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הוראות הפעלה והתקנה
תנור משולב דו-תאי
דגמיםND-69 :

לקוחות נכבדים,
ראשית  ,אנו מודים לכם על הצטרפותכם למשפחת "בלרס" ומקווים
שתהנו ממוצר איכותי זה אשר רכשתם .מטרתנו היא להציע לכם
מוצרים באיכות גבוהה מעבר לציפיותיכם .המכשיר מיוצר במתקנים
מודרניים ונבדק בקפדנות במבדקי איכות.
מטרתו של מדריך זה לעזור לכם להשתמש במכשיר אשר יוצר
בטכנולוגיה האחרונה ביותר ,בביטחון וביעילות מירבית.
לפני השימוש במכשיר ,יש לקרוא בתשומת-לב את המדריך הכולל
מידע בסיסי להתקנה ,תחזוקה ושימוש נכונים ובטוחים .להתקנת
המכשיר ,אנא קראו לשירות המורשה הקרוב למקום מגוריכם.
בברכה,
אלקטרודן סחר בע"מ
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מכסה התנור
תומכי סירים מאמייל (חצובות)
לוח הבקרה
דלת תנור עליון
דלת תנור ראשי
מגש
רשת גריל
טיימר מכני
כפתור בקרת תנור עליון
כפתור בקרת תנור ראשי
תרמוסטט תנור ראשי
כפתורי בקרה של מבערי גז
כפתור פונקציית שבת של התנור
העליון
כפתור פונקציית שבת של התנור
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הערה :לוח הבקרה של התנור עשוי להשתנות בהתאם למפרטים.
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אזהרות בטיחות
לפני שתשתמש במכשיר זה קרא בעיון רב הוראות אלה במלואן ושמור אותן במקום נוח לעיון בשעת הצורך.
מדריך זה הוכן למספר דגמים דומים .ייתכן שלמכשיר שלך לא יהיו כמה מהתכונות המוסברות במדריך זה .שים לב לביטויים המלווים על ידי איורים בזמן
שאתה קורא את מדריך ההפעלה.

אזהרות בטיחות כלליות

ניתן לאפשר לילדים מגיל  8ואילך או לבעלי יכולת פיזית ,חישתית או
שכלית ירודה או לחסרי ניסיון או ידע הולמים ,להשתמש במכשיר רק
בהשגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם ,אשר וידא שהם
מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר .אין להרשות לילדים לשחק
במכשיר .אין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה
ללא השגחה.
אזהרה :המכשיר והחלקים הנגישים מתחממים במהלך השימוש .יש
להימנע ממגע בגופי החימום.
יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל  8אלא אם כן הם נמצאים תחת
השגחה מתמדת.
אזהרה :בישול עם שומן או שמן ללא השגחה עלול להיות מסוכן ולגרום
לשריפה .אין לנסות לכבות שריפה במים ,אך כבה את המכשיר וכסה את
הלהבה ,לדוגמה במכסה או בשמיכת אש.
אזהרה :סכנת שריפה :אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.
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אזהרה :אם המשטח נסדק ,כבה את המכשיר כדי למנוע התחשמלות.
לכיריים הכוללים מכסה ,לפני פתיחת המכסה ,יש להסיר ממנו כל חומר
שנשפך .כמו כן ,יש לאפשר למשטח הכיריים להתקרר לפני סגירת המכסה.
המכשיר לא נועד להפעלה באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט
רחוק נפרדת.
אזהרה :כדי למנוע את התהפכות המכשיר ,יש להתקין תפסים
מייצבים) .למידע מפורט ,קרא את מדריך הערכה למניעת הטיה(.
במהלך השימוש המכשיר מתחמם .יש להימנע ממגע בגופי החימום שבתוךהתנור.
במהלך השימוש ,הידיות שמחזיקים במשך פרקי זמן קצרים בשימוש
רגיל יכולות להתחמם.
אל תשתמש בכלי ניקוי גסים הגורמים לשריטות או בכלי גירוד חדים
ממתכת לצורך ניקוי דלת הזכוכית של התנור או כל משטח אחר ,מאחר שאלה
עלולים לשרוט את המשטח ולגרום להתנפצות הזכוכית או לנזק למשטח.
אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים לניקוי המכשיר.
-
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אזהרה :מחשש להתחשמלות ,ודא שהמכשיר מכובה לפני החלפת
הנורה.
זהירות :חלקים נגישים מסוימים עלולים להתחמם כאשר משתמשים
בגריל .יש להרחיק מהתנור ילדים קטנים.
המכשיר שלך מיוצר בהתאם לכל התקנים והתקנות המקומיים והבינלאומיים החלים באותן מדינות.
•
עבודות תחזוקה ותיקונים ייעשו אך ורק על ידי טכנאי שירות מוסמכים .התקנה ותיקונים שיבוצעו על ידי טכנאים בלתי מוסמכים עלולים להעמיד
•
אותך בסכנה .מסוכן לשנות או לתקן בצורה כלשהי את מפרטי המכשיר.
לפני ההתקנה ודא שקיימת התאמה בין חלוקת הגז באזור מגוריך )סוג הגז ולחץ הגז או מתח החשמל והתדר( לבין דרישות המכשיר .הדרישות
•
של מכשיר זה מצוינים בתווית הנתונים.
זהירות :מכשיר זה בנוי לבישול מזון והוא נועד לשימוש בתוך הבית בלבד ואין להשתמש בו לשום מטרה או שימוש אחרים ,כמו לשימוש בחוץ
•
לבית או בסביבה מסחרית או בחדר מחומם.
אין לנסות להרים או להזיז את המכשיר על ידי משיכת ידית הדלת.
•
מכשיר זה אינו מחובר למתקן לסילוק תוצרי בערה .יש להתקין ולחבר אותו בהתאם לתקנות ההתקנה הנוכחיות .תשומת לב מיוחדת יש
•
להקדיש לדרישות הרלוונטיות בנושא אוורור.
אם כעבור  15שניות המבער אינו נדלק ,הפסק את הפעלת המכשיר ופתח את דלת התא ו/או המתן דקה אחת לפחות לפני שתנסה להצית את
•
המבער.
הוראות אלה תקפות רק אם סמל המדינה מופיע על המכשיר .אם הסמל אינו מופיע על המכשיר ,יש לעיין בהוראות הטכניות שיספקו את המידע
•
הנחוץ להתאמת המכשיר לתנאי השימוש במדינה.
כל אמצעי הבטיחות האפשריים ננקטו כדי להבטיח את בטיחותך .מאחר שהזכוכית עלולה להישבר ,עליך להיזהר בעת הניקוי ,כדי למנוע
•
שריטות .יש להימנע מנקישה על הזכוכית בעזרת אביזרים.
ודא שכבל החשמל לא ייתקע בעת ההתקנה .אם כבל החשמל ניזוק ,הוא יוחלף על ידי היצרן ,סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך,
•
וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי.
כשהדלת פתוחה ,אין לאפשר לילדים לטפס או לשבת עליה.
•
אזהרות התקנה
אל תפעיל את המכשיר לפני שיותקן במלואו.
•
המכשיר יותקן ויושמש על ידי טכנאי מוסמך .היצרן לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם על ידי הצבה לקויה והתקנה לקויה שבוצעו על
•
ידי גורמים בלתי מוסמכים.
לאחר פריקת המכשיר ,ודא שהוא לא נפגם במהלך ההובלה .אם נמצא פגם ,אל תשתמש במכשיר וצור קשר באופן מיידי עם נציג שירות מוסמך.
•
מאחר שחומרי האריזה )ניילון ,מהדקים ,קל-קר וכו'( עלולים לגרום נזק לילדים ,יש לאסוף ולהסיר אותם באופן מיידי.
הגן על המכשיר מפני תופעות אטמוספריות .אין לחשוף אותו לתופעות כמו שמש ,גשם ,שלג וכו'.
•
על החומרים שמסביב למכשיר )ארון( להיות מסוגלים להיות עמידים בפני טמפרטורה של לפחות .100°C
•
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במהלך השימוש
•
בהפעלה הראשונה של התנור יופץ ריח מסוים שמקורו בחומרי הבידוד ובגופי החימום .לכן ,לפני שתשתמש בתנור ,הפעל אותו ריק
בטמפרטורה מרבית במשך  45דקות .במקביל ,עליך לאוורר היטב את החדר שבו מותקן התנור.
במהלך השימוש החלקים החיצוניים והפנימיים של התנור מתחממים .בעת פתיחת דלת התנור ,לך אחורה כדי להתרחק מהאדים החמים
•
היוצאים מהתנור .הם עלולים לגרום לך לכוויות.
אין להניח חומרים מתלקחים או דליקים בתוך המכשיר או בקרבתו כאשר הוא פועל.
•
יש להשתמש תמיד בכפפות לתנור בעת הוצאת מזון מהתנור או הכנסתו אליו.
•
אין להתרחק מהכיריים בעת בישול בשמן מוצק או נוזלי .הם עלולים להתלקח בתנאים חמים במיוחד .אין לשפוך מים על להבות שנגרמו על ידי
•
שמן .כסה את הסיר או את המחבת במכסים שלהם כדי לחנוק את הלהבה שפרצה וכבה את התנור.
הנח תמיד את הסיר במרכז אזור הבישול כך שהידיות יהיו מרוחקות ממקום שבו עלולים להיתקל או להיתפס בהן.
•
אם אינך מתכוון להשתמש במכשיר לפרק זמן ממושך ,נתק אותו מהחשמל .כבה את המפסק הראשי .כמו כן ,כשאינך משתמש במכשיר ,הפקד
•
ששסתום הגז יהיה סגור.
ודא שכפתורי הבקרה של המכשיר יהיו תמיד במצב ") "0הפסק( כשאינו בשימוש.
•
התבניות נוטות בשיפוע בעת הוצאתן מהתנור .הקפד שלא יישפך מהן נוזל חם.
•
זהירות :השימוש במכשיר לבישול בגז גורם לייצור חום ,לחות ותוצרי בעירה בחדר שבו הוא מותקן .ודא שהמטבח יהיה מאוורר היטב ,במיוחד
•
כאשר המכשיר נמצא בשימוש ,השאר את פתחי האוורור הטבעי פתוחים או התקן מכשיר אוורור מכאני )קולט אדים מכאני(.
שימוש אינטנסיבי ממושך במכשיר עלול להצריך אוורור נוסף ,כמו למשל ,פתיחת חלון או אוורור יעיל יותר ,לדוגמה ,הגברת עצמת האוורור
•
המכאני במקום הימצאו.
בעת השימוש במבער הגריל ,החזק את דלת התנור פתוחה והשתמש במגן הדפלקטור של הגריל המגיע עם המוצר .אין להשתמש במבער
•
הגריל כאשר דלת התנור סגורה.
זהירות :מכסי זכוכית עלולים להתנפץ כשהם מתחממים.
•
כבה את המבערים לפני סגירת המכסה.
יש לאפשר למשטח הכיריים להתקרר לפני סגירת המכסה.
כאשר הדלת או המגירה של התנור פתוחות ,אין להשאיר עליהן דבר .אתה עלול לגרום לאי יציבותו של המכשיר או לשבירת המכסה.
•
אין להכניס למגירה עצמים כבדים או חפצים דליקים או מתלקחים )כמו ניילון ,שקיות פלסטיק ,נייר ,מטליות ,וכו'( .אלה כוללים כלי בישול עם
•
אביזרי פלסטיק )כמו ידיות(.
אין לתלות מגבות ,מטליות כלים או בגדים על המכשיר או על הידיות שלו.
•
במהלך הניקוי וההחזקה
כבה תמיד את המכשיר לפני פעולות כמו ניקוי ותחזוקה .תוכל לעשות זאת לאחר כיבוי המכשיר או כיבוי המפסקים הראשיים.
•
אין להסיר את כפתורי הבקרה לצורך ניקוי לוח הבקרה.
•
לשמירה על היעילות והבטיחות של המכשיר ,מומלץ להשתמש תמיד בחלקי החילוף המקוריים ,ובמקרה הצורך לפנות אך ורק לנציגי השירות
המוסמכים שלנו.
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חלק  :3התקנה והכנת המכשיר
תנור מודרני ,פונקציונאלי ופרקטי זה ,אשר החלקים והחומרים ממנו עשוי הינם
באיכות גבוהה ,יעמוד בדרישותיכם בכל היבט והיבט .עליכם לקרוא מדריך זה
על-מנת למנוע בעיות עתידיות וכדי להשיג תוצאות משביעות רצון .המידע שלהלן
מהווה את הכללים הנדרשים לתהליכי התקנה ושירות נכונים .יש לוודא שהטכנאי
שיתקין את המכשיר יקרא מדריך זה.
להרכבת המכשיר שלכם ,קראו לשירות מורשה.

