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 OMNI FUEL 3289    :הוראות שימוש לכירת מחנאות

 
 ! ואף למוותהציעכשל במעקב אחר ההוראות יכול לגרום לפ.  קרא את הוראות השימוש והכר את המוצר לפני חיבורו למיכל הגז או לבקבוק הדלק:חשוב

       .תדליק ותשתמש בה במקום סגור אלא   רק במקום מאוורר כדי לא לפגועה באלו שנמצאים בסביבתהאל . חמצני-בנזיניה זו צורכת חמצן ופולטת פחמן דו/גזיה: הזהרה
 .חימום יתר של המיכל הינו מסוכן ביותר. מיכל הדלק/לכסות את הכירה או את מיכל הגז:  אסור

 : וביצועיםדלקים
     . וכמעת לא דורש טיפול) ללא פיח(נקי , ידידותי לסביבה, יעיל, קל לתפעול. הינם הבחירה הטובה ביותר עבור כירה זו) פרופן/תערובת בוטן (PRIMUSמיכלי הגז של    ): mm0.45 (45דיזה 
 יותר מבנזין לבן וקרוסין , דלק נטול עופרת גורם ללכלוך רב בצנרת ההובלה/בנזין.   לכלוךבנזין לבן נשרף בצורה טובה אך לא כמו גז ולכן משאיר מעט ):  mm0.37 (37דיזה 

 .כיוון שהאדים שלו מזיקים) עם עופרת( בבנזין רגיל אל תשתמשמטעמי בריאות . לכן דורש יותר ניקוי
דיזל משאיר . דיזל לא מומלץ אך ניתן להשתמש בו כאשר אף דלק אחר לא ניתן להסגה.  יון בתדירות גבוה בכל העולם קארסין אך הוא משאיר הרבה לכלוך ודורש ניקאניתן למצו ):  mm0.28 (28דיזה 

 .   לכלוך רב ודורש ניקיון בתדירות גבהה של הבנזיניה כמו כן זמן קדם החימום שלו ארוך
       
    הכרות 1

דלק נטול /בנזין, בנזין לבן ( PRIMUS  עם שסתום  בטחון או עם מיכל לדלק נוזלי של g 450 ו g225 במשקל  PRIMUS מיועדת לשימוש עם מיכלי גז חד פעמיים של 3289כירה  1.1
 .מכוניות בקנדה אסור להשתמש בדלקי  שם לב).  קרוסין או דלקים אחרים דומים, עופרת

 .תיתכן שמכלים של חברות אחרות לא יתאימו בצורה טובה דבר שיכול לגרום לעיתים לפציעה או אף למוו 1.2
 . לשעהg180 תצריכת גז מקסימאלי 1.3
 . PRIMUSמתאים למכלי גז של , mm0.45גודל דיזה  1.4

 )דלק נטול עופרת/בנזין(מתאים לבנזין לבן , mm0.35          גודל דיזה 
 .מתאים לקרוסין או לדלקים אחרים דומים, mm0.28          גודל דיזה 

  EN ,79M-11.2-1CAN ,1975-140.9.2B CSA 521: כירה זו עונה לתקן הישראלי ולתקנים הבאים 1.5
 . אל תקפל את הצינורית עם נקודות שבר. המנע מלחץ תמידי בפיתול על הצינורית 1.6

 )1איור ( הוראות בטיחות 2
 .הינם במקומם במתאם ובמשאבה והינם במצב טוב לפני חיבור מיכל הגז או מיכל הדלק) 1(     וודא שהאטמים 2.1
 .תמש במכשיר במקום מאוורר בלבדיש להש: אזהרה     2.2
      יש להשתמש בכירה על משטח ישר2.3
 )6.8.6 ו4.8.6ראה סעיף . (     וודא שאין חומרים דליקים בקרבת העבודה2.4
 .רחוק מאנשים ולא בסביבה של אש או כל מקור ניצוץ אחר, דלק בחוץ/     תמיד חבר את מיכל הגז2.5
עם הנך רוצה לבדוק את תקינות הכירה בצע זאת . למטרת בדיקה ותיקון  הרחק את הכירה למקום מאוורר הרחק ממקור אש או ניצוץ, )או דליפה של דלקריח גז (    במקרה של נזילה 2.6

