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  הקדמה
  

  
  .תודה שבחרתם את כיריים הגז שלנו

 את ההוראות וקראאנא ,  כלשהומנוע סיכון אפשריעל מנת ל וכראוי בכיריים אלוכדי להשתמש 
  .כירייםהבאות לפני השימוש ב

   .תם בקלות למצוא אותוכלו הוראות אלה במקום שבו מרוש
 אנא פנו למוקד השרות, או במקרה של ספק,  במידע הכלול בהוראות אלהים בטוחכםאם אינ

  .)עיינו בכריכה האחורית של החוברת (שלנו

התקנה או שימוש מ כתוצאה שיגרמו י גוף או רכוש כלשהםנזקל ם אחראיולא יהיוהיבואן היצרן 
  .כירייםשגויים של ה

  .בישראל תקני הבטיחות והתקנות התקפיםהכיריים עומדות בכל דרישות 

 או צים נחושלפי מיטב שיקוליו במוצר שינויים כלשהםלעצמו את הזכות לבצע גם היצרן שומר 
תכונות הבטיחות העיקריות הפעולות ואת העמיד בסכנה מבלי ל, יםלטובת המשתמשים שימושי

  .  עצמםהכירייםשל 

  .לעשות בהן שימוש מסחרי או תעשייתי כלשהוואין סביבה ביתית שימוש ב לות מיועדכירייםה
  

  

  

  

  
  

ייעשו על ידי מתקין גז , ההפעלה הראשונית ותיקון המכשיר, ההתקנה, ההרכבה
  .מוסמך ומורשה מטעם משרד האנרגיה
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  הוראות בטיחות
 את החוברת לפני ההתקנה ולפני השימוש בכירייםבקפידהקראו אנא הקדישו מזמנכם ו . 

 שמרו את החוברת במקום נגיש לכל צורך בשימוש עתידי .  
אל תשכחו לצרף את החוברת , במקרה של העברה או מכירת הכיריים למשתמשים אחרים

 .ייםלכיר

  היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש שיגרמו כתוצאה מאי קיום ההוראות שבחוברת
 .זו

 ת כתוצאה ו הנגרממראש תאונות למנוע וכך שתוכל, הסימנים הבאים מיועדים להבנה קלה
 . בצורה נוחה יותרכירייםולהשתמש ב, משימוש לא נכון

 אותםנים מבים שאתו וודאשלהלן את התוכן ו ביסודיותקרא . 

 
אזהרה/סכנה

  
  .התעלמות מסימן אזהרה זה עלולה לגרום לפציעה חמורה

זהירות 
  

התעלמות מסימן זהירות זה עלולה לגרום לפציעה קלה ונזק 
  .לרכוש

 

 בסימני האזהרה הבאים נעשה שימוש בהוראות ההפעלה כמפורט להלן: 

 
זהירות

   
אין גישה

  

 
אין להשתמש בלהבה גלויה

   
ל תעשוא

  
  

    
סכנה

  
  
 במקרה של דליפת גז יש לנקוט בצעדים הבאים:  

 .אין להדליק את האור  -

 . חשמלתקעילכבות מכשירי חשמל ואין לגעת ב/אין להפעיל  -

  .אין להשתמש בטלפון  -

  . הדירתיהגזאספקת את השימוש בכיריים וסגרו את ברז מיד הפסיקו   

 .ר כדי לאוורר את החדנותפתחו חלו  

  ).עיינו בכריכה האחורית של החוברת(  פנו למוקד השרות 
 ).  102' טל(מיד לספק הגז או למוקד שרותי הכבאות התקשרו       במקרה ודליפת הגז נמשכת 

  

גם כאשר רק ) ריח של שום רקוב או ביצה( להריח דליפת הגז תוכלוכך ש, גז הבישול מכיל חומר המפיץ ריח* 
  .באווירנמצאת של גז  1/1000כמות מזערית 
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  התקנה
  

 
  אזהרה

  
   יש להתקין את הכיריים בהתאם לכול תקני

הבטיחות והתקנות התקפים ולוודא קיום אוורור 
 .כהלכה ורציף

  
  
  
  
  
  
  
  

   לפני ההתקנה יש לוודא שסוג הגז ומתח  
  רשת החשמל תואמים לנתונים המופיעים 

  .בתווית הנתונים המודבקת בתחתית הכיריים

  ר הכיריים מותקנות ביאכטות או כאש
  אין להשתמש בכיריים כתנור , קרוואנים

  .חימום

   התקינו את צינור הגז ואת כבל החשמל כך  
 .שלא יגעו במשטחים חמים או בכיריים

  

  
  
  
  

   זהירות

  מורשה על ידי משרד האנרגיה לעסוק בגזרק בידי טכנאי או מתקין ואך הכיריים יותקנו. 
  230מתח רשת של ( שנתוני החשמל אווודלפני ההתקנהV~50Hz ( והגז)30מ "גפGבלחץ של   