סביבת ההתקנה
יש להרכיב את המכשיר ולהשתמש בו במקום בו האוורור זמין תמיד .בעת הפעולה,
המכשיר זקוק לכמות של  2מ"ק אוויר לכל קילוואט .לאספקת גז ,חייב שיהיה אוורור
טבעי בסביבה .זרימת האוויר הממוצעת חייבת לבוא דרך פתחי האוויר שיהיו
פתוחים בקירות אשר פתוחים כלפי חוץ.
איזור כניסת האוויר
מינימום  100סמ"ר

איזור כניסת האוויר
מינימום  100סמ"ר

1Şekil
1איור

2
2Şekil
איור

פתחי אוויר אלה יהיו לכל הפחות בעלי חתך יעיל של  100סמ"ק לצורך זרימת אוויר
צח (ניתן לפתוח פתח אוויר אחד או יותר) .פתח אוויר זה או פתחי האוויר יהיו
פתוחים ולא חסומים .רצוי שימוקמו קרוב לתחתית ובצד ההפוך לעשן של הגזים
שנפלטו .אם אין אפשרות לפתוח את פתחי האוורור הללו במקום בו מורכב המכשיר,
אפשר שהאוויר הנדרש יגיע מן החדר הסמוך ,בתנאי שמקום זה אינו חדר שינה או
מקום מסוכן .במקרה זה יש לוודא ש"החדר הסמוך" יהיה מאוורר כנדרש.
ריקון הגזים הנפלטים מן הסביבה.
מכשירי הבישול הפועלים בעזרת גז ,נפטרים מפסולת הגז שנשרף ישירות החוצה
או דרך מנדפים המחוברים לארובה אשר נפתחת ישירות כלפי חוץ .אם אין אפשרות
להתקין מנדף ,נדרש להתקין מאוורר חשמלי על החלון או הקיר עם גישה לאוויר צח.
מאוורר חשמלי זה יוכל להחליף את האוויר של סביבת המטבח  4 - 5פעמים מנפח
האוויר שלו לשעה.
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מנדף/ארובת
התנור

מאוורר חשמלי
חתך כניסת אוויר -
מינימום  100סמ"ר.

חתך כניסת אוויר -
מינימום  100סמ"ר.

3Şekil
3איור

4Şekil
4איור

התקנת התנור
קיימים מספר גורמים המחייבים תשומת לב בעת התקנת התנור שלכם .מובן מאליו
שיש להיות זהירים מאוד בעת התקנת התנור .שימו לב להוראות שלהלן על-מנת
למנוע בעיות ו/או מצבים מסוכנים בעתיד.
ניתן למקם את המכשיר בקרבת ריהוט אחר בתנאי שבאיזור בו מותקן התנור ,גובה
הרהיט אינו עולה על גובהו של הפאנל של התנור .אין למקם את התנור ליד מקרר,
אסור שיהיו חומרים דליקים כגון ,וילון ,בגדים חסיני מים וכו' ,אשר עלולים להתלקח
בקלות .דרוש שיהיה חלל פנוי בן  2ס"מ לפחות מסביב לתנור ,לצורך זרימת אוויר.
הריהוט הקרוב לתנור יהיה עמיד בטמפרטורות של למעלה מ . 80°C -אם הריהוט
גבוה מפלטת הבישול של התנור ,עליו להיות רחוק ב 10-ס"מ לפחות מהדופן הצידית
של התנור .הגבהים המינימלים ממסירי הבישול ,מארונות המטבח וממנדפי התנור
עם מאוורר מעל התנור מוצגים באיור דלעיל .כך ,המנדף יותקן בגובה של  650מ"מ
לכל הפחות מסירי הבישול של התנור .אם אין מנדף ,גובה זה יהיה לא פחות מ700 -
מ"מ.

כיוונון הרגליות
לתנורכם  4רגליות מתכווננות .כאשר מניחים את התנור במקומו ,יש לבדוק אם הוא
מאוזן .אם אינו מאוזן ,תוכל לאזנו על-ידי סיבוב הרגליות עם כיוון השעון .ניתן להרים
את המכשיר ב 35-מ"מ לכל היותר בעזרת הרגליות .אם הרגליות כוונו כהלכה ,אין
להזיז את המכשיר על-ידי גרירתו אלא על-ידי הרמתו.
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חיבור גז
חיבור המכשיר יתבצע בהתאם לתקנות ולתקנים המקומיים והבינלאומיים שבתוקף.
מידע בנושא סוגי גז מתאימים תמצאו בטבלת הנתונים הטכניים .אם הלחץ של
הגז שבשימוש שונה מערכים אלו או אם אינו יציב באיזורך ,נדרש לחבר ווסת לחץ
לכניסת הגז .כוונים והתאמות אלו יתבצעו אך ורק על ידי השירות המורשה.
אם חיבור הגז מתבצע על-ידי צינורית גמישה הקבועה על כניסת הגז של המכשיר,
יש לקבוע אותה גם בעזרת טבעת צינור סוגרת .יש לחבר את המכשיר בעזרת
צינורית קצרה וחזקה קרובה ככל הניתן למקור הגז .האורך המירבי המותר של
הצינורית הוא  1.5מטר .לבטיחותכם ,החליפו מדי שנה את הצינורית המביאה גז
למכשיר.
נקודות אותן יש לבדוק בעת חיבור הצינורית הגמישה
יש לוודא שהצינורית נמצאת במרחק מאיזורים בהם הטמפרטורה עלולה לעבור
 50מעלות צלזיוס .אסור שהצינורית תהיה קרועה ,כפופה או מקופלת .יש להרחיק
את הצינורית מפינות חדות ,חפצים נעים; יש לוודא שהצינורית אינה פגומה .לפני
ההרכבה ,יש לוודא שאין נזקי ייצור .בגלל הפעלת גז ,יש לבדוק את החלקים
והצינורית בעזרת בועות מים או טפטוף נוזלים .אין להשתמש בלהבה חשופה
לבדיקת דליפת גז .יש לוודא שכל הרכיבים המתכתיים המשמשים בעת חיבור הגז
יהיו נקיים מחלודה .כמו כן ,בדקו את תאריך התפוגה של כל הרכיבים שבשימוש.
נקודות אותן יש לבדוק בעת הרכבת חיבור גז קבוע
להרכבת חיבור גז קבוע (חיבור גז עשוי תבריגים כגון אום) ,קיימות שיטות
שונות הנמצאות בשימוש באיזורים שונים .החלקים הנפוצים ביותר כבר מצורפים
למכשירכם .ניתן לספק כל חלק אחר כחלק חילוף.
בעת החיבור ,יש להניח את האום קבוע על סעפת הגז ,ולסובב את החלק אליו הוא
מתחבר .יש להשתמש במפתחות בגודל המתאים לשם חיבור בטוח .לכל המשטחים
ביו הרכיבים השונים ,יש להשתמש תמיד באטמים המצורפים לערכת חלקי החילוף.
חובה שהאטמים המשמשים לחיבור יהיו מאושרים לחיבורי גז .אין להשתמש באטמי
שרברבות לחיבורי גז.
זכרו שמכשיר זה מיועד להתחבר לאספקת גז בארץ בה יוצר .ארץ היעד העיקרית
מצויינת על הדופן האחורית של המכשיר .אם משתמשים בו בארץ אחרת ,יש צורך
באחד מהחיבורים שלהלן .במקרה כזה ,יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות
ולברר את חיבור הגז הנכון.
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יש להתקשר לשירות המורשה לצורך ביצוע נכון של חיבורי הגז ובהתאמה לתקני
הבטיחות.
זהירות! אסור להשתמש במצית או גפרור לבדיקה של דליפת גז.

חיבור חשמלי ובטיחות
בעת החיבור החשמלי ,עקבו אחר ההוראות המפורטות במדריך .כבל ההארקה יהיה
מחובר לסיים (טרמינל) הארקה .עליכם לוודא שכבל החשמל עם הבידוד המתאים
יחובר למקור הכוח בעת החיבור .אם אין מוצא חשמלי מוארק מתאים בהתאם
לתקנות שבמקום התקנת המכשיר ,יש לפנות מיד לשירות מורשה .המוצא החשמלי
המוארק יהיה בקרבת המכשיר .אין להשתמש בכבל מאריך .אסור שכבל החשמל
יגע במשטח החם של המוצר .אם הכבל פגום ,צור קשר עם שירות המורשה על-
מנת שיחליפו אותו .כל חיבור חשמלי שגוי באשר הוא עלול להזיק למכשירכם ,לסכן
את בטיחותכם ולהפוך את האחריות שבידיכם לבטלה ומבוטלת .המכשיר מתאים
ל .V230 ,HZ 50-אם מערכת החשמל שונה מערך זה ,פנו מיד לשירות המורשה.
N

3

N

4

2
5

1

L

4

3

L3

5

2

L2

1

L1

52129789

PE

PE

~ H05VV-F 3x1,5mm²

~H05VV-F 5x1,5mm² 3N

יש להרחיק את כבל אספקת החשמל מהחלקים החמים של המכשיר .אחרת הכבל
עלול להינזק ולגרום לקצר חשמלי .היצרן מכריז שלא יישא באחריות כנגד כל סוג של
נזקים ואבידות שנגרמו עקב חיבורים שגויים שבוצעו על-ידי אנשים לא מורשים.
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אזהרות ותקנות כלליות
המכשיר שלכם יוצר בהתאם לתקנות ותקנים ישימים ,בינלאומיים ומקומיים .עבודות
התחזוקה והתיקון יתבצעו אך ורק על-ידי טכנאי שירות מורשים .עבודות התקנה
ותיקונים ללא הידע המתאים שלהלן עלולים לסכן אתכם.
כשהמכשיר פועל ,המשטחים החיצוניים שלו מתחממים .המשטחים הפנימיים של
התנור וכן יציאות הארובה חמים למדי .אפילו כשמהכשיר כבוי ,חלקים אלו ממשיכים
להיות חמים לזמן מסויים .אין לנגוע במשטחי החמים; יש להרחיק מהם ילדים .אין
להשאיר את התנור ללא פיקוח בעת בישול שמנים נוזליים או מוצקים .הם עלולים
להתלקח במצבים של חימום קיצוני .אין לשפוך מים על להבות שנתלקחו כתוצאה
מהשמן .כסו את מחבת הרטבים או מחבת הטיגון עם המכסה שלו על-מנת לחנוק
את הלהבה וכבו את הכיריים .מתגי הכוונון של החום ושל התנור יכוונו כך שיתאימו
לבישול בתנורכם .אחרת התנור לא יפעל .כאשר דלת או מגירת התנור פתוחה ,אין
להשאיר בתוכו דבר .הדבר עלול לערער את יציבות המכשיר או לשבור את המכסה.
אין להניח חפצים כבדים או מוצרים מתלקחים (ניילון ,שקיות ניילון ,נייר ,סמרטוטים
וכו') בתוך המגירה התחתונה .האיסור כולל גם כלי בישול בעלי אבזרים מפלסטיק
(כגון ידיות) .נתקו את המכשיר מהרשת החשמלית כאשר אינכם משתמשים בו וסגרו
את שסתום הגז .הגנו על מכשירכם מפני השפעות אטמוספריות .אין לחשוף את
המכשיר לשמש ,גשם ,רוח ,שלג וכו' .זכרו שמכשיר זה מיועד לשימוש בתוך הבית.

