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 ,לקוחות נכבדים  
   .אנו מודים לכם על שרכשתם את התנור החדש   
   קנת מכשירי בישול ואפייה ויש להתקינו באמצעות טכנאי המוכשר להת, מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי   
   . מסוג זה   
   .תנור האפייה החדש שלכם מיוצר בטכנולוגיה החדישה ביותר על פי תקניים מחמירים      
   , אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהתנור   
   .תוך הקפדה על הוראות הבטיחות   
   אנא פנו למוקד השירות והתמיכה , ה או שתתגלה תקלה בפעולת התנורבמידה ותיתקלו בבעיות הפעל   
   .של חברתנו   
   אין להשתמש במכשיר בכל . לבישול ואפיית מזון, השתמשו במכשיר זה רק למטרה לה הוא מיועד   
   .שימוש אחר והוא אף מסוכן   
   .ת אלואו היבואן אחראים לתוצאות של התקנה או שימוש שאינם על פי הוראו/אין היצרן ו   
   
   
   
   
   
   
   

 תוכן העניינים  
 

  2...........................................................................................................................הכרת התנור
  2.......................................................................................................................הוראות בטיחות

  3...................................................................................................................................התקנה
  6.............................................................................................................................לוח הבקרה

  7...................................................................................................................................הפעלה
  12........................................................................................................................ניקוי ותחזוקה
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 הכרת התנור 

   
  

   
   

 
1   לוח בקרה   
2   ידית דלת התנור   
3   דלת התנור   
4   ) ילדיםי"עפתיחה המניעת ל(נעילת הדלת    
5   תבנית   
6   )רמוסת(גוף חימום תחתון    
7   )מוסתר(גוף חימום עליון    
8   גריל   
9   שלבי הגובה    

 מנורת התאורה הפנימית  10  
 )מוסתר(גוף חימום טורבו   11  
 ) מוסתר(מנוע טורבו   12     
 הוצאת אוירל )פתח(תריס   13  
   
   
   
   
  

 הוראות בטיחות
   

 .בטיחות וההפעלה לפני ההתקנה וההפעלה הראשונה של המכשירקראו בעיון את הוראות ה  
   
   .שימוש אחר עלול להיות מסוכן. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד   
   אנא , במידה ותגלו פגם.  בהובלהנזקלו  בדקו את המכשיר כדי לוודא שלא נגרם ההתקנהלפני    

   .למוקד השרות התקשרו מידית   
   .את כל אמצעי האריזהיש לאסוף ולהרחיק מילדים    
   או /אין היצרן ו. החיבור ובדיקת ההפעלה יש לבצע באמצעות טכנאי אשר הוסמך לכך, את ההתקנה   

   . יכולים להיות אחראים לתוצאות של התקנה לא נכונהאו המשווק/ והיבואן   
      על או(המכשיר על פי הרשום בתווית ,  וודאו כי המכשיר,לפני החיבור למערכת החשמל בביתכם   

   ).V220(מתאים להפעלה במתח החשמלי בנקודת החיבור , )האריזה   
    .אין לנסות ולהפעיל את התנור לפני שהושלם כל תהליך ההתקנה 
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אזהרות בטיחות  2חלק 

לפני שתשתמש במכשיר זה קרא בעיון רב הוראות אלה במלואן ושמור אותן במקום נוח לעיון בשעת הצורך.
ורים בזמן מדריך זה הוכן למספר דגמים דומים. ייתכן שלמכשיר שלך לא יהיו כמה מהתכונות המוסברות במדריך זה. שים לב לביטויים המלווים על ידי אי

ורא אתשאתה ק
מדריך ההפעלה.

אזהרות בטיחות כלליות

ואילך או לבעלי יכולת פיזית, חישתית או 8ניתן לאפשר לילדים מגיל -
שכלית ירודה או לחסרי ניסיון או ידע הולמים, להשתמש במכשיר רק 
בהשגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם, אשר וידא שהם 

ש במכשיר. אין להרשות לילדים לשחק מבינים את הסכנות הכרוכות בשימו
במכשיר. אין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה 

ללא השגחה.
אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים מתחממים במהלך השימוש. יש   -

אלא 8להימנע ממגע בגופי החימום. יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 
שגחה מתמדת.אם כן הם נמצאים תחת ה

אזהרה: סכנת שריפה: אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.  -
אזהרה: אם המשטח נסדק, כבה את המכשיר כדי למנוע התחשמלות.  -

המכשיר לא נועד להפעלה באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט   -
רחוק נפרדת.

י החימום שבתוך במהלך השימוש המכשיר מתחמם. יש להימנע ממגע בגופ-
התנור.