(28-30mbar מותאמים המודבקת לתחתית הכיריים  הנתונים של הכיריים המופיעים בתווית
 . בארץתנאי האספקהל

 ההובלה ושכבל החשמל במצב עת  שהם לא ניזוקו בוודאו, לאחר הוצאת הכיריים מהאריזה
 .את הכירייםהתקשרו לחנות שבה רכשתם , במקרה של בעיה. מושלם

 85° של רטורההריהוט הסמוך וכל החומרים המשמשים להתקנה חייבים להיות עמידים בטמפC 
 . בה מותקנות הכירייםמעל לטמפרטורת החדר

 0וי במצב כיש לסובב את כפתור ההפעלה של המבער ל, במקרה שהלהבה כבתה בפתאומיות , 
 . ששוב תציתו את המבערבמשך דקה לפחות לפניוהמתינו 

 קיום  להקפיד עליש . במטבח/שימוש במכשירי בישול הפועלים על גז יוצרים חום ולחות בחדר
התקן במקרה הצורך יש להתקין . ' חלון פתוח וכדבאמצעות, כמו למשל, בחדרטוב ורציף אוורור 

 .חהאדים והריכדי לפנות את  ,'ונטה וכד, קולט אדים, כמו למשל, אוורור מכאני

 פתיחת חלון או אוורור יעיל יותר, כמו למשל,  עשוי להזדקק לאוורור נוסףכירייםשימוש ממושך ב ,
   .הגברת עוצמת האוורור באמצעות התקנת התקני אוורור מכאניים, כמו למשל
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  בטיחות ילדים ומבוגרים
  

 
  אזהרה

  
 אל תאפשרו לילדים לשחק ליד או עם הכיריים  .  

  .ד בעת השימושהכיריים מתחממים מא
  .הרחיקו ילדים מהכיריים עד שיתקררו לחלוטין

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   זהירות

   

 בלבדהכיריים מיועדות להפעלה בידי מבוגרים . 

  מחבת או סיר מהכירייםתמשיכמ כתוצאה לפצוע את עצמם עלוליםילדים . 

 או , ת מופחתותיות או נפשיותחושת, תואנשים עם יכולות פיזי להיות בשימוש ות יכולכיריים אלו
 בפיקוח רק אם הם נמצאים ,בצורה בטוחהכיריים  להשתמש בהמונע מהםניסיון או ידע חסרי 

 בצורה כיריים להשתמש באו תודרכו על ידי אדם האחראי לבטיחותם כיצד, כיריים השימוש בעתב
  .םבכיריי אל תאפשרו לילדים לשחק .והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בהפעלה שגויהבטוחה 
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  בעת השימוש
  

 
  אזהרה

  
   יש להשתמש בכיריים אך רק לצורך חימום

 .ובישול מזון
  
  
  
  
  
  

  
  

  אין לחבר . אין לנסות לבצע שינויים בכיריים  
  את הכיריים לרשת החשמל באמצעות טיימר

  .או יחידת בקרה מרחוק נפרדת

  שימוש בגז לבישול יוצר חום ולחות בחדר בו 
. לאוורור נאות ורציףיש לדאוג . הן מותקנות

יש להתקין התקתן אוורור , במידת הצורך
 ).'וכד, קולט אדים, ונטה(מכאני  

  
  
  
  
  

  
  

   אין להשתמש בכיריים אם הם באו במגע עם
 .אין להפעיל את הכיריים בידיים רטובות. מים

  

  משטחי החימום והבישול של הכיריים 
נקטו בכל . מתחממים מאד בעת השימוש

  .' כדי להימנע מכוויות וכדאמצעי הזהירות
  
  
  
  

  
  
  

  אין להשתמש במגבות או מטליות גדולות 
  כדי למנוע מהם לבוא במגע, בקרבת הכיריים

  .  עם הלהבות ולהתלקח

   לעולם אל תשאירו את הכיריים פועלות ללא
  .השגחה

  

   אין להשתמש בסירים ומחבתות לא יציבים
או קמורים מכיוון שהם עלולים לנטות או 

 .ולגרום לגלישת מזון חם כוויות, ךלהתהפ
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  בעת השימוש
  

   אין להשתמש או לאחסן חומרים דליקים ליד
  .הכיריים

 
  
  
  
  
  

  
  

 כלים מפלסטיק ותרסיסים , מוצרי מזון מתכלים
מושפעים מחום ואין לאחסן אותם מעל או מתחת 

  .לכיריים

  עת אין להתיז תרסיסים בקרבת הכיריים ב
  .הפעולה

  כבוי  ההפעלה במצב שכפתוריוודאו ""  
 . בשימוששהמבערים שלהם אינםכ
  

  
  
  
  

   זהירות

 או דומהתעשייתי , אין לעשות בהם שימוש מסחרי. הכיריים מיועדות לשימוש ביתי בלבד. 
 אוורור קיום  להקפיד עליש .  בו מותקנות הכירייםחום ולחות בחדר שימוש מושך בכיריים גז יוצר