המרות גז
זהירות :ההליכים שלהלן יתבצעו על-ידי אנשי שירות מורשים.
המכשיר שלכם פועל עם גפ"ם .ניתן להתאים את מבערי הגז לעבודה עם סוגים
שונים של גז ,על-ידי החלפת המזרקים המתאימים וכוונון אורך הלהבה המינימאלי
להתאמת הגז שבשימוש .לצורך זה ,יש לבצע את הצעדים שלהלן:
החלפת מזרקים:
מבערי הכיריים:
נתק את אספקת זרימת הגז ואת הזרם החשמלי .הסר את מכסה הכיריים ואת
המתאם .פתחו את הברגים .לשם כך ,השתמשו במפתח  7מ"מ .החליפו את
המזרקים באלו שלקחתם מערכת חלקי החילוף; וודאו שקוטרם מתאים לסוג הגז בו
תשתמשו ,בהתאם לטבלת המידע (בערכת חלקי החילוף).
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כוונון מצב להבה מונמכת:
אורך הלהבה במצב הנמוך יותר ניתן לכיוון בעזרת הבורג השטוח שעל השסתום.
בשסתומים בעלי  FFDהבורג ממוקם על צידו של ציר השסתום .בשסתומים ללא
 ,FFDהבורג ממוקם בתוך ציר השסתום .לכוונון קל של להבה מונמכת ,אנו מציעים,
בעת הכוונון ,להסיר את לוח הבקרה ואת המיקרוסוויטש (מיקרומתג) ,אם קיים .יש
לוודא שהבורג העוקף ( )bypassיהיה במצב רופף כשמעבירים מגז טבעי לגפ"ם;
לאחר מכן יש להדקו .וודאו שהמכשיר אינו מחובר לזרם החשמל ושהזנת הגז
פתוחה.
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על-מנת לקבוע את המצב המינימלי ,יש להצית את המבערים ולהניח להם לבעור
במצב מינימאלי .הסירו את הכפתורים היות והברגים נגישים רק במצב זה .בעזרת
מברג קטן ,הדקו או פתחו את הברגים ב 90-מעלות לערך .כאשר אורך הלהבה מגיע
ל 4-מ"מ לפחות ,הרי שיש חלוקת גז טובה .וודאו שלהבה אינה גוועת כאשר עוברים
ממצב להבה מירבי למינימאלי .צרו רוח מלאכותית בעזרת ידכם כלפי הלהבה כדי
לראות אם הלהבה יציבה .באשר למבער התנור ,הפעילו את מבער התנור ל 5-דקות
לפחות ,לארח-מכן פתחו וסגרו את התנור  2 - 3פעמים לבדוק את יציבות הלהבה
של המבער.
שינוי כניסת הגז
בארצות מסוימות ,סוג כניסת הגז עשוי להיות שונה עבור גז גפ"מ/טבעי .במקרה
כזה ,הסירו את רכיבי החיבור ואת האומים (אם קיימים) וחברו את אספקת הגז
החדשה בהתאם .בכל המצבים ,על כל הרכיבים המשמשים לחיבורי הגז להיות
מאושרים על-ידי הרשויות המקומיות ו/או הבינלאומיות .בכל חיבורי הגז ,קראו את
הפרק "הרכבת אספקת הגז ובדיקת דליפות" המפורט לעיל.

חלק  :4שימוש במבערי הגז
הצתת המבערים
על-מנת לקבוע אילו כפתורים שולטים על אילו מבערים ,בדקו את הסמל שמעל
לכפתור.
הצתה ידנית
אם המכשיר שלכם אינו מצוייד בעזרי הצתה כלשהם או במקרה של תקלה ברשת
החשמל ,בצעו כדלהלן:
על-מנת להצית את אחד המבערים ,סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון עד הסוף,
קרבו גפרור ,נר או התקן ידני אחר להיקף הגבוה ביותר שלו.
הצתה באמצעות שסתום הכיריים (מיקרוסוויטש)
לחצו על שסתום המבער אותו תרצו להפעיל וסובבו את השסתום נגד כיוון השעון
עד הסוף ,בעוד הכפתור לחוץ .המצת יצור רשף כל עוד כפתור הבקרה לחוץ.
המיקרוסוויטש ממוקם מתחת לכפתור ויצור רשף באופן אוטומטי באמצעות המצת
של המבער .המשיכו ללחוץ על הכפתור עד שתראו להבה יציבה על המבער.
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התקן בטיחות ללהבה
מבערי הכיריים:
הכיריים מצויידים בהתקן בטיחות ללהבות המספק הגנה אם הלהבה נכבית במקרה.
אם מתרחש מקרה כזה ,ההתקן יחסום את ערוצי הגז של המבערים וימנע הצטברות
של גז לא שרוף .המתינו  90שניות לפני שתציתו שנית מבער גז שנכבה.
בקרת מבערי הכיריים
לכפתור יש  3מצבים :כבוי  ,OFF (0) -מקסימום ( Max -סמל של להבה גדולה)
ומינימום ( Min -סמל של להבה קטנה) .לאחר הצתת המבער למצב מקסימום ,תוכלו
לכוון את גודל הלהבה בין מצב המקסימום למינימום .אין להפעיל את המבערים
כאשר מצב הכפתור הוא בין מצב מקסימום למצב כבוי (.)OFF
לאחר ההצתה ,בדקו ויזואלית את הלהבות .אם תבחינו בלהבות בעלות קצה צהוב,
מורם או בלתי יציב ,כבו את זרימת הגז ובדקו אם המבער ,המכסים והכיפות שלהם
הורכבו נכון .כמו-כן ,וודאו שלא נשפך נוזל לכיפות המבער .אם להבת המבער נכבית
במקרה ,כבו את המבערים ,אווררו את המטבח באוויר צח ואל תנסו להבעיר שנית
למשך  90שניות.
כשמכבים את הכיריים ,סובבו את הכפתור בכיוון השעון כך שהכפתור יעמוד
במצב "."0
הכיריים שלכם מצויידים במבערים בעלי קוטר שונה .הדרך החסכונית ביותר
להשתמש בגז היא להתאים את המידה הנכונה של מבערי הגז לגודלו של סיר
הבישול ולהביא את הלהבה למצב מינימאלי לאחר נקודת הרתיחה .מומלץ תמיד
לכסות את סיר הבישול.
על-מנת שהמבערים המרכזיים ישיגו ביצוע מירבי ,השתמשו בסירים בעלי קוטר
תחתית שטוחה כדלהלן .שימוש בסירים קטנים יותר מאשר בקוטרים המינימלים
הרשומים להלן יגרמו לאובדן אנרגיה.
מבער מהיר  22 - 26ס"מ
מבער בינוני  14 - 22ס"מ
מבער עזר  12 - 18ס"מ
וודאו שקצה הלהבות אינו מתפשט אל מחוץ להיקף הסיר ,היות והדבר עלול להזיק
לחלקי הפלסטיק שמסביב לסיר (ידיות וכו').
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כאשר אין משתמשים במבערים לתקופה ארוכה ,יש לסגור את שסתום בקרת
הגז הראשי.
אזהרה:
השתמשו רק בסירים שטוחים ובעלי בסיס עבה מספיק .וודאו שבסיס הסיר יבש לפני
שתניחו אותו על המבערים .הטמפרטורה של החלקים הנגישים עלולה להיות גבוהה
כאשר המכשיר פועל .לפיכך ,חובה להרחיק ילדים ובעלי חיים מסביבת המבערים
בזמן הבישול ולאחריו.
לאחר השימוש ,הכיריים נשארים חמים לזמן ממושך ,אין לגעת בהם ואין להניח
עליהם חפצים.
אין להניח סכינים ,מזלגות ,כפיות ומכסים על הכיריים היות והם יתחממו ויוכלו לגרום
לכוויות.
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שימוש בתנורים
שימוש בתנור העליון
המתג עבור התנור העליון מאפשר לבחור את פונקציות התנור .הסבר קצר על
הסמלים והפונקציות שלהם מובא להלן .מידע מפורט על השימוש בהם מובא גם
בעמודים הבאים.
מכשיר זה תוכנן כך שהתנור העליון והתנור הראשי לא יוכלו לפעול בו-זמנית .אם
תפעילו את שני התנורים באותו זמן ,רק התנור הראשי יפעל .כך תוכנן המכשיר ואין
זו תקלה או טעות.
אזהרה :אם תרצו להפעיל את התנור העליון לאחר שהפעלתם את התנור הראשי,
כבו את התנור הראשי ,פתחו את דלת התנור הראשי והמתינו  5דקות עד אשר
התנור הראשי יצטנן .אם תפעילו את התנור העליון כאשר התנור הראשי עדיין חם,
הדבר עלול להשפיע על ביצועי התנור העליון.
''.זה פריטי עבודה בכבשן הנמוך ,וכבשן העליון בו זמנית"
פונקציית צלייה (גריל)
פונקציית צלייה כפולה (גריל כפול)
פונקציית חימום עליון ותחתון (אפייה רגילה)
פונקציית חימום עליון
פונקציית חימום תחתון
אם פונקציית תאורת תנור קיימת בתנור העליון ,היא תידלק תמיד כאשר תיבחר
פונקציה כלשהי.
פונקציית צלייה (גריל)
פונקציה זו משמשת לצלייה (גריל) .על-מנת לצלות ,אנא השתמשו בתבנית הצלייה
המצורפת למוצר .סובבו את המתג של התנור העליון עד אשר יראה את הסימן של
פונקציה זו .לפרטים ,פנו לטבלת הבישול .בסוף הצלייה ,כבכל תהליכי אפייה אחרים,
כבו את מתג התנור העליון .קחו את תבנית הצלייה בעזרת הידית המיוחדת והניחו
את התבנית במקום בטוח .הרחיקו ילדים מהתנור החם במשך הצלייה ולאחריה,
עד אשר יצטנן לגמרי.
אזהרה :יש לוודא שדלת התנור העליון פתוחה בזמן הפעולה של פונקציה זו
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פונקציית צלייה כפולה
פונקציה זו משמשת לאיזור צלייה רחב יותר .על-מנת לצלות ,אנא השתמשו בתבנית
הצלייה המצורפת למוצר .סובבו את המתג של התנור העליון עד אשר יראה את
הסימן של פונקציה זו .לפרטים ,אנא פנו לטבלת הבישול .בסוף הצלייה ,כבכל
תהליכי אפייה אחרים ,כבו את מתג התנור העליון .קחו את תבנית הצלייה בעזרת
הידית המיוחדת והניחו אותה במקום בטוח .הרחיקו ילדים מהתנור החם במשך
הצלייה ולאחריה ,עד אשר יצטנן לגמרי.
אזהרה :על דלת התנור העליון להיות פתוחה בזמן הפעולה של פונקציה זו
חימום עליון ותחתון
בזמן פעולתה של פונקציה זו ,החום שנוצר על-ידי גוף החימום העליון והתחתון
מבטיח שהמזון יתבשל היטב מכל צדדיו .סובבו את המתג של התנור העליון עד אשר
יראה את הסימן של פונקציה זו והניחו את התבנית על הרשת .מומלץ לחמם מראש
במשך  10דקות .באמצעות פונקציה זו ,תוכלו לאפות עוגה ,עוגת ספוג ופלאן ,ספגטי
בתנור ,לזניה ופיצה .לפרטים ,אנא פנו לטבלת הבישול .בסוף הבישול ,כבכל תהליכי
אפייה אחרים ,כבו את מתג התנור העליון .קחו את תבנית האפייה והניחו במקום
בטוח .הרחיקו ילדים מהתנור החם במשך הצלייה ולאחריה ,עד אשר יצטנן לגמרי.
אזהרה :על דלת התנור העליון להישאר סגורה במשך פעולתה של פונקציה זו
פונקציית חימום עליון
פונקציה זו מתאימה לחימום מזון ולא לאפייה .סובבו את המתג של התנור העליון עד
אשר יראה את הסימן של פונקציה זו .והניחו את התבנית על הרשת .בסוף החימום,
כבו את המתג של התנור העליון .קחו את תבנית האפייה והניחו במקום בטוח.
הרחיקו ילדים מהתנור החם במשך הצלייה ולאחריה ,עד אשר יצטנן לגמרי.
אזהרה :על דלת התנור העליון להישאר סגורה במשך פעולתה של פונקציה זו
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שימוש בתנורים
שימוש בתנור תחתון ראשי
המתג עבור התנור העליון מאפשר לבחור את פונקציות התנור .הסבר קצר על
הסמלים והפונקציות שלהם מובא להלן .מידע מפורט על השימוש בהם מובא גם
בעמודים הבאים.
פונקציית הפשרה
פונקציית חימום עליון ותחתון (אפייה רגילה)
פונקציית מאוורר טורבו וגוף חימום סיבובי
(טורבו אקטיבי קיים בדגמי  66/67בלבד)
פונקציית חימום עליון ותחתון עם מאוורר
(טורבו פסיבי קיים בדגמי  66/67בלבד)
פונקציית צלייה (גריל)
פונקציית צלייה עם מאוורר טורבו

