


 
 
 
 
 
 

, עשוי מחומרים איכותיים ומיוצר תחת השגחה קפדנית של 32051מק"ט  200 גריל חשמלי

 חברת אמגזית. 

לפני השימוש. שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות עלול אלה בקפידה קרא הוראות  

ברכוש. אמגזית אינה אחראית לפגיעות שיתרחשו כתוצאה משימוש לא  לגרום לפגיעה

 בגריל. נכון 

אין  (מרפסת, חצר וכדומה). בלבדבמקום מאוורר מיועד לשימוש ביתי  מכשיר זה 

 וחומרים דליקים.  בו יש אבק דליק מקוםב להפעילו

תנאי יבות מסוג לינה (קמפינג) וכדומה בסבשיר זה מיועד לשימוש ביתי, משרדי, מכ 

  ובאספקת חשמל תקינה ובטוחה.  שהשימוש במקום מאוורר היטב ולא בחדרים סגורים.

 בעת השימוש. הגרילאת או להטות  אין להזיז  

 חברו את המכשיר לשקע החשמל בעל שלושה פינים. 

 , כפי שסופק באריזה זו. בלבד יש להשתמש בכבל החשמל המתאים 

 , וודא כי כל החלקים ישנם ולא נותרו חלקים בקופסאהגרילבפירוק אריזת  

 מכשיר זה אינו מיועד להפעלה משלט רחוק או באמצעות טיימר חיצוני.  

 וודא כי המכשיר מורכב כראוי טרם השימוש הראשוני.  

 ".אמגזיתצור קשר עם שירות לקוחות של חברת " –באם התעורר ספק  

 שמור את ההוראות לשימוש מאוחר יותר. 

 

 אזהרות ובטיחות

 שנים.  10יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל  

אדים נדיפים, אבק או  סכנת צריבות כמו סביבתבמקום בו ישנה  אין להשתמש בגריל 
 גזים.

 לחשמל לפני שבדקת כי חוט החשמל תקין ושלם. אין לחבר את הגריל 

 חשמל פגומים. או כבל ה הגרילמעטפת אין להפעיל את הגריל כאשר  

 . בגריל נזק ניכרים סימניכאשר  אין להפעיל את הגריל 

 כאשר יש חשד לתקלה.  אין להפעיל את הגריל 

 שנים.  8יש לוודא השגחה צמודה על ילדים מתחת לגיל  

בריכה או כל סביבת י בקרבת אמבטיה, מקלחת ואין להשתמש בגריל החשמל 

 מים. 



 
 
 
 
 
 

 באזורים לא מאווררים. בגריל אין להשתמש  

 בשימוש. אין לנתק את כבל החשמל כאשר הגריל 
בזמן ההפעלה ולאחר הכיבוי עד קירורו  באמצעות חפצים כלשהם הגרילאין לכסות את  

 המלא. 
 אין לדחוף חפצים לתוך הגריל.  

 אין להזיז את הגריל כל עוד מחובר לאספקת חשמל  

 אחסון הגריל יתבצע רק לאחר קירורו המלא כשהוא מנותק ממקור חשמל.  

. מגיע לטמפרטורות גבוהות במהלך השימוש, החום נשמר זמן מה לאחר הכיבוי הגריל 
 בזמן זה.  ימת סכנת כוויה כאשר נוגעים בגרילקי

טמפרטורת משטחי הגריל עלולה להיות חמה מאוד כאשר המכשיר פועל. יש להיזהר  
 המכשיר נמצא בשימוש. יש להרחיק אותו מחומרים דליקים. כאשר 

ללא השגחה במיוחד כאשר ילדים או בעלי חיים  אין להשאיר את הגריל פועל 
 נמצאים בסביבתו. 

בקרבת וילונות ו/ או חומרים דליקים אחרים אחרת, קיימת סכנת  אין למקם את הגריל 
 התלקחות.

על משטחים  יש למקמואין למקם את המכשיר על משטח לא יציב, רטוב, שביר או זוויתי.  
 עמידים בחום. 

אין בשגגה.  וולהיתקל ב ניתן להתקרב אליו מקמו את כבל החשמל כך שלא 
 לכרוך את כבל החשמל סביב הגריל. 

 במגע ישיר עם צלחת הגריל החמה.  מל להיותכבל החשל אין לאפשר 
 את כבל המתח תחת קצוות חדים (למשל תחת דלתות וכו')אין למשוך  

מגע של  הימנע מכלבקצוות או בפינה של השולחן.  אין להעמיד את הגריל 

 המשטחים החמים של הגריל עם השולחן.

, תנור חימום או חומרים , מקור גזעל או ליד מבער חשמלי אל תעמיד את הגריל 

  דליקים. 

 ובבסיס המתאים לו.  יםאל תשתמש במכשיר ללא כוס השומנ 

 הקפד לרוקן את כוס השומנים. 

מגשים  עליו להניחעם רדיד אלומיניום או  הצלייה בגריל אין לכסות את משטח 

 (הדבר עלול להזיק לציפוי המשטח)   

 במידה והגריל ניזוק, יש לפנות לשירות הלקוחות של חברת אמגזית.  

