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 חשוב - הסירו בזהירות את כל האריזה לפני השימוש, אך שמרו על הוראות הבטיחות. 
 הוראות אלה מהוות חלק מהמוצר. אנא שימו לב לכל אזהרות הבטיחות המופיעות בהוראות אלה. 
 אנא קראו הוראות אלה בשלמותן ושמרו אותם לעיון עתידי. יש לאחסן הוראות אלה יחד עם המוצר.

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו בצורה מסחרית.

הוראות משתמש: יש לשמור לעיון עתידי

מדריך למשתמש
טאבון קרמי מקצועי



הנחיות וטיפול במעשנה

על ה-KAMADO שלך

בתנורי קמאדו ניתן להשתמש לא רק לצלייה או לעישון אלא גם לפיצות, לחם, אפשר לאפות בתוכם פשטידות 
ועוגיות. בשל התכונות חום החזקות שלהם, ניתן להשיג ולשמור על טמפרטורות גבוהות באמצעות בקרת זרימת 

אוויר מדויקת דרך פתחי האוורור העליונים והתחתונים. טמפרטורות גבוהות אידיאליות לבישול מהיר של המבורגרים 
ונקניקים, בעוד שחום נמוך אידיאלי לבישול ארוך יותר.

אזהרות

• מוצר זה מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אין להשתמש בתוך הבית.

• שמרו תמיד על ילדים וחיות מחמד במרחק בטוח מהתנור בעת השימוש.

• אין להשאיר אש בוערת ללא השגחה.

• סכנת הרעלת פחמן חד-חמצני - לעולם אל תדליקו מוצר זה בחללים סגורים.

• אין להשתמש במוצר זה באוהל, בקרון, ברכב, במרתף, בלופט או בסירה.

• אין להשתמש תחת שום סוכך, שמשיה או ביתן.

• סכנת אש - גחלים חמים עלולים להיפלט בזמן השימוש.

• זהירות - אין להשתמש בתדלוק בנזין, אלכוהול לבן, נוזל מצית, אלכוהול או כימיקלים דומים אחרים. 

• מומלץ מאוד להשתמש בפחם גושי בקמאדו שלכם. זה שורף יותר ומייצר פחות אפר שיכול להגביל את זרימת האוויר.

• אין להשתמש בפחם במוצר זה.

 • חשוב: כשפותחים את המכסה בטמפרטורות גבוהות, חשוב להרים את המכסה רק מעט, כדי לאפשר לאוויר להיכנס 
  לאט ובבטיחות, ומונע כל התלקחות העלולה לגרום לפציעה.

• אין להשתמש בקמאדו על חיפויים או על כל משטח דליק אחר כגון: דשא יבש, שבבי עץ, עלים או קליפות נוי.

• וודאו כי הקמאדו ממוקם במרחק של לפחות שני מטרים מפריטים דליקים.

• אין להשתמש בקמאדו זה ככבשן.

• לתשומת לבכם: מוצר זה יתחמם מאוד, אל תזיזו אותו במהלך ההפעלה.

• השתמשו תמיד בכפפות עמידות בחום בעת טיפול בקרמיקה חמה או משטחי בישול.

• אפשרו ליחידה להתקרר לחלוטין לפני העברה או אחסון.

• בדקו תמיד את היחידה לפני השימוש.

• יש להרחיק את המעשנה ממיכלי גז.

שימו לב!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם 
העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. 

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של ילדים מתחת לגיל 18.

כיבוי

• לכיבוי היחידה - הפסיקו להוסיף דלק וסגרו את כל פתחי האוורור והמכסה כדי לאפשר לאש להכבה באופן טבעי.

• אין להשתמש במים לכיבוי הפחמים מכיוון שהדבר עלול לפגוע בקאמאדו הקרמי.

תחזוקה

הדקו את הרצועות ושמנו את הציר פעמיים בשנה או יותר במידת הצורך.

מידע על תאורה, שימוש וטיפול

• וודאו כי הקמאדו ממוקם על משטח קבוע, שטוח, מפלס ועמיד בחום ושאינו דליק, הרחק מפריטים דליקים.

• וודאו שלקמאדו יש מינימום של 2 מטר מרווח תקורה ויש לו מרווח של 2 מטר לפחות מפריטים אחרים שמסביב.

 • להדלקת אש יש לקחת עיתון נייר מגולגל עם קוביות הצתה והניחו על בסיס המעשנה. 
  לאחר מכן הניחו 1-2 חופנים של פחם מעל העיתון.

• אין להשתמש בתאורה, דלק, נוזל מצית, אלכוהול או כימיקלים דומים אחרים לצורך הדלקת האש.