פונקציית הפשרה
ניתן להתחיל בפונקציית ההפשרה על-ידי הנחת המזון הקפוא בתוך התנור וסיבוב
המתג של התנור הראשי לסימן המתאים .פונקצייה זו אינה מבשלת מזון אלא
עוזרת להפשיר אותו בזמן קצר מאוד .הניחו את המזון להפשרה על הרשת במדף
השלישי והניחו את התבנית בתחתית התנור על-מנת לאסוף את המים שינזלו בעת
ההפשרה.
חימום עליון ותחתון (אפייה רגילה)
בזמן פעולתה של פונקציה זו ,החום שנוצר על-ידי גוף החימום העליון והתחתון
מבטיח שהמזון יתבשל היטב ובצורה אחידה בכל צדדיו .סובבו את המתג של התנור
העליון עד אשר יראה את הסימן של פונקציה זו והניחו את התבנית על הרשת.
מומלץ לחמם מראש במשך  10דקות .באמצעות פונקציה זו ,תוכלו לאפות עוגה,
עוגת ספוג ופלאן ,ספגטי בתנור ,לזניה ופיצה .לפרטים ,פנו לטבלת הבישול.
בסוף האפייה ,כבכל תהליכי אפייה אחרים ,כבו את מתג התנור העליון .קחו את
תבנית האפייה והניחו במקום בטוח .הרחיקו ילדים מהתנור החם במשך הצלייה
ולאחריה ,עד אשר יצטנן לגמרי.
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פונקצית חימום עליון ותחתון עם מאוורר (טורבו פסיבי  -רק בדגמי )66/67
בזמן פעולתה של פונקציה זו ,האוויר המחומם שנוצר על-ידי גוף החימום העליון
והתחתון נע באמצעות המאוורר מאחורי הדופן האחורית של התנור הראשי.
סובבו את המתג של התנור הראשי עד אשר יראה את הסימן של פונקציה זו ואת
הטמפרטורה שהוגדרה .כוונו את הטיימר הדיגיטלי או הטיימר המכני .הניחו את
התבנית על הרשת .מומלץ לחמם מראש במשך  10דקות .פונקצייה זו מתאימה
לאפייה על תבנית אחת ומומלץ להשתמש בה לאפיית עוגות ומאפים .לפרטים ,פנו
לטבלת הבישול.
בסוף הבישול ,כבכל תהליכי אפייה אחרים ,כבו את מתג התנור העליון ואת מתג
התרמוסטט .קחו את תבנית האפייה והניחו במקום בטוח .הרחיקו ילדים מהתנור
החם במשך הצלייה ולאחריה ,עד אשר יצטנן לגמרי.
מאוורר ופונקציית גוף חימום סיבובי (טורבו אקטיבי רק בדגמי )66/67
פונקציה זו מפזרת אוויר חם באופן שווה בתנור והיא מתאימה לאפייה בתבנית אחת
או יותר (ניתן לאפות עד שלוש תבניות בו זמנית).
סובבו את המתג של התנור הראשי עד אשר יראה את הסימן של פונקציה זו ואת
הטמפרטורה שהוגדרה .כוונו את הטיימר הדיגיטלי או הטיימר המכני .הניחו את
התבנית על הרשת .מומלץ לחמם מראש במשך  10דקות .אם יש לכם שתי תבניות
אפייה שתרצו לאפות בתנור ,עליכם להשתמש בחום זה אשר מתאים ביותר .אפייה
בשתי תבניות אפייה דורשת זמן אפייה ארוך יותר יחסית לאפייה בתבנית אחת.
באופן כללי ,זמן אפיית מזון בשתי תבניות אינו זהה .לפיכך ,הוציאו מהתנור את
התבנית שהמזון בה כבר נאפה והשאירו את התבנית השנייה .היות ויהיה מעבר חום
בין שתי התבניות בזמן אפיית שתי תבניות מזון ,איכות האפייה תהיה נמוכה יותר
מאשר באפייה עם תבנית אחת .באפייה בשתי תבניות ,תוכלו להשיג תוצאות טובות
יותר אם תחליפו בין מקומות התבניות אם נדרש .לפרטים ,פנו לטבלת הבישול.
בסוף הבישול ,כבכל תהליכי אפייה אחרים ,כבו את מתג התנור העליון ואת מתג
התרמוסטט .קחו את תבנית האפייה והניחו במקום בטוח .הרחיקו ילדים מהתנור
החם במשך הצלייה ולאחריה ,עד אשר יצטנן לגמרי.
פונקציית צלייה (גריל)
פונקציה זו משמשת לצלייה (גריל) .על-מנת לצלות ,אנא השתמשו בתבנית הצלייה
המצורפת למוצר .סובבו את המתג של התנור העליון עד אשר יראה את הסימן של
פונקציה זו .לפרטים ,פנו לטבלת האפייה .בסוף הצלייה ,כבכל תהליכי אפייה אחרים,
כבו את מתג התנור העליון .קחו את תבנית הצלייה בעזרת הידית המיוחדת והניחו
אותה במקום בטוח .הרחיקו ילדים מהתנור החם במשך הצלייה ולאחריה ,עד אשר
יצטנן לגמרי.
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פונקציית צלייה עם מאוורר
פונקציה זו המשלבת גריל ומאוורר מבטיחה צלייה מושלמת .היא משמשת גם
לצליית עופות .על-מנת לצלות ,אנא השתמשו בתבנית הצלייה המצורפת למוצר.
סובבו את המתג של התנור הראשי עד אשר יראה את הסימן של פונקציה זו ואת
הטמפרטורה שהוגדרה .כוונו את הטיימר הדיגיטלי או הטיימר המכני .לפרטים ,פנו
לטבלת האפייה .בסוף הצלייה ,כבכל תהליכי אפייה אחרים ,כבו את מתג התנור
העליון .קחו את סיר הצלייה בעזרת הידית המיוחדת והניחו אותה במקום בטוח.
הרחיקו ילדים מהתנור החם במשך הצלייה ולאחריה ,עד אשר יצטנן לגמרי.
אזהרה :דלת התנור העליון תהיה במצב פתוח בזמן הפעולה של פונקציה זו
פונקציית שבת:
פונקצייה זו מיעודת לשימוש בשבתות ובחגים .קיים גוף חימום לשבת אחד בכל
תנור .פונקצייה זו נשלטת על-ידי כפתורי שבת שעל לוח הבקרה .כאשר מתחילים
את פונקציית שבת ,הכפתור הרלוונטי יאיר באדום .כאשר מופעלת פונקציה
זו ,הטמפרטורה של מרכז התנור היא בסביבות  100מעלות .כאשר משתמשים
בפונקציה זו ,נורית התנור אינה עובדת.
טבלת צלייה
זמן צלייה )דקות בסה"כ)
0:10-0:15
0:15-0:20
0:40-0:50
0:20 - 0:30
0:20-0:30
0:20-0:30
0:15-0:25
0:20-0:30
0:15-0:20
0:15-0:30
0:20-0:30
0:06-0:12
0:12-0:16

0:14-0:20
0:05-0:10

מזון
נתחי בשר דק
המבורגרים מבקר
נתחי עוף
צלעות טלה
צלעות בשר
מקרל/טרוטה
פילטים של בקלה/דג סול
קבבים
כליות  -טלה
כליות  -טלה
נקניקיות
סטייק  -נא
סטייק  -מדיום
סטייק  -עשוי היטב
כריכים קלויים
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טבלת צלייה
ארוחה
בקר/בקר עם
o
160-180 C
עצמות

זמן אפייה

טמפרטורה

 20 - 35דקות עבור  0.5ק"ג ו 20 - 35 -דקות מעבר.

כבש/טלה

160-180 C

 20 - 35דקות עבור  0.5ק"ג ו 20 - 35 -דקות מעבר.

בשר/עגל

160-180 C

 30 - 40דקות עבור  0.5ק"ג ו 30 - 40 -דקות מעבר.

עוף

160-180 C

 20 - 25דקות עבור  0.5ק"ג ו 20 -דקות מעבר.

הודו/אווז

160-180 C

 20 - 25דקות עבור  0.5עד  3.5ק"ג ו 10-דקות לכל ק"ג
נוסף מעבר ל 3.5-ק"ג.

ארנבת

160-180 C

 - 20דקות עבור  0.5ק"ג ו 20 -דקות מעבר.

o

o

o

o

o

מפרט טכני עבור התנור התחתון והתנור הראשי
תנור עליון במידות 60x60

ערך נקוב

גוף חימום עליון

700W

גוף חימום תחתון

700W

גוף חימום לצלייה

1600W

תנור ראשי במידות 60x60

ערך נקוב

גוף חימום עליון

1200W

גוף חימום לצלייה

2000W

גוף חימום טבעתי

2000W

גוף חימום עליון לשבת

160W

גוף חימום תחתון לשבת

180W
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פעולת הטיימר
טיימר מכני
 תפעול ידני :סובבו את כפתור הטיימר כנגד כיוון השעון כך שהכפתור יראה על" "Mבמצב זה ,התנור ימשיך לפעול כל עוד בורר הפונקציות וכפתור התרמוסטט
דלוקים.
 פעולה עם טיימר :סובבו את כפתור הטיימר עם כיוון השעון וכוונו כרצונכם .ברגעשתשחררו את הכפתור ,הטיימר יתחיל בספירה לאחור החל מן הזמן שבחרתם.
כאשר הטיימר מגיע ל ,"0"-התנור יפסיק לפעול.