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 

ם להתנפצות הזכוכית או לנזק למשטח.עלולים לשרוט את המשטח ולגרו
אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים לניקוי המכשיר. -
אזהרה: מחשש להתחשמלות, ודא שהמכשיר מכובה לפני החלפת   -

הנורה.
זהירות: חלקים נגישים מסוימים עלולים להתחמם כאשר משתמשים   -

בגריל. יש להרחיק מהתנור ילדים קטנים.
וצר בהתאם לכל התקנים והתקנות המקומיים והבינלאומיים החלים באותן מדינות.המכשיר שלך מי  -
עבודות תחזוקה ותיקונים ייעשו אך ורק על ידי טכנאי שירות מוסמכים.  -

מכשיר.התקנה ותיקונים שיבוצעו על ידי טכנאים בלתי מוסמכים עלולים להעמיד אותך בסכנה. מסוכן לשנות או לתקן בצורה כלשהי את מפרטי ה
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.
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מכשיר זה בנוי לבישול מזון והוא נועד לשימוש בתוך הבית : זהירות   -
כמו לשימוש בחוץ , בו לשום מטרה או שימוש אחריםבלבד ואין להשתמש 

.לבית או בסביבה מסחרית או בחדר מחומם
 .אין לנסות להרים או להזיז את המכשיר על ידי משיכת ידית הדלת  -
מאחר . כל אמצעי הבטיחות האפשריים ננקטו כדי להבטיח את בטיחותך  -

יש . למנוע שריטותכדי , עליך להיזהר בעת הניקוי, שהזכוכית עלולה להישבר
.להימנע מנקישה על הזכוכית בעזרת אביזרים

, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך, הוא יוחלף על ידי היצרן, אם כבל החשמל ניזוק. ודא שכבל החשמל לא ייתקע בעת ההתקנה- 
.וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי

.אין לאפשר לילדים לטפס או לשבת עליה, כשהדלת פתוחה  -
אזהרות התקנה

 .אל תפעיל את המכשיר לפני שיותקן במלואו   -
היצרן לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם על ידי הצבה לקויה והתקנה לקויה שבוצעו על . המכשיר יותקן ויושמש על ידי טכנאי מוסמך  -

 .םידי גורמים בלתי מוסמכי
. אל תשתמש במכשיר וצור קשר באופן מיידי עם נציג שירות מוסמך, אם נמצא פגם. ודא שהוא לא נפגם במהלך ההובלה, לאחר פריקת המכשיר  -

.יש לאסוף ולהסיר אותם באופן מיידי, עלולים לגרום נזק לילדים) 'קר וכו-קל, מהדקים, ניילון(מאחר שחומרי האריזה 
 .'שלג וכו, גשם, אין לחשוף אותו לתופעות כמו שמש. ופעות אטמוספריותהגן על המכשיר מפני ת   -
.100°Cלהיות מסוגלים להיות עמידים בפני טמפרטורה של לפחות ) ארון(על החומרים שמסביב למכשיר    -

  במהלך השימוש

הפעל אותו ריק , לפני שתשתמש בתנור, ןלכ. בהפעלה הראשונה של התנור יופץ ריח מסוים שמקורו בחומרי הבידוד ובגופי החימום   -
 .עליך לאוורר היטב את החדר שבו מותקן התנור, במקביל. דקות 45בטמפרטורה מרבית במשך 

לך אחורה כדי להתרחק מהאדים החמים , בעת פתיחת דלת התנור. במהלך השימוש החלקים החיצוניים והפנימיים של התנור מתחממים   -
.לגרום לך לכוויות הם עלולים. היוצאים מהתנור

 .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   -
לשפוך מים על להבות שנגרמו על ידי  אין. הם עלולים להתלקח בתנאים חמים במיוחד. אין להתרחק מהכיריים בעת בישול בשמן מוצק או נוזלי   -

 .כסה את הסיר או את המחבת במכסים שלהם כדי לחנוק את הלהבה שפרצה וכבה את התנור. שמן
הפקד , כשאינך משתמש במכשיר, כמו כן. כבה את המפסק הראשי. נתק אותו מהחשמל, אם אינך מתכוון להשתמש במכשיר לפרק זמן ממושך   -

.ששסתום הגז יהיה סגור
 .כשאינו בשימוש) הפסק" (0"ודא שכפתורי הבקרה של המכשיר יהיו תמיד במצב   -- 
 .הקפד שלא יישפך מהן נוזל חם. התבניות נוטות בשיפוע בעת הוצאתן מהתנור   -
.האתה עלול לגרום לאי יציבותו של המכשיר או לשבירת המכס. אין להשאיר עליהן דבר, כאשר הדלת או המגירה של התנור פתוחות   -
7
אלה כוללים כלי בישול עם ). 'וכו, מטליות, נייר, שקיות פלסטיק, כמו ניילון(אין להכניס למגירה עצמים כבדים או חפצים דליקים או מתלקחים  -

