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SMARTER יצרן :SMARTER 

 S12PZדגם: 

EN 

XXXX-YY 
PIN:2575DM30152 

 I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) קטגוריה

 בוטאן, פרופן או תערובת שלהם  פרופן   בוטאן  סוג גז
 mbar 37 mbar 28-30 mbar 50 mbar 28-30 לחץ גז 

 kW 4.4 סך חום נכנס 

 A1 סוג מכשיר
 מ"מ  0.94 מ"מ  1.08 מ"מ  1.08 גודל/ סיווג מזרק

 ,BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI AL, CY, DK, EE, FI, HU מדינות יעד 

IT, LT, NL, NO, SE, 
SI, 

SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, 
MT, LV 

AT, CH, DE, SK 

  יש להתקין מכשיר זה על פי התקנות הקיימות ולהשתמש אך ורק במיקום מאוורר היטב. יש לעיין בהוראות טרם ההתקנה והשימוש במכשיר זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אזהרות 

 אזהרה
על מנת להפחית את הסיכון לשריפה, סכנת כוויות  

או פגיעה אחרת, יש לקרוא בקפידה את מדריך  
 הבטיחות בשלמותו טרם השימוש במכשיר זה. 

 

 אזהרה 
טרם הניקוי, יש לוודא כי אספקת הגז וחוגת 

 וכי המבער והתנור התקררו.  OFFהשליטה במצב 

 

 אזהרה
אין לתפעל מכשיר זה ללא השגחה. במידה ופורצת  

מיד   ולהתקשרשריפה,  יש להתרחק מהמכשיר 
גריז  למכבי אש. אין לנסות לכבות שריפת שמן או 

 במים. 
 

אי ציות להוראות לו עלול לגרום לשריפה, פיצוץ או  
סכנת כוויות, הגורמים נזק לרכוש, פגיעה אישית או  

 מוות. 
 

 אזהרה
 לשימוש חיצוני בלבד.

 

 סכנה
 במידה והינך מריח גז:

 כבה את הגז למכשיר.  •
 כבה להבות גלויות.  •
אם הריח ממשיך, יש להתרחק מהמכשיר   •

 לספק הגז או מכבי האש. ולהתקשר מיד  
 אזהרה 
יש להרחיק את צינור אספקת הדלק מכל משטח  א. 

 )ים( חם. 
ב. השימוש באלכוהול, תרופות במרשם או לא  
במרשם עלול לשבש את יכולת הצרכן להרכיב  

 כיאות או לתפעל באופן בטוח את המכשיר. 
ג. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר בכל  

 עת. 
 המכשיר כשהוא בשימוש.  ד. אין להזיז את

ה. מכשיר זה לא מיועד ואין להשתמש בו כתנור  
 חימום. 

 
 

 אזהרה 
עכבישים וחרקים עשויים להיכנס לתוך מבער  

המכשיר ולשבש את זרימת הגז. יש לבדוק את  
 המבער לפחות פעם בשנה.

 

 אזהרה 
בעת שימוש בגפרור להדלקת המכשיר, יש  

 להשתמש במחזיק גפרורים. 
 

 אזהרה 
אין לאחסן מכשיר זה בפנים אלא אם צילינדר הגז  

 נותק.
 

 אזהרה 
אין לאחסן את צילינדר הגז בבניין, מוסך או כל אזור  
 סגור אחר ולהרחיקו מהישג ידם של ילדים בכל עת. 

 

 אזהרה 
מכשיר זה אינו מיועד להתקנה בתוך או על רכב פני  

 ו/או סירות. 
 

 אזהרה 
אספקת הגז לאיתור דליפות  יש לבדוק את אביזרי 

לפני כל שימוש. אין להשתמש במכשיר עד שכל  
 החיבורים נבדקו ואינם דולפים. 

 

 אזהרה 
אין לעשן בזמן בדיקת דליפה. אין לבצע בדיקת  

 דליפה עם להבה גלויה. 
 

 אזהרה 
 בעת ההדלקה, יש להרחיק כמה שיותר 

 את הפנים והידיים מהמכשיר. 
 