הפעלה ידנית

פעולת הטיימר

21

אבזרי התנור
התנור מסופק עם אבזרים .תוכלו גם להשתמש באביזרים שרכשתם בעצמכם,
אבל עליהם להיות עמידים לחום ולהבות .תוכלו גם להשתמש בכלי זכוכית ,תבניות
עוגה ותבניות לתנור מיוחדות אשר מתאימים לשימוש בתנור .שימו לב להוראות
השימוש של יצרן האביזרים .אם תשתמשו בכלים קטנים ,מקמו אותם על רשת
הכרום כך שיהיו ממש בחלקה האמצעי של הרשת .אם המזון שתאפו אינו מכסה
לגמרי את התבנית ,אם המזון נלקח מהקפאה או שהתבנית בה אתם משתמשים
משמשת לאיסוף מיצי מזון הנוזלים בזמן הצלייה ,ייתכן שיהיה שינוי בצורת התבנית
בשל החום הגבוה בזמן האפייה או הצלייה .התבנית חוזרת לצורתה המקורית רק
כאשר היא מתקררת לאחר האפייה .זוהי תופעה פיסית רגילה בזמן העברת חום.
אין להשאיר תבנית או כלי בסביבה קרה מיד לאחר אפייה בתבנית או כלי העשויים
זכוכית .אין להניח על משטחים קרים ורטובים .יש להניח על מטלית מטבח יבשה או
רשת מיוחדת ולהבטיח התקררות איטית .אחרת התבנית או הכלי העשויים זכוכית
עלולים להישבר .אם תצלו בתנור ,אנו ממליצים להשתמש בתבנית שסופקה עם
המוצר (אם המוצר שרכשתם כולל אותה) .אם תשתמשו ברשת גריל מתכת גדולה,
הניחו תבנית על אחד מן המדפים הנמוכים לשם איסוף שמן .כמו-כן ,לניקוי קל,
הניחו עליה מים .כפי שהוסבר בפרקים הרלוונטיים ,אין לנסות להשתמש בגריל
המופעל באמצעות גז ובמבערי הגז ללא מכסה המגן לצלייה.
את המגש עמוק לא ניתן להשתמש במם על המדף התחתון של התנור העליון.

22

חלק  :5ניקוי ותחזוקת התנור
ניקוי
לפני הניקוי ,וודאו שכל מתגי הבקרה במצב כבוי ושהמכשיר הצטנן .נתקו את
המכשיר .בדקו האם חומרי הניקוי מתאימים לתנור ומומלצים על-ידי היצרן .אין
לנקות בעזרת משחות צורבות ,אבקות ניקוי שוחקות ,צמר פלדה עבה או כלים קשים
היות והדבר עלול להזיק למשטחים .אם נוזלים שגלשו נשרפו ,חלקי האמייל עלולים
להינזק .יש לנקות מיד את הנוזלים שגלשו.
ניקוי פנים התנור
לפני הניקוי ,נתקו את התנור מהשקע .הדרך הטובה ביותר לניקוי פנים התנור
המצופה אמייל היא כשהתנור עדין חמים .לאחר כל שימוש ,נגבו את התנור בעזרת
מטלית רכה שנטבלה במי סבון .לאחר מכן ,נגבו אותו בעזרת סמרטוט רטוב פעם
נוספת ויבשו .ייתכן ויהיה צורך להשתמש בחומר ניקוי נוזלי מידי פעם ולבצע ניקוי
משלים .אין לנקות בעזרת חומרי ניקוי אבקתיים/יבשים או בקיטור.
ניקוי מכסה התנור
בכדי לנקות את מכסה התנור מבפנים ומבחוץ ,השתמשו בחומר ניקוי לזגוגיות.
לאחר מכן שטפו ,ויבשו בעזרת סמרטוט יבש.
ניקוי הכיריים  -משטח
הרימו את תומכי הסירים ,המכסים והכיפות של המבערים .נגבו ונקו את הלוח
האחורי עם סמרטוט שנטבל במי סבון .נקו את המכסים והכיפות של המבערים
ושטפו אותם .אין להשאירם רטובים; יש לנגבם עם מגבות נייר .לאחר הניקוי ,וודאו
שהרכבתם אותם בצורה נכונה .אין לנקות את חלקי הכיריים בעזרת ספוג מתכת.
הדבר גורם לשריטות .המשטחים העליונים לתמיכה בסירים עלולים להישרט עם
הזמן ,עקב שימוש .חלקים אלה אינם מחלידים ואין פירושו של דבר פגם בייצור .בזמן
ניקוי פלטות הכיריים ,וודאו שמים לא נכנסים לגביעי המבערים ,היות והדבר עלול
לחסום את המזרקים.
מכסי המבערים:
מעת לעת יש לרחוץ את תומך הסירים מאמייל ,מכסים מאמייל ואת ראשי המבערים
עם מים חמימים ,לשטוף ולייבש .לאחר שייבשתם אותם באופן יסודי ,הרכיבו אותם
בצורה נכונה.
חלקים מאמייל:
על-מנת לשמור אותם חדשים ,יש צורך לנקות אותם לעיתים קרובות במי סבון
חמימים ועדינים ולאחר מכן לייבש עם מטלית יבשה .אין לשטוף אותם בעודם חמים
ואין להשתמש באבקות שוחקות או חומרי ניקוי שוחקים .אין להשאיר ,חומץ ,קפה,
חלב ,מלח ,מים ,לימון או מיץ עגבניות כך שיבואו במגע אם החלקים מאמייל לאורך
זמן.
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פלדת אל-חלד:
יש לנקות לעיתים קרובות את החלקים מפלדת אל-חלד בעזרת ספוג רך ולאחר
מכן לייבש בעזרת מטלית יבשה .אין להשתמש באבקות שוחקות או בחומרי ניקוי
שוחקים .אין להשאיר חומץ ,קפה ,חלב ,מלח ,מים ,לימון או מיץ עגבניות כך שיבואו
במגע אם החלקים מפלדת אל-חלד לאורך זמן.

הסרה והרכבה לדלת התנור העליון
זווית אוכף
פריט א

חריץ שקוע
(ראו פריט ב)

זווית אוכף
(ראו פריט א)

פריט ב

חריץ שקוע

* סגרו את הדלת כמעט עד הסוף
והסירו על-ידי משיכתה לכיוונכם.

הערה :הרכבת הדלת מתבצעת כמו ההסרה אבל בסדר הפוך .אנא שימו לב
שהצורות השקועות על כל מנגנון צירים יונחו כהלכה על חלק הציר המקביל כפי
שמוצג לעיל.
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תחזוקה
החלפת נורית תנור
ראשית ,נתקו את התנור מאספקת החשמל וודאו שהתנור קר .הסירו את הנורה
לאחר הסרת המכסה בקידמת המנורה .הרכיבו את הנורה החדשה וודאו שהיא
עמידה ל 300-מעלות צלזיוס (סוג  .)230 V, 25 Watt, E14הרכיבו את זכוכית ההגנה.
לאחר תהליך זה ,התנור מוכן לשימוש.
בקרות אחרות
מעת לעת יש לבדוק את צינור חיבור הגז .אם תרגישו באי-תקינות ,ואפילו פשוטה,
הודיעו למרכז השירות עלהחלפת הצינור .אנו ממליצים שחלקי חיבור הגז יבדקו
אחת לשנה .אם הורגשה אי-תקינות בהפעלת כפתורי הבקרה של הכיריים והתנור,
הודיעו לשירות המורשה.
פתרון בעיות בסיסי לפני פנייה לשירות.
●●אם התנור לא פועל
○○ייתכן שכבל החשמל לא בשקע ,ייתכן ויש הפסקת חשמל .בדגמים המצויידים
בטיימר ,ייתכן והטיימר אינו מווסת.
●●אם התנור לא מתחמם;
○○ייתכן והחום אינו מותאם למתג בקרת החום של תנור
●●אם נורית התאורה הפנימית אינה מאירה;
○○יש לבדוק את החשמל .יש לבדוק אם הנוריות פגומות .אם הנוריות פגומות,
תוכלו להחליפן בהתאם להוראות מדריך זה.
●●אפייה (אם החלק התחתון והעליון לא נאפים באופן שווה);
○○בדקו את מיקום המדפים ,משך האפייה וערכי החום בהתאם למדריך.
●●מלבד זאת ,אם עדיין תתקלו בבעיות ,אנא ,פנו לשירות המורשה.
מידע בנוגע להובלה
אם נדרשת לכם הובלה ,שמרו על אריזתו המקורית של המוצר וקחו בה את המוצר
אם נדרש .מלאו אחר סימני ההובלה המופיעים על האריזה .הדביקו בסרט דביק את
חלקיו העליונים של התנור ,כיפות ,מכסים ותומכי הסירים לפאנלים של התנור .הניחו
נייר בין המכסה העליון והפאנל של תנור הבישול ,כסו את המכסה העליון ואז הדביקו
אותו למשטחים הצידיים של התנור .הדביקו קרטון או נייר על המכסה הקידמי על
הזכוכית הפנימית של התנור על-מנת שלא ייגרם נזק למכסה התנור בזמן ההובלה.
כמו-כן ,הדביקו את מכסי התנור לדפנות הצידיות.
אם אין בידכם את האריזה המקורית ,הכינו קופסא אחרת כך שהמכשיר ,ובמיוחד
המשטחים החיצוניים (משטחי זכוכית ומשטחים צבועים) של התנור יהיו מוגנים מפני
נזקים חיצוניים.
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LPG
G30 28-30 mbar 7,5kW
G30 28-30 545 g/h
מעמד 1
mbar
I3B/P IL
גדול מבער
)Հաղորդիչ (1/100 մմ

85

דירוג נומינלי ) (KW

3

הצריכה 1h

218,1 g/h

מדיום מבער
)Հաղորդիչ (1/100 մմ
דירוג נומינלי ) (KW
הצריכה 1h

65
1,75
127,2 g/h

מדיום מבער
)Հաղորդիչ (1/100 մմ
דירוג נומינלי ) (KW
הצריכה 1h

65
1,75
127,2 g/h

עזר מבער
)Հաղորդիչ (1/100 մմ

50

דירוג נומינלי ) (KW

1

הצריכה 1h

72,7 g/h

התנור העליון

יצרן

Telsa
TS6912W / TS6912IX

0.85
-

35

45

25
35
-

1556
1200
1556
1468
1468

תנור ראשי

Telsa
TS6912W / TS6912IX

0.88
0.79

56

45

25
35
40

1556
1200
1556
1468
1468

יצרן

Telsa
TS6912W
TS6912IX
OPERATING AND
INSTALLATION INSTRUCTIONS
OF DUAL FUEL DOUBLE OVEN

Dear Customer,
Our goal is to offer you products with high quality that exceed your
expectations. Your appliance is produced in modern facilities carefully
and particularly tested for quality.
This manual is prepared in order to help you use your appliance that is
manufactured by the most recent technology, with confidence and
maximum effciency.
Before using your appliance, carefully read this guide that includes the
basic information for right and safe installation, maintenance and use
please contact to the nearest Authorized Service for the installation of
your product.