 • פתחו את האוורור התחתון והדליקו את הנייר בעזרת מצית או גפרורים. ברגע שנדלק השאירו את האוורור התחתון 
  והמכסה פתוחים במשך כ-10 דקות לבנייה של גחלים חמות.

• מומלץ לא להעלות או לסובב את הגחלים ברגע שהם דולקים. זה מאפשר לפחמים להישרף באופן אחיד ויעיל יותר.

• יש להשתמש בכפפות עמידות בחום בעת טיפול בקרמיקה חמה או משטחי בישול.

•  להלן הוראות לבישול בהתאם לטמפרטורה ומשך הזמן.



הנחיות וטיפול במעשנה

תדלוק

כאשר פתחי האוורור סגורים, הקמאדו נשאר בטמפרטורה גבוהה במשך מספר שעות. אם אתם זקוקים לזמן ארוך  
לבישול יתכן שיהיה צורך להוסיף עוד פחם. פשוט הוסיפו עוד פחם והמשיכו. 

אחסון

• כשהמוצר לא בשימוש, ואם הוא מאוחסן בחוץ, יש לכסות את הקמדו לאחר קירור לחלוטין בכיסוי גשם מתאים.

• בעת שימוש בקמאדו לחצו כלפי מטה על שני גלגלי הנעילה כדי לעצור את היחידה במהלך השימוש.

• מומלץ לאחסן את הקמאדו במהלך החורף להגנה מלאה.

ניקיון

• הקמאדו מנקה את עצמו. מחממים אותו ל-260 מעלות צלזיוס למשך 30 דקות והוא ישרוף את כל המזון והפסולת.

 • אין להשתמש במים או בכל סוג אחר של מוצר ניקוי כדי לנקות את החלק הפנימי של הקמאדו שלכם. הקירות יספגו 
   את כל הנוזלים המשמשים, זה עלול לגרום לקמאדו להיסדק. אם הפיח הוא קיצוני השתמשו במברשת ברזל כדי 

  לגרד את שאריות הפחמן לפני השימוש הבא.

• כדי לנקות את הגרילים השתמשו בשואב לאחר שהיחידה התקררה לחלוטין.

• כדי לנקות את המשטח החיצוני המתינו עד שהקאמאדו יתקרר והשתמשו במטלית לחה עם חומר ניקוי עדין.

מדריך בישול לטמפרטורה נמוכה

• הדליקו את גוש הפחם בהתאם להוראות לעיל. אין להזיז או לסדר את הגחלים ברגע שנדלק.

• פתחו את האוורור התחתון לחלוטין והשאירו את המכסה פתוח למשך כ-10 דקות על מנת להגיע להצתה מלאה.

• עקבו אחרי הטפרטורה עד שהוא מגיע לטמפרטורה הרצויה. ראו עמוד 4 לקבלת מדריך לבישול טמפרטורה.

• סגרו לחלוטין את האוורור התחתון כדי לשמור על הטמפרטורה.

• כעת הגריל מוכן  לבישול.

 • חשוב: כאשר פותחים את המכסה בטמפרטורות גבוהות, חשוב להרים את המכסה רק מעט ולאפשר לאוויר להיכנס 
  לאט ובבטיחות, ולמנוע כל רקע או התלקחויות העלולים לגרום לפציעה.

• עקבו תמיד אחר המידע לבישול מזון המופיע בעמוד 4 של מדריך זה.

• השתמשו תמיד בכפפות עמידות בחום בעת טיפול בקרמיקה חמה או משטחי בישול.

מדריך עישון

• פעלו לפי ההוראות שלמעלה בהתחלת בישול איטי.

• עקבו אחרי הקמאדו עד שהוא מגיע לטמפרטורה הרצויה. ראו עמוד 4 לקבלת מדריך לבישול טמפרטורה.

• השאירו את האוורור התחתון פתוח מעט.

• סגרו את האוורור העליון והמשיכו לבדוק את הטמפרטורה עוד כמה דקות.

• בעזרת כפפות עמידות בחום מפזרים את שבבי העץ במעגל מעל הפחם החם.

• אתם מוכנים כעת להשתמש בקמאדו כדי לעשן.

• טיפ: השרו את שבבי העץ או קרשי הבישול במים למשך 15 דקות כדי להאריך את תהליך העישון.

 • חשוב: כאשר פותחים את המכסה בטמפרטורות גבוהות, חשוב להרים את המכסה רק מעט ולאפשר אוויר להיכנס 
  לאט ובבטיחות, ולמנוע כל רקע או התלקחויות העלולים לגרום לפציעה.

• עקבו תמיד אחר המידע לבישול מזון המופיע בעמוד 4 של מדריך הוראות זה.

