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 מבוא 1
 

 מיועד רק לשימוש מחוץ לבית. Tube-ה

אנו ממליצים בחום לקרא מדריך התקנה ושימוש זה 

 בעיון.

מתקן זה תואם את ההגדרות האירופיות למכשירים 

 Gas -המופעלים בגז )הנחיות מכשירי גז 

Appliances Directive ונושא תו )CE . 

 

 הוראות בטיחות 2
 יש להתקין את ה-Tube י ולבדוק אותו מד

שנה בהתאם להנחיות התקנה אלו ולתקנות 

 בטיחות הגז המקומיות )התקנה ושימוש(.

 אם המידע שבלוחית הרישום מתאים  1בדוק

 לסוג הגז המקומי וללחצים הנהוגים במקום. 

  המתקין אינו מורשה לשנות התאמות אלו או

 .Tube-את מבנה ה

 בהפעלה הראשונה של ה-Tube יש ,

ותר לכמה שעות להבעירו בדרגה הגבוהה בי

 כך ששכבת הלכה תתקבע.

 ה-Tube .מיועד רק לשימוש מחוץ לבית 

 אין להזיז את ה-Tube  כאשר זה נמצא

 בפעולה.

 ה-Tube  .תוכנן לשימושי אווירה וחימום

, כולל Tube-משמעות הדבר היא שמשטחי ה

-הזכוכית, עשויים להתחמם מאד )למעלה מ

100°Cיוצאים מכלל זה הם תחתית ה . )-

Tube .וכפתורי הבקרה 

  הרחק חומרים מתלקחים לפחות חצי מטר

 .Tube-מה

 אין לחשוף את ה-Tube .לגשם בזמן פעולה 

 עטוף את ה-Tube  באמצעות הכיסוי

 המצורף כאשר אינו בשימוש.

 הנח ל-Tube .להצטנן לפני שתכסה אותו 

 אם ה-Tube  לא אמור להיות בשימוש לאורך

 ך מבנה.זמן ניכר, אנו ממליצים לאחסנו בתו

 .הערה: נזק ללכה יגרום לקורוזיה 
 

                                            

שון זכר נעשה מטעמי נוחיות ובהתאם להנחיות השימוש בל1 

 האקדמיה ללשון העברית ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

 עצות לשימוש נכון במיכלי הגז 2.1

  תמיד,  זקופהיש להניח מיכלי גז בצורה

 במהלך שימוש ובמהלך הובלה.

  אין לקרב להבה או עצם בוער למיכל גז

 במהלך ההתקנה.

  אתר דליפות באמצעות מברשת עם סבון

 כלים ומים. אם יש דליפה, יופיעו בועות.

 השתמש בוסת לחץ בין המיכל חובה ל

 שנים. 5והמכשיר. החלף את וסת הלחץ מדי 

  השתמש רק בצינורות גז מאושרים. החלף

 אותם מדי שנתיים. 

  .ודא כי מקום הבאזז תמיד מאוורר 

  סגור את מיכל הגז כאשר המתקן אינו

 בשימוש. 

  יש למלא מיכלי גז בתחנת מילוי מיכלי גז

 מאושרת בלבד.
 

 דרישות התקנה 3

 Tube-יקום המ 3.1

המכשיר מצויד במתג התהפכות שיכבה את המכשיר 

 אם זה ייפול.
 

 הצב את ה-Tube  בחוץ, על גבי משטח שטוח

 ויציב.

 הרחק את ה-Tube  לפחות חצי מטר מכל

עצם מאחוריו על מנת לאפשר גישה קלה 

 להפעלת כפתורי הבקרה.

 מיכלי גז וחיבור. 3.2

 גז טבעי:

  הנחיות חיבור הגז חייב להתאים לדרישות

 הגז המקומיות.

  השתמש בשרשרת המייצבת. הדבר ימנע

 לנוע ולהזיק לצינור הגמיש. Tube-מה

 פרופן:

  חיבור הגז חייב להתאים לדרישות הנחיות

 הגז המקומיות.

