
  

  

  הוראות שימוש ובטיחות לגריל גז
  Weber Q3200 דגם

  

        
 ההפעלה הראשונית של המכשיר תיעשה בידי מתקין גז מוסמך. 
  תולאחסן מכשיר ובו מכשיר גז אלא במקומות המותרים להפעלאין. 
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אי מילוי ההוראות והאזהרות בחוברת זו עלול לגרום לפציעות ! אזהרות

  .או פיצוץ וכתוצאה מכך נזק לרכוש/וחמורות וכן לשריפה 
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  חלקי הגריל
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  רשימת החלקים
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  פירוט החלקים
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  הרכבה
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 Q3200הוראות גז 
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  בעיות ופתרונן 
  

להבת המבערים צהובה 
  או כתומה ויש ריח של גז

י "בדוק חסימת פתחים ע
  .לוךחרקים או לכ

נקה את הפתחים ועיינן בסעיף 
  ".תחזוקה שנתית"

  המבערים לא
 נדלקים

  יש להבה קטנה
ומהבהבת במצב 

HIGH. 
 הגריל מגיעה ' טמפ

 בלבד120-150°C-ל
  HIGHבמצב 

ייתכן שהתקן מניעת 
זרימת יתר המהווה חלק 

מחיבור הגריל למיכל הגז 
  .מופעל

י "אפס את התקן מניעת זרימת היתר ע
העבר את : ת הבאותביצוע הפעולו

נתק את . כפתורי הבקרה למצב כבוי
העבר את כפתורי .  מהמיכלוסת הגז

. שסתום המיכל למצב כבוי הברקה ואת
העבר את . נתק את וסת הגז מהמיכל
חבר את . כפתורי הבקרה למצב כבוי

פתח בזהירות את . וסת הגז למיכל
  ".הצתה"השסתום ועיין בסעיף 

בדוק אם מיכל הגז ריק או 
  .לקראת סיום

  .מלא או החלף את מיכל הגז

בדוק אם צינור הגז 
  .מקופל או מפותל

  .ישר את צינור הגז

המבער לא נדלק או 
נמוכה שהלהבה 

כשכפתור הבקרה עומד 
  .HIGHעל 

בדוק אם המבער החיצוני 
  .מדלק ידנית עם גפרור

בדוק , במידה והמברג נדלק עם גפרור
  .את מערכת ההצתה

ודא זרימת גז אל 
י הצתה "המבערים ע

  .ידנית באמצעות גפרור

בדוק , במידה והמברג נדלק עם גפרור
  .את מערכת ההצתה

בדוק האם יש סוללה 
  .חדשה

וודא שהסוללה במצב טוב ומורכבת 
  .כראוי

בדוק האם החוטים 
מחוברים כראוי לתיבת 

  .ההצתה

 מחוברים כראוי לתיבת וןדא שהחוטים
  .ההצתה

בדוק אם הסוללה מוקפת 
  נייר/בפלסטיק

נייר מהסוללה /הסר אריזות פלסטיק
  .והחזר אותה למקום

לא נדלק המבער 
כשלוחצים על כפתור 

  .הבקרה

בדוק אם הצינור המבער 
ממוקם במרחק גדול מדי 

  .מאלקטרודת המצת

וודא שצינור המבער ממוקם כראוי 
  .ביחס לאלקטרודת המצת

בדוק האם הגריל חומם 
  .ש לפי ההמלצותמרא

העבר את שני , לחימום מראש
 10-15 למשך HIGHהמבערים למצב 

  .דקות
בדוק אם משטח הצלייה 

נקיים משאריות 
  .לכלוך/שומן/מזון

עיין . נקה היטב את משטחי הצלייה
  ".ניקוי"בסעיף 

  התלקחות

בדוק את תא הצלייה 
מלוכלך ואינו מאפשר 

  זרימת שומן לכלי הניקוז

  .הנקה היטב את תא הצליי
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  להבת המבער לא

 יציבה
  הלהבות לא ממלאות

 צינוראת אורך 
  .המבער

בדוק אם המבערים 
  .נקיים

  תחזוקה"סעיף (נקה אותם"  

נראה שהחלק הפנימי של 
מתקלף כמו ?המכסה 

  )צבע

לא מדובר אלא 
בהתפחמות של שומן 

  .מהצלייה

  ".ניקוי"סעיף (נקה היטב 

  

  ניקוי ותחזוקה
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 :יבואןה
 מ"או גרופ בע.י'ג.אמ.די

  7565828מיקוד , 11רחוב משה לוי  UMI בניין
 ישראל, ראשון לציון

  
 03-7744753: טלפון
 03-7744760  : פקס

 com.dmgogroup@info: אימייל
  
  
  