התקן אוורור במקרה הצורך יש להתקין . ' חלון פתוח וכדבאמצעות, לכמו למש, בחדרטוב ורציף 
 .האדים והריחכדי לפנות את  ,'ונטה וכד, קולט אדים, כמו למשל, מכאני

 היזהרו . ' וכדחםפתיחת מכסה מסיר , יש להשתמש בכפפות חסינות חום בעת נשיאה של סירים
 .ות ואתם עלולים להיכוותשהכפפות לא יירטבו כי הדבר גורם לחום לעבור דרך הכפפ

 אין להצית את ).'מחבת וכד, סיר( רק לאחר שהנחתם עליו כלי את המבערים ציתיש לה 
 .המבערים כשלו מונח עליהם סיר

 אין להשתמש בכלי פלסטיק או כלים מנייר אלומיניום לחימום על הכיריים. 
  במגע עם משטחי ו יבוא החשמל שלהם לא יהיזהרו שכבל, חשמל אחריםבעת השימוש במכשירי

 .חמיםהכיריים ה
 הם עלולים להישרף ולהידלק' אין לכסות את הסיר במגבת מטבח וכד. 
  כלי הבישול נסדקאם . בכיריים לגזבישול ל שהוא מיועד וודא, זכוכיתמבעת שימוש בכלי בישול ,

 .כבו מיד את הכיריים והסירו אותו בזהירות מהכיריים
  סובבו את כלי , גלישת מזוןחומרים דליקים ותלקחות של ה, כוויותלכדי למזער את אפשרות

 .על מבערים סמוכיםמ שימוקמו מבלי המשטח העליוןמרכז להבישול לכיוון הצד או 
 יש לכבות את המבערים, מהכירייםלפני הורדת כלי הבישול . 
 או יתלקח שהמזון לא יישרף בעת טיגון מזון בלהבות גבוהות השגיחו. 
 בזמן החימום והבישולופקחו עליו, יותבאיט חממו תמיד שומן . 
 וגלישה של רתיחה  שלא ייווצרו בועות כדי ,חייב להיות יבש ככל שניתןטיגון מזון המיועד ל

 .השומן
  שבהם כלי בישול עם שמן רותח בזמן הבישול ובמיוחד סירים או מחבתותאין להוריד מהאש 

   . לחלוטיןהשמן יתקררשהמתינו . קמתבצע טיגון עמו
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  שירותיקוי ונ
  

 
  אזהרה

  
  לעולם אל תשתמשו בכריות קרצוף או 

  .בתכשירי ניקוי חריפים
 

  
  
  
  
  

  
  

  כל התיקונים יתבצעו בידי טכנאי מורשה
יש להשתמש בחלקי , במידת הצורך. ומיומן

  . בלבדחילוף מקוריים

  
   זהירות

   

  סגרו את ברז הגז , החשמלרשת נתקו את הכיריים מ, פעולות ניקוי או תחזוקהתחילת לפני
  . להם להתקרראפשרוו ,הראשי

 לחץ אווירבצינור מים או ב, מכשיר ניקוי באדיםאין לנקות את הכיריים ב.  

  

  

  איכות הסביבה
  
 

 את חומרי האריזה למתקני פינוי פנו ,לאחר ההתקנה   
  למחזור בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה והרשות 

 .  במקום מגוריכםתהמקומי
 יש להוציאם משימוש כת מכשירי חשמל ישנים לפני השל  

  . קרוב ככל שניתן למקום חיבורו כבל החשמלבאמצעות חיתוך
   

  השלכה נכונה של מוצר זה בהתאם לתקנות 
  המשרד להגנת הסביבה

  אשפה הישן בדומה להמוצר אין להשליך את שמסמן על המוצר או על האריזה מל המוטבע הס
למחזור של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה  לנקודת איסוף ו יש להעביר,במקום זאת. רגילההביתית ה

הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את . בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה משומשים
אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים . שמירת איכות הסביבה

למשרד , לרשות המקומית במקום מגוריכםו לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשר. בסביבתכםש
  . או לחנות בה רכשתם את המוצרלהגנת הסביבה

 

  

  



 10

  תיאור הכיריים
  נתונים טכניים

המשטח   דגם
  העליון

) ר*ע*ג(מידות 
  מ"במ

התקן 
  הצתה

חיבור 
  הגז

הספק  סוגי המבערים  מתח רשת
  מרבי

GH 75GW 
GH 75GB 

הצתה   750*520*90  זכוכית
  רציפה

תבריג 
"1/2  

230V~50Hz 
2W  

  )1(כותרי - תלת
  )1(גדול 

  )2(בינוני 
  )1(קטן 

11.1kW 

  

  אביזרים

  

  

  )                           4(  אטם ספוגי              )                              4 (תושבות                                      

  

  

  

  

  חוברת הוראות הפעלה                            )4(ברגים                                      
  

  השימוש בכיריים
  

  בקרת מבערי הגז ליד כפתורי  על לוח הבקרהסימונים המוטבעים

     מבער הגז כבוי:עיגול שחור  

   ליאלהבה מקסימגובה : להבה גדולה  

  ליאלהבה מינימגובה :  להבה קטנה 
  

  נגד כיוון השעוןהבקרה עד הסוף כפתור  בעת סיבוב מתקבלאלילהבה מינימ גובה . 