 אזהרה 
  609צדדי היחידה למבנה דליק הינו מרווח מינימלי מ

 אינץ'(. 24מ"מ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אין לכוונן חלקים שנאטמו על ידי היצרן על ידי המשתמש.  •

 . LPG, יש להשתמש בצילינדר LPG -כשמכשיר זה משתמש ב •

 מ"מ.  400-מ"מ, גובה מקסימלי  350 -: קוטר מקסימליLPGגודל צילינדר  •

מספיק אוורו שימנע ריכוזים לא מקובלים של חומרים המזיקים לבריאות בחדר בו  יש להתקין מכשיר זה עם  •

 המכשיר מותקן.

 מ'. 0.5המרחק המינימלי בין המכשיר לקירות סמוכים הינו  •

 מ'.  1.5-הצינור למכשיר לא יחרוג מ •

גזים לא  יש להתקין מכשיר זה בחדר מאוורר מתאים, המבטיח אספקה קבועה של אוויר צח ובו אין הצטברות  •

 שרופים.

 צינור אספקת הגז יתאים לדרישות הלאומיות החלות וייבדק באופן תקופתי ויוחלף במידת הצורך. •

 . EN16129להיות תואם לתקן    הווסת. על  EN16436על הצינור להיות תואם לתקן  •

 לא תסופק עם המכשיר באזורים מסוימים.   והווסתהרכבת הצינור  ייתכן כי   •

כראוי את פנים התנור טרם ההדלקה כדי למנוע פליטת אש מהשמנים שהצטברו בבישול  יש לבדוק ולנקות   •

 הקודם. 

 יש לבדוק את פתחי המבער לאיתור סתימות מהבישול הקודם.  •

 יש לבדוק את פתחי המבער לאיתור סתימות ולנקות בקביעות עם מברשת תיל רכה. •

 יש למנוע סתימות ולאפשר בעירה טובה.  •

 יבור הגמיש באופן המבטיח כי אינו נתון לפיתולים. יש למקם את צינור הח •

 טרם ההדלקה 

יש לבדוק את צינור אספקת הגז טרם הפעלתו. במידה ויש חתכים, בלאי או שחיקה, יש להחליפו טרם השימוש. יש  

ים  להבריג את הווסת לצילינדר הגז. יש לבדוק את חיבוקי הצינור והווסת לאיתור דליפות בעזרת תערובת של סבון ומ

 טרם הדלקת המכשיר.

 LPאזהרת צילינדר גז 

 . אין לאחסן את צילינדר גז הפרופן הנוזלי הנוסף מתחת או ליד המכשיר. 1

 אחוז קיבולת. 80-. אין למלא את הצילינדר מעבר ל2

 (. OPD. יש להתקין לצילינדר הפרופן הנוזלי התקן הגנה מפני מילוי יתר )3

 ימולאו במדויק, עלולה להיווצר שריפה שתוביל למוות או לפגיעה חמורה.. במידה וההוראות שלהלן לא 4

 

 אמצעי בטיחות למניעת פגיעה

כשהוא מטופל כראוי, התנור יספק שירות בטוח ואמין במשך שנים רבות. עם זאת, יש להיזהר מאוד שכן התנור מפיק 

 חום אינטנסיבי המעלה את הסיכון לתאונות. 

 מלא אחר השיטות הבסיסיות, כולל אך לא מוגבל ל: בעת שימוש בתנור זה, יש ל

אין לתקן או להחליף חלק כלשהו בתנור אלא אם הומלץ באופן ספציפי במדריך זה. כל שירות אחר יש להפנות   •

 לטכנאי מוסמך.

אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה באזור בו נעשה שימוש בתנור. אין לאפשר לילדים לשבת, לעמוד או   •

 התנור בכל עת. לשחק ליד 

אין לאפשר לבגדים או לחומרים דליקים אחרים לגעת או להתקרב מדי למבער או למשטח חם עד שהתקרר.  •

 הבד עשוי להידלק ולגרום לפגיעה אישית חמורה.

