שרטוט  8שרטוט  7שרטוט 
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 33שרטוט  31שרטוט 

 

לאפשר  דקות 5-, חכה כ "כבוי"  את כפתור ההפעלה למצב סובבאם המבער אינו נדלק,   !זהירות

 לגז להתנדף ורק לאחר מכן, נסה שוב.

 

 כיבוי הגריל:

 (.25שרטוט מס' )"כבוי"  לחץ על כפתור ההפעלה וסובב אותו למצב

 

 30שרטוט 

 

 :דליפת גזבדיקת 

  בחיבור בין מיכל הגז למתקן החיבור. 2:2תמיסה של מים וסבון ביחס של פה יש לבצע בבדיקת דלי

בדיקת  .אמגזיתאין להשתמש בו. צור קשר עם חברת . כבה את המכשיר  - דליפת גז קיימתאם 

 בין שימוש לשימוש.דליפות גז יש לבצע 

 

ניצוצות ולהבות  אין להשתמש בלהבה גלויה לבדיקת דליפת גז. היה בטוח שאין זכור !

 אין לאחסן מיכלי גז בקרבת גריל הגז. בדיקת הדליפה. בזמןבסביבה 
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 צלייה

את מכסה הגריל פתח הדלק את הגריל בהתאם להוראות ההדלקה בחוברת זו.  :חימום מוקדם

כשהמכסה  דקות 2-0. חמם את הגריל למשך "מצת / גבוה"וסובב את כפתור ההדלקה למצב 

צליית המזון  )נמוך"(.לחום נמוך  עוצמת הלהבהם ניתן להנמיך את לאחר שהגריל ח .סגור

 מתבצעת בחום נמוך ובמכסה סגור.

 במעט את טמפרטורת הגריל לצלייה. ישנומזג אוויר ורוח תנאי : שים לב

 5שך , פתח את המכסה, כבה את הגריל עם כפתור ההדלקה וחכה למצלייהאם הגריל כבה בזמן 

 להדלקה מחדש. ותדק

 הצלייה, שומנים יטפטפו למגש השומנים בתחתית הגריל. בזמן

 תחזוקה

עלולים להתלקח בתחתית יש לנקות את מגש השומנים לפני כל צלייה. שומנים  :מגש השומנים

להניח נייר לפני כל שימוש  - נקיגש השומנים מספר אפשרויות לשמירה על מ לרשותךהגריל. 

 לפזר שכבה דקה של חול. - לחלופיןאו  ,מגש אלומיניום חד פעמי / אלומיניום

 בסוף השימוש. יש לנקות את המגש

. לאחר מכן יש לנגב מטלית לחהניקוי הגריל ייעשה עם  רור הגריל לפני הניקוי.י: חכה לקזהירות

בחומרי ניקיון למטבח כמו מנקה תנורים, מנקה  הגרילאין להשתמש לניקוי  יבשה.עם מטלית 

מומלץ לרכוש מברשת  ילים חומצה ואסורים לשימוש על הגריל.שומנים וכו'. מוצרים אלו מכ

 להברשת רשת הצלייה משאריות הצלייה.

שימוש מ" אמגזיתלתשומת ליבך, לשמירה על בריאות לקוחותינו, נמנעת חברת " - הערה

 בחומרים מונעי חלודה )החשודים כמסרטנים(, עקב כך תיתכן הופעת חלודה.

 ספר פעולות תחזוקה על בסיס קבוע:יש לבצע מ ,להארכת חיי הגריל

 .נקה את הגריל עם מטלית לחה בלבד ויבשו מייד 

  ם ו/או בעירים.ישורטאין להשתמש בחומרי ניקוי 

  אוויר פנויה ומבערים  תחלופתחייב להיות חופשי. שמור על  בצינור הוונטורימעבר האוויר

 נקיים.

 .אין להכניס חלקי גריל למדיח הכלים 

 בשמן צמחי.הבישול את רשת בעדינות ש לשמן לאחר כל שימוש י 

 סימנים לחסימת אוויר:

 בשילוב להבת בעירה, צהובה ועצלה., ריח גז 

 גריל לא מגיעה לטמפרטורה הרצויה . 

  אינה פועלתההצתה. 
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 03יש לייבשו ולהשאירו ללא שימוש לפחות  ,מכל סיבה שהיא טבנראם הגריל נשאר פתוח ו

 דקות.

, תיתכן הופעה של קורוזיה מוקדם מהרגיל. חפש נקודות של ולח ם מלוחרווית אקלי הבאוויר

 תחילת תהליך הקורוזיה ותקנם מידי פעם.

 

הגריל יוצר ותוכנן לשילוב מדויק של גז ואוויר לבעירה טובה. בעירה טובה מודגמת בשרטוט 

צבע  ובה עם מעטצהבעירה  נקה את המבער.אם הלהבה לא נראית אחידה,  . כדלקמן 20מס' 

 בעירה כחולה בהירה וכהה ומעט צהובה בקצותיה, תקינה. כחול איננה תקינה.