 הרצוי באמצעות סיבוב כפתור הבקרה בין סימן הלהבה  את גובה הלהבה  בחרו  
  .  הקטנה לסימן הלהבה הגדולה

 ימן המוטבע בצד השמאלי מתחת למבער מסמן את מיקום המבערהס.    
  
  

   זרימת הגזהצתה אוטומטית עם התקן בטיחותי להפסקת 

כמו (המפסיק את זרימת הגז למבערים במקרה והלהבה כבית בפתאומיות התקן בטיחותי ב וידיםאלו מצכיריים 
  ).  ממשב רוח פתאומי, למשל
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  כירייםהשימוש ב
   

  
  
  

  הצתה אוטומטית עם התקן בטיחותי להפסקת זרימת הגז 

כמו ( בפתאומיות כיריים אלו מצוידים בהתקן בטיחותי המפסיק את זרימת הגז למבערים במקרה והלהבה כבית
  ).  ממשב רוח פתאומי, למשל

  :להבערת המבער

 עד לסימן גובה הלהבה המרבי אותו נגד כיוון סובבו להדליק וכם הבקרה של המבער שברצונכפתור על צולח.  

  ייכנס לפעולהההצתה האוטומטי של המבערמנגנון , תמשיכו ללחות על כפתור הבקרהאם .  

 שניות 15אם לאחר . נדלקהמבער ש שניות לאחר 15 -  כמשךחוץ ב את כפתור הבקרה לעליכם להחזיק 
 לפחות דקה אחת המתינו. ללחוץ על כפתור הבקרה וסובבו אותו חזרה למצב כבוי הפסיקו, נדלקהמבער לא 
  .מבעראת ה להבעיר ו שניתלפני שתנס

  נגד כיוון תור הבקרהכוונו את גובה הלהבה הרצויה במבער באמצעות סיבוב כפ,  שניות15לאחר פרק זמן של 
כפתור הבקרה חייב להיות ממוקם בין סימן גובה הלהבה המרבי לסימן גובה . הרצוילהבה לגובה ההשעון עד 

  .  הלהבה המינימאלי

 עד לסימן כיבוי מבער הגז  השעון בכיוון הבקרה כפתורסובבו את , כדי לכבות את המבער.  

 גפרורם בזהירות באמצעות ניתן להדליק את המבערי, במקרה של הפסקת חשמל.  
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  בטיחות וחיסכון באנרגיה עצות ל

  . הסיר חייב להתאים לקוטר המבערקוטר תחתית  - 

EMG6800W         EMG6800B  
   קוטר הסירים  

   מקסימום  מינימום  מבערים
    מ" מ240  מ" מ200  תלת כותרי

    מ" מ240  מ" מ200  גדול
    מ" מ180  מ" מ160  בינוני

    מ" מ160  מ" מ120  קטן

 קוטר אין להניח על הכיריים כלים ש
 . המבערחופף את קוטרהתחתית 

  

  

  עשו  אל תעשו

 

התחתית קוטר  בכלי שאל תשתמשו
  .מקוטר המבער ןשלו קט

אסור שהלהבה תצא מעבר לדפנות כלי 
  .הבישול

בכלים בקוטר תמיד השתמשו 
המתאים למבער כדי למנוע בזבוז של 

    . של הכליוןשינוי הגוגז ו

 

או מכסה  ללא מכסה הימנעו מבישול
  .חצי סגור

    סיר פתוח גורם לבזבוז אנרגיה-
  . במכסהכסו את הסיר

  

  

 בכלים עם תחתית קמורה אל תשתמשו
  .או קעורה

 עם  בישולכליאך ורק השתמשו 
  .תחתית שטוחה ועבה

  
. מבערה מצדי  הבישול את כליתניחו אל

  .להתהפךהוא עלול ליפול ו

  

אל תניחו על המבער הסמוך ללוח 
, הבקרה כלי בישול בקוטר גדול מדי

שכאשר אתם מניחים אותו מעל מרכז 
המבער הוא עלול לגעת בכפתורי הבקרה 

, או להיות ממוקם קרוב מדי אליהם
ום להתחממות יתר וכתוצאה מכך לגר

  .ונזק לכפתורי הבקרה

כלי הבישול מעל את מקמו תמיד 
 כדי ,מהצדמרכז המבער ולא 

  .שהחימום יהיה אחיד

  

החלק ישירות על בישול אין להניח כלי 
  .המבערהעליון של 

  

 הניחאין ל, כדי למנוע נזק בלתי הפיך
רדיד ,  אסבסטמשטח(חפץ כלשהו 

בין המבער לתחתית ) ' וכדאלומיניום
    .הסיר

הניחו תמיד את כלי הבישול על תומך 
  .הסירים

  

 

אין להכניס כמות גדולה מדי של מזון 
  .לכלי הבישול

הסירו את הכלי בזהירות מהמבער כדי 
  .שלא ייפול

 

 או באבני גריל המחוממות בו זמנית על טיגון במחבתות , ייהלא מומלץ להשתמש במחבתות צל
  .כירייםמכיוון שהצטברות החום עלולה לגרום נזק ל, מספר מבערים

  לאחר השימושזמן מה של הכיריים ובתומכי הסיריםבמשטח העליון אין לגעת .  