לבטיחות אישית, יש ללבוש ביגוד מתאים. אין ללבוש בגדים או שרוולים רופפים בעת שימוש בתנור. קיימים   •

 ליקים מאוד ואין ללבוש אותם במהלך הבישול. בדים סינטטיים ד

אין לחמם מכלי מזון סגורים שכן הצטברות לחץ עלולה לגרום למכלים להתפוצץ. בעת הדלקת המבער, יש  •

 תמיד לשים לב למעשיכם. 

או בסביבה הקרובה שכן אזורים אלו מתחממים   באבן האפייהבעת השימוש בתנור, אין לגעת בחלק החיצוני,  •

 ים לגרום לכוויות. מאוד ועלול

 אין להשתמש בתנור לבישול בשרים שומניים מאוד או למוצרים אחרים הגורמים להתלקחות.  •



יש לשמור על האזור סביב התנור חף מחומרים דליקים כולל נוזלים, אשפה ואדים כמו בנזין או נוזל הצתת   •

 פחם.

 אין לשבש את זרימת הבעירה והאוויר לאוורור.  •

 בתנור ברוח קיצונית. אין להשתמש  •

הטמפרטורה מתחת לתנור גבוהה מאוד. אין לפתוח את התנור על שולחן עם מפה דליקה, פלסטיק או חומרים   •

 דליקים אחרים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רשימת חלקים 

 S12PZ. תנור פיצה  1

 . אבן אפייה2

   

 

 הרכבה 

קיימים. במידה ויש חלקים חסרים או פגומים, אין לנסות להרכיב את המכשיר. יש ליצור קשר עם  טרם ההרכבה, יש לוודא שכל החלקים  

 שירות לקוחות לחלקי חילוף.

 . יש לפתוח את הרגליים. 1

 

 . יש להכניס את אבן האפייה2

 

 

 

 

 

  



 . S12PZ -. יש לחבר את צינור הגז ל3

 בהתאם לאזור, ייתכן כי הצינור יורכב מראש. 

 .S12PZ -לא. יש לחבר את צינור הגז ישירות  3

 

 . S12PZ -. יש לחבר את החוד לiב. 3

 

 

 

 

 

 

 

 . יש לחבר את צינור הגז לחוד. iiב. 3

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . יש לחבר את מכל הגז4

 אזהרה

 יש להציב את מכל הגז ישר תמיד.  •

 אינץ'(.  17.9ס"מ גובה ) 45 -אינץ'( קוטר וכ 12.2ס"מ )  30.5ק"ג הינו  9של  LPגודל צילינדר גז  •

 כשהמכשיר אינו בשימוש, יש לכבוד את הגז בצילינדר האספקה.  •

 על הצילינדר בו נעשה שימוש לכלול קולר המגן על שסתום הצילינדר.  •

 ס"מ.   100ק"ג הינו  9המרחק המינימלי בין המכשיר למכל הגז של   •

 

 

 

 

 

 

 

 וסת גז פטיו 
מדובר בווסת גז לחיץ. יש לוודא כי  

המתג השחור במצב אופקי. יש ללחוץ  
על הכפתור מתחת למתג השחור ולהדק  

את הווסת לשסתום המכל עד שהוא  
 ננעל במקומו. 

 POLוסת גז 

וסת גז זה מותקן נגד כיוון השעון. יש  
לוודא כי המכל כבוי לגמרי ולהבריג את 

 מכל הגז.  הווסת ככל הניתן לשסתום

 

 חיבור צילינדר גז הפרופן הנוזלי 

 . לחיבור צילינדר גז הפרופן הנוזלי: 1

 . OFF. על שסתום הצילינדר להיות במצב 2

 . OFF. יש לוודא כי שסתום המבער במצב 3

 . יש לבדוק את חיבורי השסתום, הפתחים והווסת. יש להסיר פסולת ולבדוק את הצינור לאיתור נזק. 4

חיבור הווסת לשסתום, יש להשתמש ביד להידוק האום עם כיוון השעון עד שהוא עוצר. שימוש  . בעת 5

 במפתח ברגים עלול לפגוע באום הריתום המהיר ולגרום לסכנה. 