CONTENS:
1. INTRODUCTION OF PRODUCT
2. WARNINGS
3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE
4. USE OF GAS BURNERS
5. CLEANING AND MAINTENANCE
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PART 1: INTRODUCTION OF PRODUCT

1. Metal lid
2. Enemal Pan Supports
3. Control Panel
4. Top Oven Door
5. Main Oven Door
6. Tray
7. Grid
8. Mechanical Timer
9. Top Oven Control Knob
10. Main Oven Control Knob
11. Main Oven Thermostat
12. Gas Burners Control Knobs
13. Top Oven Shabat Function Button
14. Main Oven Shabat Function Button
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0
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0

M
50

100
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X
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20

250

30
100

90
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80

8

70

14

150

60

20
200

50

9

10

12

11

Note:The control panel of cooker may differ according to the specifications of
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PART 2: WARNINGS
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE USING YOUR
APPLIANCE, AND KEEP IT IN A CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE WHEN NECESSARY.
THIS MANUAL IS PREPARED FOR MORE THAN ONE MODEL IN COMMON. YOUR APPLIANCE
MAY NOT HAVE SOME OF THE FEATURES THAT ARE EXPLAINED IN THIS MANUAL. PAY
ATTENTION TO THE EXPRESSIONS THAT HAVE FIGURES, WHILE YOU ARE READING THE
OPERATING MANUAL.

General Safety Warnings

- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children
without supervision.
- WARNING: The appliance and its accessible
parts become hot during use. Care should be
taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept
away unless continuously supervised.
- WARNING: Unattended cooking on a hob with
fat or oil can be dangerous and may result in
fire. NEVER try to extinguish a fire with water,
but switch off the appliance and then cover
flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- WARNING: Danger of fire: do not store items
on the cooking surfaces.
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- WARNING: If the surface is cracked, switch off
the appliance to avoid the possibility of electric
shock.
- For hobs incorporating a lid, any spillage
should be removed from the lid before opening.
And also the hob surface should be allowed to
cool before closing the lid.
- The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
- WARNING: In order to prevent tipping of the
appliance, the stabilizing brackets must be
installed. (For detail information please read the
anti-tilting kit set guide.)
- During use, the appliance becomes hot. Care
should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
- During use, handles held for short periods in
normal use can get hot.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass and
other surface since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass or
damage to the surface.
- Do not use steam cleaners for cleaning the
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- WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to avoid
the possibility of electric shock.
- CAUTION: Accessible parts may be hot when
the cooking or grilling is in use. Young children
should be kept away.
• Your appliance is produced in accordance with all applicable local and international standards and
regulations.
• Maintenance and repair work must be made only by authorized service technicians. Installation and
repair work that is carried out by unauthorized technicians may endanger you. It is dangerous to alter
or modify the specifications of the appliance in any way.
• Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure
or electricity voltage and frequency) and the requirements of the appliance are compatible. The
requirements for this appliance are stated on the label.
• CAUTION: This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor domestic
household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such
as for non-domestic use or in a commercial environment or room heating.
• Do not try to lift or move the appliance by pulling the door handle.
• This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be installed
and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention shall be given
to the relevant requirements regarding ventilation.
• If after 15 s the burner has not lit, stop operating the device and open the compartment door and/or
wait at least 1 min before attempting a further ignition of the burner.
• These instructions are only valid if the country symbol appears on the appliance. If the symbol does
not appear on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide
the necessary instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the
country.
• All possible security measures have been taken to ensure your safety. Since the glass may break,
you should be careful while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or knocking on the glass with
accessories.
• Ensure that the supply cord is not wedged during the installation. If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to
prevent a hazard.
• While the oven door is open, do not let children climb on the door or sit on it.
Installation Warnings
• Do not operate the appliance before it is fully installed.
• The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is
notresponsible for any damage that might be caused by defective placement and installation by
unauthorized people.
• When you unpack the appliance, make sure that it is not damaged during transportation. In case of
any defect; do not use the appliance and contact a qualified service agent immediately. As the
materials used for packaging (nylon, staplers, styrofoam...etc) may cause harmful effects to children,
they should be collected and removed immediately.
• Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such as sun, rain, snow
etc.
• The surrounding materials of the appliance (cabinet) must be able to withstand a temperature of min
100°C.
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During usage
• When you first run your oven a certain smell will emanate from the insulation materials and the
heater elements. For this reason, before using your oven, run it empty at maximum temperature for
45 minutes. At the same time you need to properly ventilate the environment in which the product is
installed.
• During usage, the outer and inner surfaces of the oven get hot. While opening the oven door, step
back to avoid the hot steam coming out of the oven. There may be a risk of burns.
• Do not put flammable or combustible materials, in or near the appliance when it is operating.
• Always use oven gloves to remove and replace food in the oven.
• Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire on condition of
extreme heating. Never pour water on to flames that are caused by oil. Cover the saucepan or frypan with
its cover in order to choke the flame that has occured in this case and turn the cooker off.
• Always position pans over the centre of the cooking zone, and turn the handles to a safe position so they
cannot be knocked or grabbed.
• If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control switch off. Also when
you do not use the appliance, keep the gas valve off.
• Make sure the appliance control knobs are always in the "0" (stop) position when it is not used.
• The trays incline when pulled out. Be careful not to let hot liquid spill over.
• CAUTION: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat, moisture and products
of combustion in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated especially
when the appliance is in use, keep natural ventilation holes open or install a mechanical ventilation
device (mechanical extractor hood).
• Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of
a window, or more effective ventilation, for example increasing the level of mechanical ventilation
where present.
• While using the grill burner, keep the oven door open and always use the grill deflector shield
supplied with the product. Never use the grill burner with the oven door closed.
• CAUTION: Glass lids may shatter when heated.
Turn off all the burners before shutting the lid.
The hob surface should be allowed to cool before closing the lid.
• When the door or drawer of the oven is open, do not leave anything on it. You may unbalance your
appliance or break the cover.
• Do not put heavy things or flammable or ignitable goods (nylon, plastic bag, paper, cloth...etc) into
the drawer. This includes cookware with plastic accessories (e.g. handles).
• Do not hang towels, dishcloths or clothes from the appliance or its handles.
During cleaning and maintenance
• Always turn the appliance off before operations such as cleaning or maintenance. You can do it
after plugging the appliance off or turning the main switches off.
• Do not remove the control knobs to clean the control panel.
TO MAINTAIN THE EFFICIENCY AND SAFETY OF YOUR APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU
ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED
SERVICE AGENTS IN CASE OF NEED.
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PART 3: INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE
This modern, functional and practical oven, that was manufactured with the
parts and materials of highest quality, will meet your cooking needs in every aspect.
You must surely read this manual so that you don't have any problem in future and
to be able to have satisfactory results. The following information are the required
rules for right installation and service processes. It must be read especially by the
technician who will install the appliance.
Contact To Authorized Service For Mounting Of Your Oven.
ENVIRONMENT WHERE YOUR APPLIANCE WILL BE INSTALLED
Your oven must be set up and used in a place where it will always have
ventilation. While operating, this appliance needs 2m3 /h air per kw input. There
must be a natural ventilation enough to provide the gas to be used in the
environment. The average air flow must directly come in through the air holes that
will be opened on the walls that are opened towards outside.
Air inlet section
min. 100 cm2

Air inlet section
min. 100 cm2

Þekil 2
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These air holes must have at least the effective cross section of 100cm3 for fresh
air circulation (One or more air holes can be opened.). This hole (or holes) must be
opened so that they are not blocked. Preferably they must be placed close to the
bottom and at opposite side of the smokes of the burned gases that were emptied. If
it seems not possible to open these ventilations in the place where the appliance is
set up, the needed air can also be obtained through the next room, provided that
this place is not a bed room or a dangerous place. In this case this “next room” must
also be ventilated as required.
Emptying of the Burned Gases from Environment
The cooking appliances that operate with gas, throw the burned gas wastes out
directly to the outside or through the cooker hoods that are connected to the a
chimney that opens directly to the outisde. If it seems not possible to install a cooker
hood, it is required to set an electric fan on the window or wall that has access to
fresh air. This electric fan must have the capacity to change the air of the kitchen
environment 4-5 times of its own volume of air per hour
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Cooker hood
flue

Electrical ventilator

Air inlet section
min. 100cm2

Air inlet section
min. 100cm2
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INSTALLATION OF OVEN
There are some factors that must be paid attention to while installing your
oven. Surely be very careful to while installing your oven. Pay attention to our below
instructions in order to be able to prevent any problems and/or dangerous situations
that may occur later.
The appliance can be placed close to other furniture on condition that in the
area where the oven is set up, the furniture's height does not exceed the height of the
cooker panel. Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no
flammable or inflammable materials such as curtain, waterproof cloth, etc. that will
begin to burn quickly. It is required that there must be least a 2cm blank space around
the oven for air circulation. The furniture close to oven must be manufactured
resistant to temperatures up to 80C. If the kitchen furniture are higher than the hob
plate of the oven, it must be at least 10cm away from the oven's side. The minimum
heights from the oven's pan and wall cupboards and cooker hoods with fan over the
oven, are shown as above. Thus, the cooker hood must be at minimum 650mm height
from the cooker pan. If there is no cooker hood, this height must not be less than
700mm.
ADJUSTMENT OF FEET
Your oven stands on 4 adjustable feet. When the oven is placed where it will
be used, check if the oven is balanced. If it is not balanced, you can make the
adjustment by turning the feet clockwise if required. It is possible to raise the
appliance maximum 35 mm. by the feet. If the feet are adjusted appropriately, it is
required not to move the appliance by dragging, it should be moved by lifting it up.
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GAS CONNECTION
The connection of the appliance should be performed in accordance with
local and international standards and regulations applicable. You can find the
information related to appropriate gas types and appropriate gas injectors on
technical data table. If the pressure of used gas is different than these values stated
of the or not stable in your area, it is required to affix an available pressure regulator
on the gas inlet. It is certainly required to contact to the authorized service to make
these adjusments.
If the gas connection is made by a flexible hose that is fixed on the gas inlet
of appliance, it must be fixed by a pipe collar as well. Connect your appliance with a
short and durable hose that is as close as possible to the gas source. The hose's
permitted maximum lenght is 1.5m. The hose that brings gas to the appliance must
be changed once a year for your security.
The points that must be checked during flexible hose assembly
The hose must be kept clear from areas that may heat up to temperatures in
excess of 0 C. The hose must not be ruptured, bent or folded. The hose must be
kept clear of sharp corners, moving things, and should not be defective. Before
assembly, it must be checked whether there is any production defect. As gas is
turned on, all connection parts and hose must be checked with bubbly water or
leakage fluids. Do not use naked flame to check gas leakage. All metal components
used during gas connection must be clear of rust. Also check the expiry dates of
components used.
The points that must be checked during Fixed gas connection assembly
To assemble a fixed gas connection (gas connection made by threads, e.g.
a nut), there are different methods used in different areas. The most common parts
are already supplied with your appliance. Any other part can be supplied as spare
part.
During connections always keep the nut on the gas manifold fixed, while
rotating the counter-part. Use spanners of appropriate size for safe connection. For
all surfaces between different components, always use the seals provided in the
spare set. The seals used during connection should also be approved to be used in
gas connections. Do not use plumbing seals for gas connections.
Remember that this appliance is prepeared to be connected to gas supply in
the country for which it has been produced. The main country of destination is
marked on the rear cover of the appliance. If you need to use it in another country,
any of the connections in the figure below can be required. In such a case, contact
local authorities to learn the correct gas connection.