  שיישמר סף הרתיחה של הנוזלכך ,  את הלהבההנמיכו, לרתוחברגע שנוזל מתחיל.
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  ניקוי ותחזוקה 
 את פעולות הניקוי והתחזוקה יש לבצע רק לאחר התקררות הכיריים. 
  מל באמצעות תחילת ביצוע פעולות לניקוי ותחזוקה נתקו את הכיריים מרשת החשלפני

 .הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר
 את הכיריים לאחר סיום הבישולתמיד  נקו, לשמירה על מצב טוב של הכיריים. 
  למשטח בלתי הפיך  לגרום נזק עלולים וחפצים חדים ,חריפיםשוחקים ותכשירי ניקוי

  . כלים עדין בלבדונוזל  חמיםמיםתמיסת  עם נקו את הכיריים. הכיריים

  תאיםלא מ  מתאים

  מטלית רכה                 

                                                      נוזל ניקוי עדין

                     מברשת פלדהמברשת ניילון               

  
  ציחומ/              שמן מאכל                       חומר ניקוי אלקלי

  
  

                 תכשירי ניקוי                    
  בנזין/               חריפים                           טינר

  

  

  כפתורי הבקרה,   תומכי הסירים
   

  מהכירייםתומכי הסיריםהסירו את . 

  י עדיןמים חמים ונוזל ניקו עם מטלית לחה ותמיסת את תומכי הסירים ואת כפתורי הבקרהנקו .
 .מים חמים ונוזל ניקוי עדין לפני הניקוי בתמיסת השרו את תומכי הסירים ,לכלוך עיקשלהסרת 

 את כל החלקיםנגבו וייבשו היטב .  

  
 

    המשטח העליון
   
  

 שטבלתם .מטלית רכהעם בישול כל פעולת הכיריים לאחר המשטח העליון של  את נגבו בקביעות
 .סחטתם אותה, לאחר מכןו, יןמים חמים ונוזל ניקוי עדבתמיסת 

 כירייםעליון של המשטח ההאת היטב ייבשו , לאחר הניקוי. 

 הסירו מהר ככול שניתן מרכיבי מזון מלוחים או נוזלים שגלשו על , כדי למנוע היווצרות חלודה
 .משטחי הכיריים

  ית תופעה טבעאת ז. משתנה במרוצת הזמן לטמפרטורות גבוהות נחשפומשטחי נירוסטה שגוון .
נירוסטה כדי וטיפול בהנירוסטה לאחר כל שימוש עם תכשיר לניקוי משטחי מומלץ לנקות את 

  . לאורך שניםעל מצבה הטובלשמור 
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  ניקוי ותחזוקה
  

  מבערים
  

 אסור להכניס את חלקי המבערים,  על מנת לא לגרום נזק בלתי הפיך למבערים ולכיפות:אזהרה 
 .להדחה במדיח כלים

  מעלה את כיסויי המבערים ואת מפזרי הלהבה והוציאו אותם מהמשטח העליון של משכו כלפי
 .הכיריים

  השרו אותם בתמיסת מים חמים ונוזל כלים עדין. 
  ודאו שחורי הלהבה נקיים ויבשים. נגבו וייבשו אותם היטב, לאחר הניקוי. 
  ם לחלוטיןיבשו אות, ולאחר מכן, נגבו את החלקים הקבועים של המבערים המטלית לחה. 
  נגבו בעדינות את אלקטרודת ההצתה עם מטלית רכה לחה וייבשו היטב. 
  ודאו שהמזרקים לא סתומים משאריות , לפני החזרת חלקי המבערים למקומם במשטח העליון

    .לכלוך ומזון

  
  
  
  המבער הגדול, המבער הבינוני, חזרה של המבער הקטןההרכבה ,  

  :  והמבער התלת כותרי

          
  
הבטיחות  והתקן אלקטרודת ההצתהשכך כל כוסית המבער  )4(הניחו את מפזר הלהבה  .1

  .  הפתחים שלהם במפזר הלהבהךיצאו דרלהפסקת אספקת הגז במקרה והלהבה כבית 
  .  תישמע נקישה, כאשר מפזר הלהבה מתמקם כראוי במקומו

כראוי ייכנסו המרכוז  יכך שפינ) 4( הלהבה יעל מפזר) 3, 2, 1 (ים המבערכיסוייהניחו את  .2
  . והם יונחו ביציבותמגרעות שלהםלתוך ה

  
  .בסדר פעולות נכוןלהרכיב את חלקי המבערים עליכם , לאחר הניקוי 

  .אל תערבבו בין החלק העליון והתחתון  -

.להיכנס במדויק לתוך הפתחים שלהם פיני המיקום חייבים  -
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  לפני השימוש בכיריים
  

 
  אזהרה

  בצע שינויים בכירייםלואין לנסות. 