• השתמשו תמיד בכפפות עמידות בחום בעת טיפול בקרמיקה חמה או משטחי בישול.



הנחיות טיפול ושימוש בטוח

מדריך בישול טמפרטורה גבוהה

• הדליקו את גוש הפחם בהתאם להוראות בעמוד 3.

• סגרו את המכסה ופתחו לחלוטין את פתחי האוורור העליונים והתחתונים.

• עקבו אחר הקמאדו עד שהוא מגיע לטמפרטורה הרצויה. ראו עמוד 4 לקבלת מדריך לבישול טמפרטורה.

• סגרו את האוורור העליון במחצית הדרך והמשיכו לבדוק את הטמפרטורה עוד מספר דקות.

• אתם מוכנים כעת להשתמש בקמאדו לבישול.

 • חשוב: כאשר פותחים את המכסה בטמפרטורות גבוהות, חשוב להרים את המכסה רק מעט ולאפשר אוויר להיכנס 
  לאט ובבטיחות, ולמנוע כל רקע או התלקחויות העלולים לגרום לפציעה.

• עקבו תמיד אחר המידע לבישול מזון המופיע בעמוד 4 של מדריך הוראות זה.

• השתמשו תמיד בכפפות עמידות בחום בעת טיפול בקרמיקה חמה או משטחי בישול.

מידע על בישול מזון

• אין לבשל שהמכסה מצופה אבק.

• אנא קראו ועקבו אחר עצה זו בעת בישול בקמאדו שלכם.

• שטפו תמיד את הידיים לפני ואחרי הטיפול בבשר לא מבושל ולפני האכילה.

• הרחיקו תמיד בשר גולמי מבשר מבושל ומאכלים אחרים.

• לפני הבישול יש לוודא כי משטחי הגריל וכלים נקיים משאריות מזון ישנות.

• אל תשתמשו באותם כלים לטיפול במזונות מבושלים ולא מבושלים.

• וודאו שכל הבשר מבושל היטב לפני האכילה.

.)E. coli זהירות - אכילת בשר גולמי או מתחת לבישול עלולה לגרום להרעלת מזון )למשל, זני חיידקים כגון •

• זהירות - אם הבשר התבשל מספיק מיצי הבשר לא צריכים להיות עם מיץ ורוד / אדום או צבע בשר.

• מומלץ לבשל מראש נתחי בשר ומפרקים גדולים יותר לפני לפני בישול על הגריל שלכם.

• לאחר הבישול על הקמאדו, יש לנקות את משטחי הבישול והכלים על הגריל.

רשימת חלקים

לפני ההרכבה קראו את ההוראות בקפידה. בדקו את כל החלקים ברשימת החלקים. בצעו הרכבה על משטח רך כדי 
למנוע גירוד בצבע. אנא שמרו מידע זה לעיון עתידי.



רשימת חלקים

1.（1x）

2.（1x）

3.（1x）

4.（1x）

5.（1x）

6.（1x）

7.（2x）

8.（1x）

9.（2x）

10.（3x）

11.（1x）

12.（1x）

13.（1x）

14.（1x）

A.（8x）

B.（10x）

C.（4x）

D.（11x）

E.（11x）

F.（2x）

G.（2x）

H.（2x）

I.（4x）

J.（2x）

Prior to assembly, read the instructions carefully. Check all parts against the parts list. 
Carry out assembly on a soft surface to avoid scratching the paint. Please retain this information for future reference.
    For ease of assembly only loosely tighten bolts and then tighten fully when assembly is complete. WARNING - DO NOT    over tighten bolts; only tighten with moderate pressure to avoid damaging the bolts or 
components of the �amado �rill.

IMPORTANT - Remove any packaging before use, but retain the safety instructions and store them with this 
product. Ensure that the lid is closed prior to assembly.

לפני ההרכבה קראו את ההוראות בקפידה. בדקו את כל החלקים ברשימת החלקים. בצעו הרכבה על משטח רך כדי 
למנוע גירוד בצבע. אנא שמרו מידע זה לעיון עתידי.

בתחילת ההרכבה יש להרכיב את הברגים באופן רופף ורק בסיום ההרכבה יש להדק את הברגים.

אזהרה: בסיום ההרכבה יש להדק את הברגים באופן מתון.

חשוב - הסירו את כל האריזה לפני השימוש, אך שמרו את הוראות הבטיחות.

וודאו כי המכסה סגור לפני ההרכבה.



הוראות הרכבה

1. 5.

2.

8.

4.

11.

A.B.
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D.

E.

D.

F.

שלב 1



הוראות הרכבה

9.

7.

6.
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