  מיכל הגז חייב להיות מוצב מאזור שמתחת

 ג( 1.1למבער. )ראה תרשים 

 על מנת להזיז את המתקן 3.3

-מנת להזיז את היש להשתמש בידית המסופקת על 

Tube  (1.7)ראה תרשים 
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 באמצעות הפין המסופק. ויש לאבטח•  

 Tube-כבה את ה•  

 

 מדריך התקנה 4

 כללי 4.1

הסר את פלטת הגב האחורי והוצא את החלקים 

שמא  Tube-החופשיים מעטיפותיהם ובדוק את ה

נגרם לו נזק במהלך ההובלה. )דווח על נזק מעין זה 

 לספק שלך(

 ם:חלקים אלו כוללי
 

 מדריך הפעלה .1

 כיסוי .2
 

 כוללת: אינההחבילה 

 מיכל גז .1

צינור גז מאושר עם וסת לחץ בן ....  .2

מיליבר. )ראה את המפרט הטכני ללחץ 

 הנכון(

 שרשרת אבטוח.  .3

 חיבור גז 4.2

 (3יש לשים לב לדרישות ההתקנה. )פרק 
 

 מיכל פרופן:

  פתח את מקום מיכל הגז על ידי הסרה של

 ב( 1.1פלטת הגישה )ראה תרשים 

  חבר את צינור הגז לווסת הלחץ באמצעות

 תפס הצינור.

  קבע את צידו השני של הצינור באותה דרך

לכניסה המושחלת המחוברת לברז הגז. 

 (1.3)ראה תרשים 

 .הסר את החותם ממיכל הגז 

 .חבר את וסת הגז למיכל הגז 

 .בדוק את מערכת החיבור לגז מפני דליפות 

 ק אותו עתה הצב את מיכל הגז במקומו והד

 ג( 1.1עם החבק. )ראה תרשים 

 .עתה ניתן לפתוח את מיכל הגז 
 

 גז טבעי:

  ודא שיש לך גישה נוחה ללשונית הגז מחוץ

 .Tube-ל

  השתמש בשרשרת המייצבת. הדבר ימנע

לנוע ולהזיק לצינור הגמיש. תוכל  Tube-מה

להשתמש בחורים במשטח התחתון לשם 

 התקנה. 

 נתק את ה-Tube .על מנת להזיזו   

 

 הסרת הזגוגית 4.3

, הברג החוצה Tube-הסר את המשטח העליון של ה

את תושבת ההצבה והסר את ארבעת מחזיקי 

הזגוגית. ניתן לנקות את הזכובית, עתה. )ראה תרשים 

 ג'(. 1.2-ב' ו 1.2א',  1.2

 החזרת הזגוגית נעשית בסדר הפוך.

הסר את כל טביעות האצבעות מהזגוגית כך שלא 

 יהיה בפעולה. Tube-זכוכית כשהייצרבו אל תוך ה

 

 מדריך למשתמש 5
 

מסופק עם שסתום שליטה עם מצת מובנה  Tube-ה

 ללהבה המשמשת להדלקת האש.

 ניתן לכוון את גובה הלהבה בהתאם.

לוח הבקרה נעול בגבו מאחורי פלטת הגישה.  )ראה 

 (1.4תרשים 
 

 להבת ההדלקה 5.1

  סובב את הכפתור של שסתום הבקרה למצב

OFF. 

 ת מיכל הגז.פתח א 

  לחץ על הכפתור וסובב אותו למצב .

 להצית אמור שיופיע והניצוץ קליקיישמע 

 .ההדלקה להבת את

  אם הלהבה לא נדלקת, יש לחזור על

 התהליך.

 שניות  10-המשך ללחוץ על הכפתור למשך כ

 לאחר הצתת להבת ההדלקה.

  שחרר את הכפתור ובדוק אם להבת

 ההדלקה עדיין בוערת.

 ר הראשי ווויסותו.הדלקת המבע 5.2

  .סובב את הכפתור לכיוון הלהבה הגדולה

המבער הראשי יידלק וניתן לשלוט עתה על 

 רמת הלהבה ברציפות.