97

It is required to call the authorized service to be able to make the gas
connections appropriately and in compliance with safety standards.
ATTENTION Surely do not use any match and lighter for control of gas
leakage.
ELECTRIC CONNECTION AND SECURITY
During the electric connection, follow the instructions stated in the user
manual. The earthing cable must be connected to the earth terminal. You have to
ensure the power cord with suitable insulation to be connected to the power source
during the connection . If there is no appropriate earthed electric outlet in
accordance with regulations in the place where the appliance will be installed,
immediately contact to our authorized service. The earthed electric outlet must be
close to the appliance. Do not use an extension cord. The power cord must not
touch to the hot surface of the product. In case the cord is damaged, contact
Authorized Service to have it changed. Any wrong electric connection may damage
your appliance, as well as endangering your safety, rendering your guarantee
invalid. The appliance is adjusted for 230V 50Hz electricity. If the network electricity
is different than this value, immediately contact your authorized service.
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The supply cord should be kept away from hot parts of appliance.
Otherwise the cord may be damaged, causing short circuit. The producer firm
declares that it has no responsibility against any kind of damages and losses that
are caused by improper connections that are performed by unauthorized people.
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GENERAL WARNINGS AND MEASURES
Your appliance is produced in accordance with the local and international
standards and regulations applicable. The maintenance and repair works must be
made only by authorized service technicians. The installation and repair works
without following proper knowledge may endanger you.
While your appliance operates, its outside surfaces heat up. The interior
surfaces of oven, and the flue outlets are quite hot. Even if the appliance is
turned off, these parts keep its heat for a specific time. Do not touch onto hot
surfaces, and keep children away. Do not leave the cooker while cooking with
solid or liquid oils. They may catch fire on condition of extreme heating. Never
pour water to the flames that are caused by oil. Cover the saucepan or frypan
with its cover in order to choke the flame that has occured in this case and turn
the cooker off. The oven and heat adjustment switches must be adjusted for
cooking in your oven. Otherwise the oven does not operate. When the door or
drawer of oven is open do not leave anything on it . You may unbalance your
appliance or break the cover. Do not put heavy things or flammable or ignitable
goods (nylon, plastic bag,paper,cloth...etc) into the lover drawer. This includes
cookware with plastic accessories (e.g. handles). Plug the appliance off the
electrical network when you do not use the appliance and keep the gas valve off.
Protect your appliance against atmospheric effects. Do not leave it to effects
such as sun, rain, snow, powder etc. Remember that this appliance is designed
for indoor use.
GAS CONVERSIONS
Caution : The following procedures must be undertaken by authorized
service personnel.
Your appliance is adjusted to be operated with LPG gas. The gas burners
can be adapted to different types of gas, by replacing the corresponding injectors
and adjusting minimum flame length suitable to the gas in use. For this purpose,
following steps should be performed:
Changing Injectors:
Hob Burners:
Cut off the feeding gas flow and electric current. Remove the hob cap and
the adapter. Unscrew the injectors. For this, use a 7mm spanner. Replace the
injector with the ones from the spare set, with corresponding diameters suitable to
the type of gas that is going to be used, according to the information chart (which is
also supplied in the spare set).
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Adjusting The Reduced Flame Position :
The flame length in the minimum position is adjusted with a flat screw located
on the valve. For valves with FFD, the screw is located on the side of the valve
spindle. For valves without FFD, the screw is located inside the valve spindle. For
easier reduced flame adjustment, we advise to remove the control panel (and
microswitch, if present) during adjustment.The position the by pass screw must be
loosened in transformation from LPG to NG. In transformation from NG to LPG, the
same screw must be fastened. Make sure that the appliance is unpluged from the
electric current and the gas feed is open.
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To determine the min. position, ignite the burners and leave them on in
minimum position. Remove the knobs because the screws are accesible only when
the knobs are removed. With the help of a small screwdriver fasten or loosen the by
pass screw around 90 degrees. When the flame has a length of at least 4mm, the
gas is well distributed. Make sure that the flame does not die out when passing from
the maximum position to the minimum position. Create an artificial wind with your
hand toward the flame to see if the flames are stable. For oven burner, operate the
oven burner at min. position for 5 minutes, then open and close the oven door for 2-3
times to check the flame stability of the burner.
Changing the Gas Inlet
For some countries, the gas inlet type can be different for NG/LPG gases. In
such a case, remove the current connection components and nuts (if any) and
connect the new gas supply accordingly. In all conditions, all components used in
gas connections should be approved by local and/or international authorities. In all
gas connections, refer to the “ASSEMBLY OF GAS SUPPLY AND LEAKAGE
CHECK” clause explained before.
PART 4:USE OF GAS BURNERS
Ignition of the burners
To determine which knob controls which burner, check the position
symbol above the knob.
Manual Ignition
If your appliance is not equipped with any ignition aid or in case there is
a failure in the electricity network, follow the procedures listed below:
To ignite one of the burner, press and turn its knob counter-clockwise so
that the knob is in max. position, approach a match, taper or another manual aid to
its upper circumference.
Ignition Through Hob Valve (micro switch)
Press the valve of the burner you want to operate and turn the valve in the
counterclockwise direction so that the knob is in max. position, while keeping the
knob pressed. The spark plugs will generate sparks as long as you keep the control
knob pressed. The micro switch placed under the knob will automatically create
sparks through the spark plug of the burner. Continue pressing the knob until you
see a stable flame on the burner.
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Flame Safety Device:
Hob Burners
Hobs equipped with flame failure device provide security in case of
accidentally extinguished flame. If such a case occurs, the device will block the
burners gas channels and will avoid any accumulation of unburned gas. Wait 90
seconds before re-igniting an extinguished gas burner.
Control of the Hob Burners
The knob has 3 positions: Off (0), max (big flame symbol) and min (small
flame symbol). After you ignite the burner in max. position; you can adjust the flame
length between max. and min. positions. Do not operate the burners when the knob
position is between max. and off positions.
After the ignition, check the flames visually. If you see yellow tip, lifted or
unstable flames; turn the gas flow off, and check the assembly of burner caps and
crowns. Also, make sure that no liquid has flown into the burner cups. If the burner
flames go out accidentally, turn the burners off, ventilate the kitchen with fresh air,
and do not attempt re-ignition for 90 sec.
When turning the hob off, turn the knob in the clockwise direction so that the
knob shows “0” position.
Your hob has burners of different diameters. The most economic way of
using gas is too choose the correct size gas burners for your cooking pan size
and to bring the flame to minimum position once the boiling point is reached. It is
recommended to always cover your cooking pan.
In order to obtain maximum performance from the main burners, use
pots with the following flat bottom diameters. Using smaller pots than the
minimum dimensions stated below will cause energy loss.
Rapid Burner: 22-26cm
Medium Burner: 14-22cm
Auxiliary Burner: 12-18cm
Make sure that the tips of the flames do not spread out of the outer
circumference of the pan, as this may also harm the plastic accessories around
the pan (handles etc.)
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When the burners are not in use for prolonged periods, always turn
the main gas control valve off.
WARNING:
Use only flat pans and with a sufficiently thick base.
Ensure that the base of the pan is dry before placing it on the burners.
The temperature of accessible parts may be high when the appliance is
operating. So it is imperative to keep children and animals out of the reach of the
burners during and after cooking.
After use, the hob remains very hot for a prolonged period of time, do not touch it
and do not place any object on top of the hob.
Never place knives, forks, spoons and lids on the hob as they will get hot and
could cause serious burns.
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USE OF OVENS
Use of Top Oven
The switch for top oven allows you to select the oven functions. The symbols
and their functions are briefly explained in the following lines. The detailed
information for their usage will also be explained in the following pages.
This appliance is designed so that the top and main ovens cannot be
operated at the same time. If you turn both ovens on at the same time, only the main
oven will operate. This is the design of the appliance and is not a fault or mistake.
-WARNING: If you want to operate top oven after operating the main oven, turn
the main oven off, open the main oven door and wait for 5 minutes until the main
oven is cooled down. If you operate the top oven when the main oven is still hot,
this may effect the top oven performance.

'This work items in the lower furnace, and upper furnace simultaneously.''

Grill function
Double grilling fuction
Top and bottom heating function
Top heating function
Bottom heating function
If the top oven has an oven light function, it will be always on, when any of
function is selected.
Grill Function
This function is used for grilling. In order to grill, please use the grill pan supplied with
your product. Turn your top oven's switch as it will show the sign of this function. For
details, please refer to the cooking table. At the end of grilling, as in all other cooking
processes; turn the top oven switch off. Take the grill pan out by using the special
handle and put the pan onto a safe place. Keep the children away from hot oven
during and after grilling, until it is cool completely.
Warning: Top oven door should be kept in open position during this function
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Double Grilling Function
This function is used for wider area grilling. In order to grill, please use the grill pan
supplied with your product. Turn your top oven's switch as it will show the sign of this
function. For details, please refer to the cooking table . At the end of grilling, as in all
other cooking processes; turn the top oven switch off. Take the grill pan out by using
the special handle and put the pan onto a safe place. Keep the children away from
hot oven during and after grilling until, it is cool completely.
Warning: Top oven door should be kept in open position during this function
Top and Bottom Heating
During this function, the heat generated by top and bottom heating elements
ensures the food's bottom and top to be cooked equally. Turn your top oven's switch
as it will show the sign of this function and place the tray on the grid. It is
recommended to preheat for 10 minutes. By using this function, you can cook cake,
sponge cake and flan, spaghetti in oven, lasagna and pizza. For details, please see
the cooking table.At the end of cooking period, as in all other cooking processes;
turn the top oven switch off. Take the cooking tray out and put it onto a safe place.
Keep the children away from hot oven during and after cooking, until it is cool
completely.

Warning: Top oven door must be kept closed during this function
Bottom Heating Function
This function is appropriate for heating the food, instead of cooking. Turn your top
oven's switch as it will show the sign of this function and place the tray on the grid. At
the end of heating period, turn the top oven switch off. Take the cooking tray out and
put it onto a safe place. Keep the children away from hot oven during and after
heating, until it is cool completely.
Warning: Top oven door must be kept closed during this function
Upper Heating Function
This function is appropriate for heating the food, instead of cooking. Turn your top
oven's switch as it will show the sign of this function and place the tray on the grid. At
the end of heating period, turn the top oven switch off. Take the cooking tray out and
put it onto a safe place. Keep the children away from hot oven during and after
heating, until it is cool completely.
Warning: Top oven door must be kept closed during this function
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Use of Main Oven
The switch for main oven allows you to select the oven functions. The
symbols and their functions are briefly explained in the following lines. The detailed
information for their usage will also be explained in the following pages.
Defrost function
Top and bottom heating function
Fan and circular heating element function
Top and bottom heating function with fan
Grill function
Grill function with fan

Defrost Function
Defrost function can be started by placing the frozen food into your oven and turning
the main oven function switch to the related sign. This function does not cook the
food, just helps to defrost them in a very short time. Put the food to be defrosted on
the grid at third rack position and place a tray into the
bottom rack of the oven in order to collect the water occurring during defrost.
Top and Bottom Heating
During this function, the heat generated by top and bottom heating elements
ensures the food's bottom and top to be cooked equally. Turn your top oven's switch
as it will show the sign of this function and place the tray on the grid. It is
recommended to preheat for 10 minutes. By using this function, you can cook cake,
sponge cake and flan, spaghetti in oven, lasagna and pizza. For details, please see
the cooking table.
At the end of cooking period, as in all other cooking processes; turn the top
oven switch off. Take the cooking tray out and put it onto a safe place. Keep the
children away from hot oven during and after cooking, until it is cool completely.