  המורשה על ידי משרד האנרגיה והתשתיות לטפל במערכות גז בידי טכנאי ויטופלו הכיריים יותקנו
 .מ"גפ

  מ בארץ"לגז הגפ שסוג הגז ולחץ הגז של הכיריים מתאימים וודאולפני ההתקנה: 
G30 28-30mbar. 

  המודבקת לתחתית הכירייםהנתונים מופיעים בתווית הנתונים. 

 יש להתקין מעל הכיריים . חיבור לפינוי אדי הבישול וגזי הבעירהללא התקן יריים מסופקות הכ
התקנת התקנים . אדי הבישול ועשן, לפינוי גזי הבעירה) 'וונטה וכד, קולט אדים(התקנים מכאניים 

חיצוניים אלו יש לבצע בהתאם לכל תקני הבטיחות והתקנות התקפים המתייחסים לאוורור ופינוי 
 .י בעירהגז

  המזין החשמלקו הגז הראשי ולנתק את אספקת ההתקנה יש לסגור את ברז תחילת פעולות לפני 
 .את הכיריים

  המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של  לשקע חשמל הכירייםיש לחבר אתA10לפחות . 
) ממסר פחת(מומלץ לחבר את הכיריים לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף , להגברת בטיחותכם

 . mA 30של עד 

  העלולים להתחמם כיריים של החלקים כלשהם עם  לא יבואו במגעודאו שצינור הגז וכבל החשמל
 . השימושבעת

  וודאו שכבל החשמל או צינור הגז אינם , את צינור הגזאו אין לקפל או לכופף את כבל החשמל
 .נחסמים או באים במגע עם מכשירים אחרים

 לכירייםמתאימות למידות הנדרשותמשטח העבודה ב ההתקנה של הפתח שמידות וודאו . 

 חום ועשויים מחומרים לא בכיריים חייבים להיות עמידים או בסמוך ל שמעל  ויחידות הריהוטהפנלים
להיות גם הם שחייבים ) 'קרמיקה וכד, שיש(המשטחים המשמים להדבקת  יםדליקים כולל הדבק

 .עמידים לחום

 בנפרד כל מבער פתחו את ברז הגז הראשי והדליקו.  
 . צהוביםללא הבזקים או שולייםלהבה כחולה ורציפה הודאו ש

  :בצעו את הבדיקות הבאות מראה הלהבה חריגאם 

  . על המבער בצורה נכונהמונחהמכסה וודאו ש  .א

 .מפזר הלהבה מותקן בצורה נכונהוודאו ש  .ב

בית ז במקרה והלהבה כגהאספקת המצת והתקן הבטיחות לניתוק אלקטרודת וודאו ש   .ג
 .ממוקמים בניצב לאום המזרק

  דיקת הפעולה התקינה  דליפות גז ובבדיקה יסודית לאיתורמיד לאחר ההתקנה על המתקין לבצע
 .והמצתים של כל מבערי הכיריים

  במגע עם משטחים יבואיש להתקין את הצינור הגמיש כך שלא יבוא במגע עם חלקים נעים ולא 
 . להתחמםהעלולים

 אותםאין צורך לשמן או לגרז רים משומנים בעת הייצור וברזי הבקרה של המבע.
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  מקום התקנת הכיריים
  

   

 הקפדה על תוך , מ" מ600של ברוחב תוך יחידת מטבח או משטח עבודה ב כיריים אלו יש להתקין
  ;ליים הבאיםא המינימהמרווחים

  ריאו מקיר אחוצד מ מקיר " מ60קצוות הכיריים חייבים להיות במרחק מינימלי של.  

  והחלק ) כולל המבערים(בין הנקודה הגבוהה ביותר של משטח הכיריים לפחות מ "מ 700מרחק של
  .  שמעל לכירייםהתחתון של כל משטח אופקי 

  קצה החיצוני של ל שמעלצד התחתון של משטח האופקי ל, בין משטחי הכירייםלפחות מ "מ 400מרחק של
 הוא חייב להיות במרחק של לפחות אז, מ" מ400 - ממוך אם החלק התחתון של המשטח האופקי נ. הכיריים

  .מ מהקצוות החיצוניים של הכיריים" מ50

 ובין חומרים דליקיםלפחות בין השוליים החיצוניים של הכירייםמ " מ50  שלמרווח .  