ידי טכנאי מוסמך של חברת "אמגזית" בכל מקרה שכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על  
 מסכנה. עעל מנת להימנ

מהקירות ס"מ  50-מהרצפה וס"מ  30מכשיר זה חייב להיות מוצב בגובה של  

 בצדדיו כאשר הוא מופעל. 

 בזמן הצלייה יש להיזהר ממגע עם שמן או כל חומר בעל לחות.   



 
 
 
 
 
 

 . ללא השגחה כאשר הוא מופעל או עדיין חם אל תשאיר את הגריל   

 צלייה על מנת למנוע סכנת כוויה.  ) בעתאין לגעת בגריל (מכסה או משטח צלייה 

 זה. בפחמים או כל חומר דליק עם גריל אין להשתמש 

זה כפי שמתואר במדריך זה. כל שימוש אחר שלא מומלץ ע"י  השתמש בגריל 

 חברת אמגזית עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה של אנשים.

 בלבד.  יועד לצלייהמכשיר זה מ 

 או עם ידיים רטובות. החשמל במשיכת הכבל תקע לעולם אל תוציא את  

 אין לשאת או להרים את המכשיר באמצעות כבל החשמל.  

 חובה להשתמש בכבל החשמל שסופק עם הגריל.  

 כבה תמיד את המכשיר לפני הסרה של תקע החשמל.  

אין לטבול את המכשיר עם גוף החימום, יש לכבות את המכשיר ולנתקו  

 מהחשמל כאשר הוא לא בשימוש. 

בכל מקרה של צורך בתיקונים, אצא צור קשר עם שירות הלקוחות של חברת  

כל תחזוקה או תיקונים צריכה להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך או על  אמגזית.

 ידי מרכז התיקונים של חברת אמגזית.

א תינתן אחריות על כל נזק במידה ונעשה שימוש לא למטרות אליו הוא מיועד ל 

 או שבוצעו בו תיקונים לא מקצועיים. במקרה כזה, כל תביעה על אחריות בטלה.

אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול הזמינים אצל היצרן  

 או אצל סוכן השירות שלו.

שבפתיל לפני ניקוי המכשיר ויש ליבש את המחבר יש להסיר את המחבר  

 שבמכשיר לפני השימוש במכשיר.

 יש להשתמש אך ורק עם מחבר החשמלי שסופק עם הגריל.  

 הגריל מתאים לשימוש חוץ. 

יש לבדוק באופן קבוע סימנים של נזק בפתיל הזינה, ואם הפתיל פגום, אין  

 להשתמש בגריל.

) בעל זרם הפעלה שיורי נקוב RCDחת (הגריל חייב לקבל זינה דרך ממסר פ 

 .30MAשאינו עולה על 

 יש לחבר את הגריל לשקע חשמלי בעל מגע הארקה.  

הגריל אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת  

 נפרדת. 

 אין להשתמש בפחם או בדלקים דליקים דומים בגריל זה.  



 
 
 
 
 
 

 

 

הצלייה מחוץ למתקן אזהרה: אסור להפעיל את משטח 
 הגריל. וודא שהמשטח מעוגן לגריל.

 
 : חלקי הגריל

  
 

 מכסה הגריל .1

 ידית המכסה .2

 משטח צלייה .3

 כוס לאיסוף שומנים  .4

 בסיס הגריל .5

 ידית אחיזה .6

 פתח לשקע הגריל  .7

 טמפרטורה  ווסת .8

  נורת ווסת טמפרטורה .9

 שקע הגריל  .10

 

K -  אבזם המכסה 

W –  מד חום 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 הוראות הרכבה:

 

חום הגריל על המכסה והדק  מעט את ה הנח את מד 

 ), סובב עם כיוון השעון עד ליציבותו. Nהטבעת (

 

 

 

 

 

 

 

 

). לפני כן הכנס 5) על בסיס הגריל (3הנח את צלחת הגריל ( 

) ורק לאחר 7) דרך החור המיועד לו (10את שקע הגריל (

מכן הנח את משטח הצלייה בצורה אופקית על בסיס הגריל. 

יש לוודא לפני הנחת משטח הצלייה שהוא נקי מאבק 

 ולכלוך. 

 

 

 

 המיועדים לו) לתוך חורי הבסיס 1התקן את מכסה הגריל ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

) לתוך התושבת המיועדת 4הנח את קערת איסוף השומנים ( 

עבורה. על מנת להכניס או להוציא את כוס איסוף השומנים 

יש להפעיל מעט מאוד לחץ ולאחר מכן תוכל להוציא את 

 הכוס בקלות. 

מומלץ למלא מעט מאוד מים לתוך הכוס להקלה על הניקוי  

 העתידי. 

. השתדל לרוקן  0.3Lכוס איסוף השומנים יכולה לאגור עד  

 מעת לעת את הכוס בהתאם לשימוש בגריל. 