 . יש לפתוח לגמרי את שסתום הצילינדר על ידי סיבוב השסתום נגד כיוון השעון. 6

 דליפות בכל החיבורים.  . טרם הדלקת התנור, יש להשתמש בסבון ומים לבדיקת7

ולא להשתמש בתנור עד שספק הפרופן   OFF  -. במידה ואותרה דליפה, יש לסובב את שסתום הצילינדר ל8

 הנוזלי המקומי מבצע תיקון. 

 ניתוק צילינדר גז פרופן נוזלי

 ולוודא שהתנור קר.   OFF -. יש לסובב את שסתום מבער התנור ל1

 על ידי סיבובו עם כיוון השעון עד לעצירה.  OFF -. יש לסובב את שסתום צילינדר הפרופן הנוזלי ל2

 . יש לנתק את הווסת משסתום הצילינדר על ידי סיבוב אום הריתום המהיר נגד כיוון השעון. 3

 . יש להניח כיסוי אבק על פתח שסתום הצילינדר כשהצילינדר אינו בשימוש. 4



 בדיקת דליפה

 י כלל

למרות שחיבורי הגז של המכשיר נבדקו לאיתור דליפות טרם האריזה והמשלוח, יש לבצע בדיקה מלאה  

באתר ההתקנה. לפני כל שימוש, יש לבדוק את כל חיבורי הגז לאיתור דליפות על ידי הנוהל המפורט להלן.  

 לאיתור דליפות.  במידה ומתגלה ריח גז בכל עת, יש להפסיק מיד את השימוש ולבדוק את המערכת כולה

 

 טרם הבדיקה

 חומרי האריזה הוסרו מהמכשיר. יש לוודא כי כל  

. תזדקקו לבקבוק תרסיס, מברשת או מטלית על מנת ליישם את  1:1יש ליצור תערובת מסבון ומים ביחס של  

 החומר על החיבורים. 

 

 לבדיקה: 

 . OFF -. סובב את שסתום המבער ל1

 הפרופן הנוזלי נגד כיוון השעון לפתיחה. . סובב את שסתום צילינדר  2

 . שפוך את תערובת הסבון לכל חיבורי הגז. בועות סבון יופיעו כשקיימת דליפה. 3

 ולהדק את החיבורים הדולפים.  OFF -. אם קיימת דליפה, יש לסובב מיד את אספקת הגז ל4

 ולבדוק שוב.  ON -. יש לסובב את הגז חזרה ל5

וליצור קשר עם שירות   OFF -ף מאחד החיבורים, יש להעביר את אספקת הגז ל. במידה והגז ממשיך לדלו6

 הלקוחות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הוראות תפעול 

 שימוש בתנור 

 . כדי להתחיל: 4.0KW -כל מבער מדורג כ

 . יש לוודא כי התנור עבר בדיקת דליפות והינו מוצב כיאות. 1

 . יש להסיר חומרי אריזה נותרים. 2

 להדליק את המבער על פי הוראות ההדלקה להלן. . יש 3

 

 הדלקה הוראות

 להדלקת המבער

על ידי סיבוב איטי  ON -ולהעביר את שסתום צילינדר הפרופן הנוזלי ל OFF. יש לוודא כי חוגת הבקרה במצב 1

  נגד כיוון השעון.

 'קליק' והמבער נדלק. . יש ללחוץ ולסובב באיטיות את חוגת הבקרה נגד כיוון השעון עד הישמע 2

 דקות ולחזור על ההדלקה.   5, להמתין OFF. אם המבער לא נדלק, יש לסובב את החוגה למצב  3

 להדלקה עם גפרור

 . אם המבער אינו נדלק לאחר כמה נסיונות בעזרת חוגת הבקרה, ניתן להדליקו עם גפרור. 1

 דקות לפיזור הגז.  5ן  . במידה וכבר ניסית להדליק את המבער עם חוגת הבקרה, יש להמתי2

 . יש להכניס גפרור למחזיק הגפרורים, להצית את הגפרור ולהכניסו דרך פתח התנור למבער. 3

 . יש ללחוץ ולסובב באיטיות את חוגת הבקרה, המבער אמור להידלק מיד. 4

 דקות ולנסות שוב.  5, להמתין  OFF. אם המבער אינו נדלק בתוך שניות, יש לסובב את החוגה למצב 5

 