  לבין כל משטח הכירייםמ בין החלק התחתון של " מ74מ ולכל היותר " מ25 של לפחות מרווחחייב להיות 
  .תיושמתח

  

  .להיות מצויד במערכת אוורור מאולצתחייב המותקן מתחת לכיריים תנור   -

  . של התנורבמדריך ההתקנההמפורטות  של התנור מידות ההתקנה את קובד  -

.להיות בהתאם למידות המצוינות בתרשימים ות חייב מידות הפתח -

המרווחים הנדרשים בעת התקנת 
 .הכיריים מתחת לקולט אדים
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  התקנת הכיריים
  

  

  מבט מלמטה

 ימפזריי המבערים ואת את כיסו, הסירו את תומכי הסירים .1
ובזהירות הפכו את הכיריים והניחו אותם על משטח , להבהה

  . מרופד כדי שלא יישרטו
הבטיחות להפסקת תקני ה ההצתה ואלקטרודותיש לדאוג ש

  . לא ייפגעו בפעולה זואספקת הגז במקרה והלהבה כבית

לשולי סביב מ המסופק את סרט ההדבקה הספוגיהדביקו  .2
  .הכיריים

תאפשרו חפיפה בין  האיטום או בחומר שאירו מרווחאל ת  .3
  .קצוות חומר האיטום

  סרט הדבקה ספוגי
סרט ההדבקה הספוגי רוחב . מ" מ3 יהספוגסרט ההדבקה עובי 
  .מ" מ10הוא 

  

  
  

כדי לאטום את ני איטום סיליקוחומר  באל תשתמשו
  .או להדביקם למשטח העבודה הכיריים

  עתידייםגרום לקשיים י שימוש בחומר אטימה סיליקוני
   הכיריים ממשטח העבודה במקרה ותדרשו להוציא את            
  .לצורך פעולות שירות ותחזוקה             

  

  

 .המיועדים לבורגי ההידוקמעל החורים ) B (המהדקאת יחו הנ. 1
   אחת מהפינות בכל ם מוברגים קבוצה אחת של חוריקיימת

   ).H(הכיריים בתחתית המשטח העליון של 
הדקו ו) B(לתוך החורים במהדקים ) C(הכניסו את בורגי ההידוק 

עדיין יאפשרו לכם  אך אותם מעט כדי שהמהדקים יתחברו לכיריים
  .מיקוםהלכוון את 

 הורידו את הכיריים,  ולאחר מכן,בזהירות את הכירייםפכו חזרה ה. 2
  .  העבודההפתח במשטח בעדינות לתוך 

מתחת ו, כוונו את המיקום הסופי של הכיריים על משטח העבודה .3
כך שיתהדקו היטב  למצב המתאים המהדקיםכוונו את , לכיריים

   .משטח העבודהל
 כדי לאבטח את )C(הדקו ככל שניתן את בורגי ההידוק , לאחר מכן
  .למקומם במשטח העבודההכיריים 

 

  )A(סרט הדבקה ספוגי    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 C) (             בורג )B(מהדק    
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  חיבורי הגז
  
  התשתיות הלאומיות לטיפול במערכות גז ביתיותהאנרגיה ורק טכנאי המורשה על ידי משרד ,

 .  רשאי לחבר את הכיריים למערכת אספקת הגז

תואמים לנתונים  לדירתכם תהמסופקשל מערכת אספקת הגז וודאו שסוג הגז ולחצי העבודה , לפני ההתקנה .1
  . mbar 28-30 בלחץ של G30 מסוג LPGמ "גז גפ: כירייםלהמודבקת המצוינים על גבי לוחית הנתונים 

הכניסו את קצה , העבירו את מהדק הצינור על צינור אספקת הגז, השתמשו בצינור אספקת גז תקני וגמיש .2
 .והדקו את המהדק, הצינור ככל שניתן פנימה לפיית צינור הגז שבכיריים

 

   
 
ופתחו את ברז אספקת הגז ,  בלוח הבקרה סגוריםוודאו שכל כפתורי בקרת מבערי הגז; בצעו בדיקת אטימות .3

 .בו קיימת דליפת הגזבאזור בועות  וייווצר,  דליפת גזבמקרה של. המחבר סבון על תמיסת מי מרחו. הביתית

 .חזקו את החיבורים ובצעו מחדש בדיקת אטימות, במקרה של דליפה .4

 .במקום מאוורר כהלכה התקינו והשתמשו בכיריים .5

למניעת נזק לצינור . בנויתנור   מעלבמיוחד, חמיםבאזורים אל תעבירו את צינור אספקת הגז ואת כבל החשמל  .6
ואינו עובר , ך או מעול מפותו אינ, בא במגע עם חלקים נעיםואינ ת הגזאספקשצינור וודאו , והיווצרות דליפות גז