 .במקום פתוח
 .השתמש למשל עם מי סבון מוקצפים,         אין לבדוק נזילות עם להבה

 )נזילה, גוםאטם פ(    אין להשתמש בכירה כאשר היא לא תקינה 2.7
 .    אין להשאיר את הכירה בפעולה ללא השגחה2.8
 )מזון, מים(    אין לחמם כלים ללא תכולה 2.9

  שימוש בכירה3
     היה זהיר לא לגעת בחלקים חמים לפני ואחרי השימוש3.1
 .דלק מן הכירה שלא בשימוש/תמיד נתק את מיכל הגז:     אחסנה3.2

 .ח הרחק מחום         אחסן במקום יבש ובטו
 .    אל תשתמש בכירה בצורה פרועה או בשימוש שלא יועד לה 3.3
 .אל תפיל אותה.     השתמש בכירה בזהירות 3.4

  )4 ו 2איור  (הוראות הרכבה והפעלה של הכירה עם מיכל גז  4
כמו כן וודא שהדיזה המחוברת  ) 6.8.7כיצד לרוקן את הצנרת ראה בסעיף (לקחות אחרת התוצאה תהיה הת.   זה הכרחי שהצנרת תהיה נקיה מכל נוזל דלקי כאשר משתמשים במיכל גז4.01       

 .       45היא 
 ).עם כיוון השעון(סגורים עד הסוף ) 5(ו ) 2( וודא שווסת העוצמה  4.1
 .עם הפתח למעלה כאשר אתה מחבר אותו לברז הגז) 3( החזק את מיכל הגז  4.2
 ).2ראה איור( מקם את ברז הגז מעל מיכל הגז  4.3
 .סגור רק בכוח יד. אין לסגור חזק מדי כדי לא לפגועה באטם.  הברג בעדינות את מיכל הגז לברז הגז עד שתרגיש את התנגדות האטם 4.4
במידה .  החיבורהרטב את מקומות,אין לבדוק נזילות גז עם להבה השתמש למשל עם מי סבון חמים מוקצפים. עם ברצונך לבדוק אטימות בצעה זאת בחוץ.  וודא שאטימות גז הוסגה 4.5

 . פרק את המכל מהכירה וצור קשר עם החנות בה רכשת את הכירה.עם אתה בספק ומריח גז אל תדליק את הכירה. וישנה נזילה יופיעו בועות באזור הנזילה
 )11(למצב עבודה על מגן הרוח ) 12) (תומכות סיר( פתח את הרגלים  4.6
 . עכשיו הכירה מוכנה לפעולה 4.7

 . על משטח ישר ויציב וודא שהצינורית מתוחה כך שמיכל הגז יהיה רחוק ממקור האש הפעל תמיד את הכירה 4.8.1
 ).4(נגד סיבוב השעון והצת מיד את המבער )  5(ולאחר את ברז הכירה ) 2( פתח את ברז הגז  4.8.2
 ).2(או ברז הגז ) 5( קבע את גודל הלהבה בעזרת ברז הכירה  4.8.3
 .התפרצויות להבה יכולות להופיע במידה והכירה לא חמה  ותוך כדי תזוזות חדות. אל תזיז אותה ממקומה לאחר שהצתתה את הכירה השאר אותה במצב עמידה ו 4.8.4
 ).5(לאחר שהאש כבתה סגור גם את ברז הכירה , תתכן השעיה קלה בין סגירת הברז להיכבות הכירה. סגור עם כיוון השעון) 2( לאחר שימוש וודא שברז הגז  4.8.5
 .כדי למנוע דלקה יש לשמור על מרחקים אלו. 'ממ1250ומרחק מקיר ' ממ1250מינימום מרחק תיקרה . להישמר מרחק מחומרים דליקים חייב  4.8.6