  כשנסובב את את הכפתור לכיוון הלהבה

 הנמוכה, דמות הלהבה תקטן.

 הראשי המבער, שוב,-על ידי סיבוב לכיוון ה 

 .Out למצב יגיע

 כיבוי להבת ההדלקה. 5.3

 ור למצב סובב את הכפתOFF  ולהבת

 ההדלקה תיכבה.

 .סגור את ברז הגז שעל מיכל הגז 
 

 בדיקה 6
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 בדיקת הצתת להבת ההדלקה והמבער הראשי. 6.1

  5הצת את להבת ההדלקה כמפורט בפרק. 

  בדוק את הדלקת המבער הראשי במצב

הגבוה ובמצב הנמוך )ההדלקה אמורה 

 להתרחש בצורה חלקה(.

 בדיקה של דליפות גז.  6.2

חיבורים והמחברים למקרה של דליפת בדוק את כל ה

 גז.

 דבר זה יכול להתבצע באמצעות:

 מברשת קטנה עם סבון כלים ומים 

 תרסיס בדיקת דליפות גז 

 גלאי דליפות גז 

 ייבש את החיבורים שנבדקו לאחר הבדיקה.
 

 הדרכת לקוח 7
 על מנת להבטיח שימוש בטוח ואורך חיי-

מוצר, אנו ממליצים לדאוג למתן שירות 

כשיר על ידי מתקין גז מוסמך שנתי למ

 בנושאי בטיחות.

  ציין בפני הלקוח את אורך חיי צינור הגז

 ווסת הלחץ.

  הדרך את הלקוח לגבי תחזוקת הזכוכית

וניקיונה. הדגש את הסכנה בצריבת טביעות 

 אצבעות.

  .הדרך את הלקוח בקשר להפעלת המכשיר 

 :מסור ללקוח את הפריטים הבאים 

 מדריך התקנה 
 

 נתיתתחזוקה ש 8

 בדיקה: 8.1

 נקה לאחר בדיקה:אם צריך, 

  את המבער הראשי, בעיקר את כניסת

 (1.7האוויר העיקרית )ראה תרשים 

  את להבת ההדלקה בעיקר את כניסת האוויר

 (1.6העיקרית )ראה תרשים 

 הזגוגית 

  את מערכת בולי העץ למציאת סדקים

 אפשריים ואת צינור הגז ווסת הלחץ.
 

 ניקוי הזכוכית 8.2

קעים ניתנים להסרה באמצעות מטלית מרבית המש

יבשה. ניתן להשתמש במנקה כיריים קרמיים לניקוי 

 הזכוכית.

: מנע השארת טביעות אצבעות על גבי הערה

הזכוכית. אלה ייצרבו אל תוכה ברגע שהמכשיר 

 יופעל ולא יהיה ניתן להסירן.
 

 - 6את הבדיקות המפורטות בפרק  ךעתה ערו

 "בדיקה".
 
 

וג אחר של גז. הסבה לשימוש בס 9

 )לדוגמה, גז טבעי(
ניתן לעשות זאת רק על ידי החלפת יחידת המבער. 

 צור קשר עם הספק שלך בנוגע לכך.

ציין תמיד את סוג המכשיר ומספרו הסדרתי במסירת 

 הזמנה.
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 מפרט טכני 10
 

  

 II2H3B/P  קטגורית גז

 סוג מכשיר
 A1 מחוץ לבית 

 G31  ייחוס לגז

 kW 6.5 הספק, נטו

 30 מיליבר לחץ בכניסה

 l/h 267 מיליבר( 1013-ו 15ºC-שיעור הגז )ב

 gr/h 500 מיליבר( 1013-ו 15ºC-שיעור הגז )ב

 27.5 מיליבר לחץ מבער מלא

 1.4  הזרקה של המבער הראשי

 LPG9720  הרכבה נסיונית

 Seagas B13  שסתום בקרת גז

 8Ø  חיבור גז
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 מידות 11
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