 .  בחללים המיועדים לאחסון

  :קיום דרישות הבטיחות שלהלןעל הקפידו  .7
  . מטמפרטורת הסביבהC650 -חמים בטמפרטורה הגבוהה ב עם חלקים יבוא במגע לא שצינור הגומי וודאו  -
  .הצינור את לעקם או לקפל, לכופף, למשוך אין  -
    .אותו לקרוע או העלולים לסדוק חדים חפצים   וודאו שהצינור לא בא במגע עם-
, בלאי(אותו  להחליף ניתן יהיה הצורך כך שבמקרה, ייראה שמלוא אורכו כך הצינור את להתקין מומלץ  -

  ). 'סדקים וכו
  . ויש להחליפו לפני כן,  תאריך התפוגה של הצינור מוטבע על הצינור-

 125 - ל40אורך צינור אספקת הגז המומלץ הוא בין . לברז אספקת הגז כם קרוב ככל שניתן הכיריים שלוחבר .8
 .  מ"ס

 
  )mbar28-30   בלחץ של30Gמ "הערכים נמדדו בגפ( צריכההת נתוני טבל

  ) מ"מ(וקוטר החור במזרק ) g/hלשעה צריכת הגז (הספק החימום 
  דגם הכיריים

 נתוני
  הספק חימום כולל  מבער קטן  מבער בינוני בער גדולמ  מבער ווק  החשמל

GH 75GW 
GH 75GB  

220-240V

50/60Hz 

2W  

3.6kW 
(262 g/h) 

0.96  

3.0kW 
(218 g/h) 

0.85  

1.75kW    

(127 g/h)  

0.65  

1.0kW 

(73 g/h)  

0.50  

11.1kW 
(735 g/h)  

       צינור אספקת הגז

  

                    אטם

  

        פיית צינור הגז
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  איתור תקלות
 רשאי לבצע פעולות , כות גז ביתיותרק טכנאי המורשה על ידי משרד האנרגיה והתשתיות לטיפול במער

 .  טיפול ותיקון בכיריים

 אנא בצעו את הבדיקות , לפני הפנייה למוקש השירות. בעיות קלות מסוימות תוכלו לפתור בעצמכם, מאידך
 :הבאות

  הפתרון  הגורם האפשרי  הבעיה

 .בדקו את אספקת החשמל .אין הצתה

 .המבער מכסה כראוי את כיבוהר .מכסה המבער מורכב בצורה גרועה

 אין הצתה

 .אספקת הגזברז  את ו לחלוטיןפתח .אספקת הגז סגורה

 .אספקת הגזברז  את ו לחלוטיןפתח . פתוח לחלוטיןואספקת הגז אינברז 

 .המבער מכסה כראוי את הרכיבו .כראוימורכב אינו מכסה המבער 

 ונקו יבשה ורכהמטלית ב השתמשו . מלוכלכת ההצתה אלקטרודת
 .את אלקטרודת ההצתה

 . את המכסים בזהירותויבש .המבערים רטובים

  הצתה גרועה
 

 . הלהבהינקו את מפזר . סתומיםבמפזרי הלהבההחורים 

הבעירה רעש בעת נשמע 
 וההצתה

 .המבער מכסה כראוי את הרכיבו .כראוימורכב אינו מכסה המבער 

ספקת בקר התקן הבטיחות להפסקת א
 .הגז במקרה והלהבה כבית מלוכלך

נקו במטלית רכה את בקר התקן 
 .הבטיחות להפסקת אספקת הגז

סובבו את כפתור הבקרה למצב  . וכיבה את הלהבהגלשמבושל המזון ה
הציתו שוב המתינו דקה אחת ו. כבוי

   .את המבער

  כבית בעת השימושלהבה 
 

 את ייתכן ומשב רוח פתאומי כיבה
 .הלהבה

יבה ו את המבער ובדקו את הסכב
סגרו  ,במידת הצורך. לרוח הפרצים

המתינו דקה אחת . חלונות פתוחים
   .והציתו שוב את המבער

  להבה צהובה .נקו את מפזר הלהבה .הלהבה סתומיםפזר החורים במ
 .סופקהגז המסוג בדקו את  .סוג הגז לא מתאים 

 .המבער מכסה כראוי את הרכיבו .כראוימורכב אינו מכסה המבער  להבה לא יציבה

נתקו את הכיריים מרשת החשמל   .מים חדרו לתוך מערכת ההצתה ההצתה פועלת באופן קבוע
 שעות לפחות כדי לאפשר 24למשך 

  . לחלקי המערכת להתייבש

 ,בכירייםאת השימוש יקו מיד הפס .דליפת גז ריח גז
 ,סגרו את ברז אספקת הגז הדירתי

 את  כדי לאווררנות את החלוופתח
ו פנ, ח הגז לא נעלםאם רי. החדר

מיד לספק הגז או לשרותי הכיבוי 
   ).102' טל(

פנו למוקד השרות , בכל מקרה אחר
עיינו בכריכה האחורית של (

כדי שטכנאי מורשה ומיומן ) החוברת
 . יבדוק את תקינות הכיריים

  
 תעיינו בכריכה האחורית של החובר(אנא פנו למוקד השרות , אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה.(   



  

         

  

          

  

  

  

  

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  

  