 
 החלפת מיכל גז 5

צא במקומו והוא תקין במידה וודא שהאטם נימ. פרק את המכל הגז מהכירה בחלל פתוח. הרחק את הכירה מאנשים אחרים. סגורים ואין להבה במבער ובסביבתה) 5(וברז הכירה ) 2(  וודא שברז בגז 5.1
  .4הברג מיכל חדש לפי הוראות פרק . ולא החלף אותו

  )4 ו 3איור (הוראות הרכבה והפעלה של הכירה עם מיכל דלק  6
נפט ושאר , עדת לקרוסין מיו28דיזה , דלק נטול עופרת/ מתאימה לבנזין לבן ובנזין37דיזה ,   והיא מתאימה למכלי גז45האחת  מסומנת ,  הכירה מגיעה עם שלוש דיזות 6.0.1

 .וודא שהדיזה המתאימה מחוברת. דלקים דומים
 . לא למלא יותר מהקו המסומןשים לב.  עד הקו המסומן בנוזל דלקיPRIMUS מלא את מיכל הדלק של  6.0.2

 ).עם כיוון השעון(סגורים עד הסוף ) 5(ו ) 2( וודא שווסת העוצמה  6.1
 ).20(למיכל הדלק ) 21( הברג את משאבת הדלק  6.2
 .חזק בכוח יד בלבד ולא חזק מידי כדי שלא להרוס את ההברגה. למשאבה עד שתחוש את האטם) 2(ברג בעדינות את ברז הדלק  ה 6.3
 ).11(למצב עבודה על מגן הרוח ) 12) (תומכות סיר( פתח את הרגלים  6.4
 .במידה והמכל אינו מלא יש לבצע זאת מספר פעמים נוסף,  פעמים20 פמפם את המשאבה כ  6.5
 .נימצא כלפי מעלה ”ON"מיכל הדלק במקום יציב כך שהסימון  מקם את  6.6

 . הפעל תמיד את הכירה על משטח ישר ויציב וודא שהצינורית מתוחה כך שמיכל הדלק יהיה רחוק ממקור האש 6.8.1
או , במידה ומשתמשים בדיזל או קארסין. סגור את ברז הדלק. וודא שדלק נשפך כשתי שניות לפני סגירת ברז הכירה. כחצי סיבוב) 5(ולאחר את ברז הכירה ) 2( פתח את ברז הדלק  6.8.2

 .  שניות4-6לכן יש לאפשר לדלק להישפך כ ,  לקדם חימוםשיותר דלק יידר, במזג אויר קר וסוער
 .אל תשתמש בכירהבמידה וישנן נזילות , ילות לאורך כל הדרך בדוק שאין נז 6.8.3
או כאשר הטמפרטורה נמוכה מאוד יש ) דיזל, קרוסין( דקות 2-וכ) בנזין לבן( שניות 40-הפד יבער כ! אל תרכון מעל המבער ואל תמקם חלקים מגופך מעל המבער.  הדלק את הפד 6.8.4

במידה והאש דולקת לא ביציבות סגור מעת את ברז הדלק עד קבלת אש כחולה ויציבה ותן לכירה . בש ולפני שהלהבה כבתהכאשר הפד יהיה כמעט י. לפתוח את ברז הדלק באיטיות
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עשה זכור שתהליך חימום הכירה י. כבה את הכירה וחזור על פעולת קדם החימום עם יותר דלק בפד, במידה ולא ניתן להפעיל את הכירה בעוצמה גבוה.  להתחמם לפני הגברת הלהבה
 .כאשר הכירה מוגנת בפני רוח