 

 

עד חיזוק מלא, יש להחזיק את ידית  חבר את כבל החשמל 

 הגריל תוך כדי החיבור על מנת למנוע תזוזה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניקיון ותחזוקה:
 

 פיקוח.ניקוי ותחזוקה של המכשיר לא ייעשה בידי ילדים ללא  

 לפני ניקוי המכשיר אפשרו לו להתקרר לחלוטין. 

אין לטבול את כבל החשמל את כבל החשמל לפני ניקוי המכשיר.  יש להסיר 

 במים או כל נוזל אחר. 

אין להשתמש בצמר פלדה או  אין להשתמש בחומרי ניקוי או ממיסים. אין לטבול במים. 

 במברשת לשפשוף בין החריצים. ניתן להסיר כתמי שומן עם חומר ניקוי עדין. 

צריכה להתבצע רק על ידי חשמלאי גוף החימום כל תחזוקה או תיקונים כולל החלפת  
 .התיקונים של חברת "אמגזית"מוסמך או על ידי מרכז 



 
 
 
 
 
 

 מנע מהטיה או מכות. מכשיר זה חייב להיות מטופל בזהירות. יש להי 

יש לנקות את הגריל באמצעות מטלית לחה או אביזרי ניקוי מותאמים. אין להשתמש  

 בחומרים ממסים כמו מסיר שומנים. 

 
 

 לפני השימוש בגריל הפעם הראשונה יש לשים לב
 
 

, שקע כניסת החשמל) ויבש אותם מרי האריזה (כוס השמן, מכסה הגרילהסר את כל חו 
מחממים את הגריל לעוצמתו לעולם אל תטבול את כבל החשמל במים. בצורה יסודית. 

דקות כשהוא ריק וללא כל מזון. שאריות שנותרו בשעת  4-6-המקסימאלית במשך כ
 הייצור עלולות לגרום לריח ולעשן כאשר המכשיר מופעל בפעם הראשונה. 

 
 
 הוראות בישול 

 
 את המזון על משטח הצלייה רק לאחר חימום מושלם של המשטח.הנח  
 למד את זמני הצלייה המועדפים על ידך בהתאם למידת העשייה הטעימה לך. 
 5מומלץ בנתחים עבים (כגון סטייק, צלעות וכדומה) להשתמש בדרגת טמפרטורה  

 . 3-4ולנתחים דקים יותר (כגון קבב ונקניקיות) מומלץ להשתמש בדרגת טמפרטורה 
 נכבית.  רת הבקרהכשהמכשיר מגיע לטמפרטורה הרצויה נו 
 מומלץ לצלות את המזון עם מכסה סגור. 

 

 טיפים לצלייה:

פני במקרר לפני הבישול. הבשר יהיה עשוי טוב יותר וטעים אם תפשיר אותו לילה ל 
לבשר ניתן להכין מרינדה משמן, חומץ, מיץ פירות או יין ותערובת של  להוספת טעם

 תבלינים בשביל הטעם.  
תמיד השתמש במלקחיים כדי להפוך את המזון שעל הגריל (מזלג וכל כלי אחר פוגע   

 בציפוי) 
בשר ודגים יש להפוך רק פעם אחת בזמן הבישול. הפיכה יותר מפעם אחת מייבשת את  

 הבשר. 
 בשר זמן רב מדי. אל תבשל  
 לניקוי צלחת הגריל השתמש באמצעות פיסת נייר ספוגה בשמן בישול ושמן את הצלחת.  
רצוי לצלות בגריל נתחים שטוחים (חזה עוף, סטייק, המבורגר וכדומה). שיפודים  

 מומלצים פחות. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 הערה:   

 אין לשרוט את ציפוי צלחת הגריל במהלך הבישול או בשלבי הניקוי.  

  :טיפ

במידה וידוע כי המכשיר לא יהיה בשימוש בזמן הקרוב יש להגן עליו מאבק ולכלוך באמצעות 
 עטיפה בשקית ניילון ואחסון במקום קריר ויבש.  

 אחריות המוצר:

 :אמגזית" אחראית לפעולה תקינה של הגריל בהתאם לתנאים להלן

 .חודשים מתאריך הקניה 12האחריות לתקופה של  .1

 האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה חתומה על יד מפיץ מורשה של "אמגזית" . 2

 .וכל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה    

 אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק או חלקים של המוצר, . 3

  חשמלם על אף שימוש רגיל ובהספקת גראשר ייראה לנו כפגום ולפי שיקול דעתנו, והפגם נ    

 .על פי הוראות השימוש המצורפות למכשיר    

 .אחריות זו בתוקף למכשיר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף. 4

 נו בחשבונית ונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צויאחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הק. 5

 .ודמי משלוחהקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה     

 :המוצרכוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו  .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 •

 .ח עליוןוהנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כ •

 .אחריותנו לפי תעודת אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק, זכוכית, עץ או גומי של הגריל .7
 

 .יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה .8
 
 

 שימוש מהנה!
www.Amgazit.co.il 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