 טיפול ותחזוקה

רחוק מאור שמש ישיר ובמקום פנימי כשאפשר ובעת אחסון לפרקי זמן ארוכים. אין   S12PZ -יש לאחסן את ה 

 לתנאי מזג אוויר קשים כמו שלג, גשם כבד ורוחות חזקות.  S12PZ -לחשוף את ה 

 יתקרר לגמרי טרם הזזתו.  S12PZ -יש להמתין שה 

 ת עם הזמן ובמהלך השימוש, אך אין זה משפיע על ביצועיו.לדהועשוי  S12PZ  -החלק החיצוני של ה 

 אבן אפייה 

 . אין להשתמש באבן מעל להבה גלויה. 1

 . יש להימנע משינוי טמפרטורה קיצוני לאבן. אין להניח מאכלים קפואים על אבן חמה. 2

 . האבן שבירה ועלולה להישבר במידה ותקבל מכה או תיפול.3



 במהלך השימוש ותישאר חמה לזמן רב לאחר השימוש. . האבן חמה מאוד 4

 . אין לקרר את האבן במים כשהאבן חמה. 5

  60°C(140°F) -. לאחר ניקוי האבן במים, יש לייבש את האבן לפני השימוש. ניתן לעשות זאת בתנור רגיל ב6

 למשך שעתיים. 

 פתרון בעיות

 מניעה/ פתרון סיבה אפשרית בעיה

 אין זרימת גז.. 1 המבער לא נדלק 
. אום הריתום והווסת לא  2

 מחוברים לגמרי. 
 . סתימה בזרימת הגז.3
 . ניתוק המבער מהשסתום. 4
 . הרכבה לא נכונה. 5

. יש לבדוק האם מכל הפרופן  1
 ריק. 

. יש לסובב את אום הריתום חצי  2
עד שלושת רבעי סיבוב נוסף עד  

לעצירתו. יש להדק ביד בלבד, אין  
 להשתמש בכלים. 

 ש לנקות את צינור המבער. . י3
. יש לחבר מחדש את המבער  4

 והשסתום. 
. יש לבדוק את שלבי הוראות  5

 ההרכבה. 

ירידה פתאומית בזרימת הגז או  
 להבה חלשה

. יש לבדוק אם יש גז במכל  1 . הגז נגמר 1
 הפרופן. 

  -. יש לסובב את חוגת הבקרה ל2
OFF שניות ולהדליק   30, להמתין

את התנור. אם הלהבה עדיין  
חלשה, יש לסובב את חוגת בקרת  

ואת שסתום מכל   OFF -הגז ל

הפרופן. יש לנתק את הווסת. יש 
לחבר מחדש את הווסת ולערוך  

בדיקת דליפות. יש לסובב את  
,  ON -שסתום מכל הפרופן ל

שניות ולהדליק את   30להמתין 
 התנור. 

 . רוחות חזקות  1 להבה נכבית 
 . מעט גז פרופן 2

. יש להרחיק את חזית התנור  1
 מרוח. 

. יש למלא מחדש את מכל  2
 הפרופן. 

. יש לעיין בצניחה פתאומית  3
 בזרימת הגז לעיל. 

 . הצטברות גריז. 1 התלקחות 
 . שומן עודף בבשר. 2
 . טמפרטורת בישול גבוהה מדי. 3
. יותר מדי קמח על משטח  4

 הבישול.

 לנקות את התנור. . יש 1
. יש לחתוך את השומן מהבשר  2

 טרם הבישול. 
. יש לכוונן )להנמיך( את  3

 הטמפרטורה בהתאם. 
. יש להבריש את הקמח העודף  4

 ממשטח הבישול. 
 . יש להפוך את האבן.5

הבזקים )אש בצינור המבער, קול  
 רועם מהמבער( 

. המבער ו/או צינורות המבער  1
 סתומים. 

 במהלך ההדלקה. . הלחץ צונח 2

. יש לסובב את חוגת בקרת הגז 1
ולנקות את המבער ו/או   OFF -ל

 צינורות המבער. 
. יש לכבות את התנור, לוודא  2

ששסתום המכל פתוח לגמרי )אם  
 ניתן( ולהדליק שוב. 

 