 .התפרצויות להבה יכולות להופיע במידה והכירה לא חמה  ותוך כדי תזוזות חדות.  לאחר שהצתתה את הכירה השאר אותה במצב עמידה ואל תזיז אותה ממקומה 6.8.5
 .ע דלקה יש לשמור על מרחקים אלוכדי למנו. 'ממ1250ומרחק מקיר ' ממ1250מינימום מרחק תיקרה . מרחק מחומרים דליקים חייב להישמר 6.8.6
סגור את ברז הדלק  , כאשר הלהבה כבתה ואוויר זורם בצנרת חופשית.  יהיה למעלה על המשאבה”OFF"הפוך את מיכל הדלק כך שהסימן ,  כדי לכבות את הכירה ולרוקן את הדלק 6.8.7

 .רק אותהותן לכירה להתקרר לפני שתפ) 5(סגור גם את ברז הכירה .הליך זה ימשך כדקה). 2(
 .פעולה זו יכולה לגרום להתלקחות כיוון שהדלק בכירה חם הופך לאדים,  תדליק את הכירה שנית בעודה חמהאל   6.8.8

   תחזוקה 7     

ות גם את פין ברז הכירה במידה ומשתמשים בדלקים לאורך זמן יש לנק.   כאשר משתמשים בדלקים יש לנקות את הדיזה באופן קבוע כדי שהכירה תעבוד בצורה טובה ללא בעיות7.01

כאשר היא מחוברת למבער או לפרק אותה ) 10( את הדיזה לנקות.  ניתן. ופרק את מיכל הגז או מיכל הדלק) 5(וברז הכירה ) 2(הוראות ניקיון דיזה   סגור את ברז הגז ). 30(
 בעזרת כלי העבודה שמגיע עם הכירה

 .עם הכירהשמגיע ) 26(נקה את הדיזה בעזרת מחט בכלי העבודה 
במידה וקימות בועות המחברים לא מוברגים חזק דיים . ליתר ביטחון חבר מיכל גז ובדוק את המחברים בעזרת מים חמים עם סבון.  הברג את הדיזה במקומה וחזק כך שתהיה אטימה

 .לכן חזק את ההברגה
שמור לא לפגוע בקצה .בזהירות נקה את הפין בקצהו למשל בעזרת ציפורן. הוצא את הפין בהברגה. הבעזרת כלי העבודה שמגיעה עם הכיר) 31( ניקוי פין ברז הכירה  פתח את התבריג 

סימן שמהחיבור , בועותבמידה ויופיעו . ליתר ביטחון חבר מיכל גז ובדוק אטימות בעזרת מי סבון. וודא שהאטם על הפין במקומו ובמצב טוב לפני הרכבת החלקים במקומם. הפין והתבריג
פתח ). רוק או כל שמן על בסיס מינרל (PRIMUSומרח אותה עם שמן עור של ) 28(חלץ את כיפת העור מהמשאבה , שאבת הדלק   במידה והמשאבה לא יוצרת לחץ במיכלמ. םלא אטו

 אם המשאבה לא שומרת על    .7.7או פעל לפי סעיף החלף את הכיפה , אם עדין לא ניתן ליצור לחץ. מרח שמן על כיפת העור עד שזו תהיה רכה. את ההברגה והוצא את מוט המשאבה
 .החזר למקום. הסר את השסתום ונקה את כיפת הגומי עם מטלית). 29(נקה ובדוק את השסתום . לחץ במיכל

 .מים בחנות שהכירה נקנתה בהניתן להשיג אט. החלף אותם,  במידה וגילתה שהאטמים לא תקינים.  טיפול הולם בקביעות גורם לכך שהאטמים ישמרו במצב טוב ובמקומם
 . 5ראה איור ). 34(ותבריג הפד לקדם חימום ) 33(בורג תחתון , )32(חיבור הצינורית , )31(פרוק התבריג , )10( כלי העבודה שמגיע עם הכירה נועד לפרוק וניקיון הדיזות 