 

 31שרטוט מס' 

 

 חשוב!

 .אמגזיתתיקון הגריל יבוצע אך ורק בחברת 

 

 

 

 

 

 

 נתונים טכניים :

  02332 –מק"ט. 

  9233  –תפוקת חום BTU (0.02 KW.) 

  גר' לשעה. 542 –צריכת גז 
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 תפעול מערכת ההצתה

, הדלק את המבער עם גפרור. אם המבער נדלק עם גפרור יש אינה תקינהאם מערכת ההצתה 

 כת ההצתה:לבדוק את מער

  ,(.29)שרטוט  והלבן מחוברים כראוי השחורבדוק כי בדוק את חוטי מערכת ההצתה 

 " ת ההצתה למטה וחוזר למעלה עם עזיבת הכפתור.א" מקליקבדוק שכפתור ההצתה 

  ,אמגזיתלשרות הלקוחות בחברת  פנהאם מערכת ההצתה עדיין איננה עובדת. 

 

 אחסון

 יב להיות מופרד מהגריל. ל הגז חיכשהגריל אינו בשימוש, מיכ 

  (.53)שרטוט  למניעת כניסת אבק חיבור צינור הגזאת פתח כסה 

 ראה סעיף ניקיון ואחזקה(. ודליפות ממנו לפני השימוש, בדוק את ניקיון חורי המבער( 

 (52)שרטוט  את הגריל ניתן להעמיד לאחסון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03שרטוט 
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 13113מק"ט 

 לשעה גרם 542 צריכת גז מקסימלית

 גפ"מ סוג גז

 mbar 30  לחץ גז

 מ"מ 3.83 גודל דיזה



 

 04 

 

 פתרון תקלות:

 הפתרון בדיקה הבעיה

 .החלף מיכל גז האם מיכל הגז ריק? להבה נמוכה במצב "גבוה".

להבה נמוכה במצב  

 "גבוה".
 האם יש אוויר בצינור הולכת הגז?

שהמבער יידלק עד לדקה   המתן

 לאחר שהוחלף מיכל גז.

הבות המבערים יש צבע לל

צהוב או כתום בשילוב של 

 ריח גז.

האם יש מחסום בצינור הוונטורי או 

 במבער?

)ראה סעיף נקה את המבער 

 תחזוקה(.

 נקה את מגש השומנים. האם מגש השומנים מכוסה בשומנים? .התפרצות להבה

להבת המבער איננה 

יציבה. הלהבה לא בוערת 

 לאורך כל המבער.

 י?האם המבער נק

 ריק(? 0/4האם המיכל מלא או ריק )

 2 -האם הטמפרטורה בחוץ נמוכה מ

האם מעבר הגז  מעלות צלסיוס?

 ?חסום

 נקה המבער. -

 החלף מיכל גז. -

בדוק מבער ופתחי אוויר  -

 לחסימות.

להבת המבער לא נדלקת 

בשלמותה מסביב לצינור 

 המבער.

האם פתחי המבער נקיים ופתוחים 

 לחלוטין?

במברשת . השתמש נקה המבער

לשחרר סתימות  פלדה לניקוי

 מחורי המבער.

 האם יש אבק או לכלוך על המבער ? המבער לא נשאר דלוק
נקה לכלוך ואבק מהמבער 

 ומחוריו.

 

 .אמגזיתאם הבעיה לא נפתרה בעזרת הטבלה הנ"ל, צור קשר עם שרות לקוח ב

 

 

 

 מח לעמוד לרשותךשמחה כי בחרת לרכוש את אחד ממוצריה, נש אמגזיתחברת 

 .10-9999999 טל: 

www.amgazit.co.il 

http://www.amgazit.co.il/
http://www.amgazit.co.il/
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 ומאחלת לך שימוש מהנה לשנים רבות. "או גריל""אמגזית" מברכת אותך על רכישת גריל גז 
 

 תנאי האחריות
 

 "אמגזית" אחראית לפעולה תקינה של הגריל בהתאם לתנאים להלן:
 

 חודשים מתאריך הקניה. 25לתקופה של האחריות  .2
האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה חתומה על יד מפיץ מורשה של "אמגזית"  .5

 וכל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק או חלקים של המוצר,  .0

יקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל ובהספקת גז על אשר ייראה לנו כפגום ולפי ש
 פי הוראות השימוש המצורפות למכשיר.

 אחריות זו בתוקף למכשיר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף. .4
אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צויינו בחשבונית  .2

 ודה ודמי משלוח.הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עב
 כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר : .6

 היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או 

 נעשה שינוי כל שהוא או טופל בו שלא על ידי נציג מוסמך "אמגזית" ו/או 

 .הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון 
 

 לפי תעודת אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק, זכוכית, עץ או גומי של הגריל. אחריותנו .0
 יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה. .8

 


