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 הוראות שימוש וכללי בטיחות מבערי שדה

 
  (11311מק"ט )חד קני זוית מבער שדה 

  (11313מק"ט )דו קני זוית  מבער שדה 

 

 לקוח יקר,

 

 לאורך זמן. שימוש מועיל ובטוחאנו מאחלים לך  , אמגזיתבית מרכשת מוצר איכותי 

 .ת השימוש והבטיחות לפני השימושאנא קרא בעיון את הוראו

 

 יחות:הוראות בט

 42-המבערים מיועדים לשימוש עם מיכלי גז פחמני מעובה עם במשקל שלא יפחת מ .1

 ליטרים.

 יש להוביל את מיכל הגז בעמידה בלבד עפ"י הוראות הצרכן בלבד. .4

 יש להשתמש במבערי השדה מחוץ למבנה ובמקום מאוורר בלבד. .3

ותקינות צינור בגז  (POLלפני חיבור המכשיר למיכל הגז, בדוק המצאות הגומיה בחיבור )  .2

 דים על יובש הצינור ואי תקינותו, ולכן הינו אסור לשימוש.סדקים בצינור מעי -(41)זרנוק 

 בדיקת אטימות המכשיר רק בעזרת תמיסות סבון. .5

 

 :הוראת הרכבה והפעלה

( לפיית המיכל הגז, סובב את האום שמאלה )נגד כיוון השעון(, P.O.Lחבר את קצה הצינור ) .1

 הדק היטב.

 סדר את המכשיר בזוית חימום הרצוייה. .4

 וודא כי ברזי המכשיר סגורים היטב. .3

פתח את ברז מיכל הגז, וודא באמצעות תמיסת סבון מוקצפת שאין דליפות בחיבור  .2

 המכשיר, בחיבור המיכל, חיבור צינור הגמיש ובברזי המכשיר.

הגביע בקצה המכשיר , כאשר פתח את ברז המכשיר, ובו זמנית הגש גפרור דולק לפתח  .5

כל קנה בנפרד, בהתאם  קני יש להדליק -חובה לעמוד מאחורי המכשיר , במבער דו

 ל.להוראות לעי

להבה חזקה, רועשת וכחלחלה צריכה להידלק מייד, במידה וברז המיכל פתוח ולא מתקבל   .6

 רתנו.סגור את ברזי הגז, חדל משימוש, והחזר את המכשיר לבדיקה לחבלהבה בהדלקה, 

 ת בעזרת ברזי המכשיר בלבד.וסעוצמת האש ניתנת  לוי .7

שארית הגז כלואה בצינור לתת לבתום השימוש מומלץ לסגור קודם את ברז מיכל הגז,  .8

 ורק לאחר דעיכת הלהבה סגור היטב את ברזי המכשיר. להתכלות, 

ן בכל מקרה של חשד לדליפה בכל חיבור במכשיר יש לבדוק אטימות רק בעזרת מי סבו .9

 מוקצפים.

 מומלץ אחת לשנה לבדוק את המכשיר בעזרת טכנאי גז מוסמך ולקבל על כך אישור בכתב. .11

 ק"ג לשעה. 31ק"ג לשעה. דו קני:  1.3צריכת גז נומינלית : חד קני:  .11

mailto:info@amgazit.co.il
mailto:info@amgazit.co.il