 
   עצות ופתרון בעיות8

בנזין לבן נשרף .  וכמעט לא דורש טיפול) ללא פיח(נקי , ידידותי לסביבה, יעיל, קל לתפעול. טובה ביותר עבור כירה זוהינם הבחירה ה) פרופן/תערובת בוטן (PRIMUSמכלי הגז של 
 .יותר מבנזין לבן וקרוסין לכן דורש יותר ניקוי, דלק נטול עופרת גורם ללכלוך רב בצנרת ההובלה/בנזין.  בצורה טובה אך לא כמו גז ולכן משאיר מעט לכלוך

כאשר מחליפים את המסנן בצינורית יש .מסננים אלו בדרך כלל לא דורשים תשומת לב מעבר להחלפתם כשצריך). 32(ובצינורית המובילה )35( מצוידת במסנני דלק במשאבה הכירה
 . 4.5סעיף בצע בדיקת אטימה לפי . יש לדאוג לא לפגוע במשטח פני האטימה). למשל סיכה(לדאוג להוציא את המסנן הישן בעזרת חפץ חד 

 . על הבערה במזג אוויר קר) לשמור(בשורות הבאות תמצא חומר חשוב לגבי עוצמת בערה בשימוש בגז וכיצד ניתן להגביר 
 :הגורמים שמשפיעים על עוצמת הבערה הם

 . טמפרטורת הגז הראשונית במיכל– הטמפרטורה בחלל המקיף –כמות הגז במיכל 
 ): חמום לפני הצתה(קר כיצד להגביר עוצמת בערה במזג אוויר 
כל זאת לפני חיבורו .   או הכנס אותו מתחת למעילם חמם את המיכל עם הידיי–מ מעל מים חמים " ס2.5  חמם את המכל כשהוא - PRIMUSחמם את המכל בעזרת פד החימום של 

 .לכירה
 :סיבות אפשריות לחוסר עוצמת בערה

 . הכירה לא מוגנת בפני רוח וכדומה- מסנן הדלק סתום-)7.5ראה סעיף ( פין ברז הכירה סתום - דיזה או מסנן דיזה סתומים-גז/ דיזה לא תואמת לסוג הדלק-חוסר לחץ במיכל הדלק
 :  סיבות אפשריות ופעולות מתקנות ללהבה צהובה לא יציבה

השתמש במגן רוח מתקפל ומקרן חום או הזז את הכירה למקום מוגן בפני .  רוחהכירה לא מוגנת מפני–) בדוק ושנה לדיזה המתאימה( דיזה לא מתאימה לסוג הדלק -קדם חימום לא יעיל
 . דלק ישן או באיכות נמוכה-הורד עוצמה בעזרת ברז הדלק,  יותר מדי לחץ במיכל הדלק עקב פמפום יתר-רוח

   שרות ותיקונים9

 .החזר את הכירה לחנות בה נרכשה,במידה ולא הצלחת לתקן את הכירה לפי ההוראות 9.1
 . פעם אל תנסה לתקן את הכירה מעבר למה שמוסבר בדף זהאף 9.2
 .זה עלול לגרום לכירה לא להיות תקנית. אין לשנות את מבנה הכירה 9.3
 .ולא ממקור אחר) 721360(יש להשתמש רק בצינורית המקורית . הכירה מגיעה מהמפעל עם צינורית דלק 9.4

 חלקים ותוספות 10
 

 .המנע מנגיעה בחלקים חמים. אשר אתה מחבר חלקיםהיה זהיר כ. PRIMUSהשתמש רק החלקים של  10.1
השתמש רק : החלפת מיכל דלק. מיכלי גז אלו מכילים גז נקי במיוחד)תערובת של בוטן ופרופן (2202 ו PRIMUS 2207השתמש רק במיכלים של : החלפת מיכלים 10.2

  עם כירה זו721160 ו PRIMUS 721150במיכל  של 
 ה רכשת את הכירהניתן להסיג בחנות שב: חלקי חילוף 10.3
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