18
16

Top and Bottom Heating Function With Fan
During this function, the heated air generated by top and bottom heating
elements is circulated by the fan behind the rear wall of main oven. Turn your main
oven's switch as it will show the sign of this function and set the temperature. If
available, adjust the digital programmer or mechanical timer. Place the tray on the
grid. It is recommended to preheat for 10 minutes. This function is appropriate for
single tray cooking and it is best for cooking pastries. For details, please see the
cooking table.
At the end of cooking period, as in all other cooking processes; turn the top
oven switch and thermostat switch off. Take the cooking tray out and put it onto a safe
place. Keep the children away from hot oven during and after cooking, until it is cool
completely.
Fan and Circular Heating Element Function
This function spreads heated air equally in the oven and it is appropriate for
single or more trays cooking.
Turn your main oven's switch as it will show the sign of this function and set
the temperature. If available, adjust the digital programmer or mechanical timer.
Place the tray on the grid. It is recommended to preheat for 10 minutes. If you have
two trays of food that you will cook in your oven; you must use that heat for your oven,
heat of which of the heats that is appropriate for your food while adjusting the
cooking heat. Cooking two trays of food requires additional cooking period
according to the single tray cooking. In general, foods in two trays are not cooked at
the same time. So, take the tray that you observed that is cooked, from the oven, go
on cooking for the other tray of food. As there will be heat transfer between two trays
during the cooking of two trays of food, the cooking quality will be lower than the
single tray. While cooking double trays, you can get a better cooking result by
changing the places and ways of trays if needed. For details, please see the cooking
table. At the end of cooking period, as in all other cooking processes; turn the top
oven switch and thermostat switch off. Take the cooking tray out and put it onto a safe
place. Keep the children away from hot oven during and after cooking, until it is cool
completely.
Grill Function
This function is used for grilling. In order to grill, please use the grill pan
supplied with your product. Turn your top oven's switch as it will show the sign of this
function. For details, please refer to the cooking table. At the end of grilling, as in all
other cooking processes; turn the top oven switch off. Take the grill pan out by using
the special handle and put the pan onto a safe place. Keep the children away from
hot oven during and after grilling, until it is cool completely.
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Grill Function With Fan
By this function, grill and the fan that ensures to roast perfectly. It is also
used to grill, to roast chicken. In order to grill, please use the grill pan supplied with
your product. Turn your main oven's switch as it will show the sign of this function
and adjust the temperature. If available, adjust the digital programmer or
mechanical timer. For details, please refer to the cooking table. At the end of grilling,
as in all other cooking processes; turn the top oven switch off. Take the grill pan out
by using the special handle and put the pan onto a safe place. Keep the children
away from hot oven during and after grilling, until it is cool completely.
Warning: Main oven should be kept in closed position during this function.
Shabat Function:
This function is designed for using at sacred Shabat days. There is one Shabat
heating element one in each oven cavity. This function controlled by Shabat buttons
on control panel. When you start the Shabat function, the relavant button will red
light. When tihs function is operated, the oven center is around 100 C. When this
function is used, oven lamp is not working.
Grillng chart
GRILL TIME(mins iin total)

FOOD
Bacon Rashers

0:10 - 0:15

Beef Burgers

0:15 - 0:20

Chicken Joints

0:40 - 0:50

Lamb Chops

0:20 - 0:30

Pork Chops

0:20 - 0:30

Whore Trout/Mackerel

0:20 - 0:30

Plaice/Cod Fillets

0:15 - 0:25

Kebabs

0:20 - 0:30

Kidneys - Lamb/Pig

0:15 - 0:20

Liver - Lamb/Pig

0:15 - 0:30

Sausages

0:20 - 0:30

Steak - Rare

0:06 - 0:12

Steak - Medium

0:12 - 0:16

Steak - Will Done

0:14 - 0:20

Toastod Sandwiches

0:05 - 0:10
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TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR TOP AND MAIN OVENS

Upper Sabbath heater

160W

Bottom Sabbath heater

180W
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Timer Operation
Mechanical Timer
- Manual Operation: Rotate the timer knob in the counter-clockwise direction so
that the knob points “M”. In this position, the oven will continue to operate as long
as function selector and thermostat knobs are on.
- Operation with Timer: Rotate the timer knob in the clockwise direction and adjust
the time that you need. As soon as you release the knob, the timer will start
count-down from the adjusted time. When the timer hits “0”, the oven will stop
operating.

Manuel Operation

Timer Operation
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4. USE OF YOUR PRODUCT
Hob Accessories
Coffee Adaptor

Place coffee adaptor on the Auxiliary burner grid when small
is being used to prevent the cookware from tipping over.
Wok Adaptor
Wok adaptor should be placed on the pan support of wok burner.
WARNING: Using wok pans without wok adaptor may cause the burner
to malfunction.
Please do not use wok adaptor with flat-bottomed saucepans. Likewise,
do not use convex-bottomed saucepans without the wok adaptor.

CORRECT
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INCORRECT

Accessories Used in Oven
The oven already supplied with accessories. You can also use accessories
you purchase from the market, but they must be heat and flame resistant. You can
also use glass dishes, cake molds, special oven trays that are appropriate for use in
oven. Pay attention to the using instructions by the manufacturer of those
acessories. In case small size dishes are used, place the dish onto the chrome grid,
as it will completely be on the middle part of the grid. If the food that will be cooked
does not cover the oven tray completely, if the food is taken from the deep freezer or
the tray is being used for collection of food's juices that flow during grilling, the form
changes can be observed in tray because of the high heat that occur during cooking
or roasting. The tray will return to its old form only when the tray cooled after cooking.
This is a normal physical event that occurs during heat transfer. Do not leave this tray
or dish in cold environment right away after cooking in glasss tray or dish. Do not put
onto cold and wet surfaces. Place on a dry kitchen cloth or dish cross, ensure it to
cools slowly. Otherwise the glass tray or dish may be broken. If you will grill in your
oven; we recommend you to use the grill that was given in tray together with product
(If your product includes this material). Please do not use the deep tray on the bottom
shelf of the top oven. If you will use the big wire grill; put a tray onto one of the lower
shelves for oils to be collected. Also put some water into it for ease of cleaning. As
explained in the corresponding clauses, never attempt to use the gas operated grill
grill burner without the grill protection lid.
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PART 5:CLEANING AND MAINTENANCE OF YOUR OVEN
CLEANING
Be sure that all control switches are off and your appliance cooled before
cleaning your oven. Plug off the appliance. Check whether they are appropriate and
recommended by the manufacturer before using the cleaning materials on your
oven. As they may damage the surfaces, do not use caustic creams, abrasive
cleaning powders, thick wire wool or hard tools. In case the liquids that overflow
around your oven burn, the enameled parts may be damaged. Immediately clean
the overflown liquids.
Cleaning of Inside of Your Oven
Surely plug off the oven before starting cleaning. The inside of enameled
oven is cleaned in the best way when the oven is warm. Wipe the oven with a soft
cloth that had been soaked in soapy water after each use. Later wipe it with a wet
cloth once more and then dry it. It may be required to use a liquid cleaning material
from time to time and make a complete cleaning. Do not clean with dry/powder
cleaners or steam cleaners.
Cleaning of Your Oven Cover
In order to be able to clean the cover of your oven from inside and outside,
use a glass cleaner. Then rinse, dry it with a dry cloth.
Cleaning of Gas Cooker - Hob Part
Lift up the saucepan supports, caps and crowns of hob burners. Wipe and
clean the back panel with a soapy cloth. Wash the caps and crowns of hob burners
and rinse them. Do not leave them wet, immediately dry them with paper cloth. After
cleaning, make sure that you re-assemble the parts correctly. Do not clean any part
of the hob with metal sponge. It causes the surface be scratched. The pan support
top surfaces may be scratched in time due to usage. These parts will not get rusted
and it is not a production fault. During cleaning of the hob plate, make sure that no
water flows inside the burner cups, as this may block the injectors.
Burner Caps:
Periodically, enameled pan support, enameled covers, burner heads must
be washed with soapy warm water rinsed and dried. After drying them thoroughly,
replace them correctly.
Enamelled Parts:
In order to keep them a new, it is necessary to clean them frequently with
mild warm soapy water and then dry with cloth. Do not wash them while hot and
never use abrasive powders or abrasive cleaning materials. Do not leave vinegar,
coffee, milk, salt, water, lemon, or tomato juice to remain in contact with enameled
parts for long periods of time.
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Stainless Steel:
Stainless steel parts must be cleaned frequently with mildly warm soapy
water and a soft sponge and then dry with a soft cloth. Do not use abrasive powders or
abrasive cleaning metarials. Do not leave vinegar, coffee, milk, salt, water, lemon or
tomato juice to remain in contact with stainless steel parts long periods of time.

Removing and re-assembling Top Oven Door

Detail A

Detail B

· Close the door till it almost reaches to
the full closed position and remove it
by pulling towards yourself.

Note : To re- assemble the door follow the opposite rules of removal. Please pay
attention. That the reccessed forms on each hinge mechanisms should be positioned
properly on the hinge counterparts as shown above.
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MAINTENANCE
Change of Oven Lamp
At first plug the oven off from electric supply and make sure that oven is cool.
Remove the bulb after removing the cover in front of lamp. Assemble the new bulb
resistant to 300 C to the place of the bulb that you removed (230 V, 25 Watt, Type
E14). Place the lamp protective glass. Your oven will be ready for use after this
process.
Other Controls
Periodically check the gas connection pipe. Even if any simple abnormality is felt,
inform the technical service to have it changed. We recommend the gas connection
parts to be changed once a year. If any abnormality is felt while operating the control
knobs of cooker and oven, contact to the authorized service.
BASIC TROUBLESHOOTING BEFORE CONTACTING SERVICE
If the oven does not operate
The oven may be plugged off, there has been a black out. On models fitted with
a timer, time may not be regulated.
If the oven does not heat ;
The heat may be not adjusted with oven's heater control switch.
If the interior lighting lamp does not light ;
The electricity must be controlled. It must be controlled whether the lamps
are defective. If they are defective, you can change them as following the guide.
Cooking (If lower-upper part does not cook equally) ;
Check the shelf locations, cooking period and heat values according to the
manual.
Except these, if you still have any problem with your product, please call to
the. Authorized Service
INFORMATION RELATED TO TRANSPORT
If you need any transport ; keep the original case of product and carry it with its
original case when needed to be carried. Follow the transport signs on case. Tape
the cooker on upper parts, caps and crowns and pan supports to the cooking panels.
Place a paper between the upper cover and cooking panel, cover the upper cover,
then tape it to the side surfaces of oven. Tape cardboard or paper onto the front cover
on interior glass of oven as it will be suitable to the traysi, for the wire grill and trays in
your oven not to damage to the oven's cover during transport. Also tape the
oven'scovers to the side walls.
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If it does not have the original case, prepeare a carriage box so that the appliance,
especially external surfaces (glass and painted surfaces) of oven is protected
against external forces.

Injector Table
LPG
G30 28-30 mbar 7,5kW 545 g/h
G30 28-30
I3B/P IL
Clase 1
mbar

LARGE BURNER

DIA. of INJECTOR (1/100mm)
NOMINAL RATING (KW)
CONSUMPTION

85
3
218,1 g/h

MEDIUM BURNER

DIA. of INJECTOR (1/100mm)
NOMINAL RATING (KW)
CONSUMPTION

65
1,75
127,2 g/h

MEDIUM BURNER

DIA. of INJECTOR (1/100mm)
NOMINAL RATING (KW)
CONSUMPTION

65
1,75
127,2 g/h

SMALL BURNER

DIA. of INJECTOR (1/100mm)
NOMINAL RATING (KW)
CONSUMPTION
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50
1
72,7 g/h

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling
of this product. For more detailed information about recyling of this product,
please contact your local city office, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
52206093
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