).כמו ידיות(אביזרי פלסטיק 
.מטליות כלים או בגדים על המכשיר או על הידיות שלו, אין לתלות מגבות   -

 במהלך הניקוי וההחזקה
.תוכל לעשות זאת לאחר כיבוי המכשיר או כיבוי המפסקים הראשיים. כבה תמיד את המכשיר לפני פעולות כמו ניקוי ותחזוקה   -
  .אין להסיר את כפתורי הבקרה לצורך ניקוי לוח הבקרה   - 

פנות אך ורק לנציגי ובמקרה הצורך ל, מומלץ להשתמש תמיד בחלקי החילוף המקוריים, לשמירה על היעילות והבטיחות של המכשיר
 .השירות המוסמכים שלנו
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בשימוש אינו המכשיר כי כ,כאשר הפקדיםוודאו בל ").0("מצב כבוינמצאים
לדר שעלולים במקום מונח ואינו מעבר חוסם אינו החשמל כי כבל עליווודאו .וך
ניזוק החשמל במכשיר כאשר כבל להשתמש ידי.אין על ורק אך תבוצע פגום חשמל של כבל ההחלפה

שירות .טכנאי
את לנתק התנוריש שבתוך התאורה נורת החלפת לפני מהחשמל .המכשיר
ניקוי התחלת בלפני טיפול אותויש,תנוראו .לכבות
עש!אזהרה במכשיר מסוימים יותרחלקים ממושך זמן המכשיר פעולת סיום לאחר חמים להישאר .ויים

ו לטפל תוכלו בטרם להתקררותם עד בהם/המתינו לגעת .או
המכשיר פעולת בזמן דליקים חומרים להרחיק .וודאו
חמים במקומות ובמיוחד במכשיר נוגעים אינם אחרים מכשירים של חשמל כי כבלי .וודאו
השימוש למצבוודא,בסיום ההפעלה את כפתורי לסובב ".0"ו
לבכם טוב,לתשומת אוורר נדרש המכשיר של הפעולה והקפידו.בעת ההתקנה הוראות את בעיון קראו

פעולה בעת המכשיר לאוורור הקשור בכל .במיוחד
מכשירים דגמי למספר מתאימות זו בחוברת למכשיר.ההוראות מתאים אינו מההוראות וחלק יתכן

ברשותכםה .נמצא
לבכם ו,לתשומת לטיפול המיועדים חלקים אין עצמי/במכשיר תיקון תקלה.או של יש,במקרה

השירות מוקד אל .לפנות

לבכם ,לתשומת
לחשמל החיבור החשמל,לפני בשקע הארקה קיימת לוודא כי הצורך.יש מוסך,במידת חשמלאי הזמינו

הארקה של להתקנה או .לבדיקה
חדות בפינות או חמים במקומות נוגע אינו המכשיר של חשמל כי כבלי .וודאו
שעון עם במכשיר,בדגמים השימוש התחלת לפני השעון את לכוון .יש
בריח תחושו התנור של הראשונה בהפעלה כי בתנור.יתכן הראשון השימוש הריח(לפני )ולהרחקת

למשך ריק התנור כשהוא את המקסימאליתדקות45הפעילו הפעולה.בטמפרטורה זמן במשך כל
האזור את היטב לאוורר מותקן/הקפידו התנור בו .החדר

להתלקח העשויים חומרים בתנור להניח כן.אסור התנור,כמו חלקי או הדפנות על להניח אין
מהחום להתלקח העשויים חומרים או חפצים .המתחממים

מופעל התנור בו,כאשר חמיםחלקים מאוד מהמכשיר.נעשים ילדים .הרחיקו
פתוחה הדלת עליה,כאשר לטפס או לשבת לילדים לאפשר .אין
במעבדה,הכמויות שנעשו בדיקות סמך על הן זו בחוברת ההפעלה ומשך בחומרי,אופן שימוש תוך

מסוים מסוג בלבד,גלם המלצה בגדר על.והן והאפייה הבישול זמני את להתאים השימושיש אופן פי
הגלםוכמויות .המוצרים/חומרי

התקנה
 , לתשומת לבכם  

  . טכנאי מוסמך בלבד/התקנת המכשיר והחיבור לחשמל חייבים להיעשות על ידי מתקין 

 הכנה

 .כדי למנוע אפשרות לתקלות ולסיכונים בעתיד, ההוראות הבאות בעת התקנת התנור/ להמלצותשימו לב  
1.  בד , ניירכמו  ,בקלות  יותקן התנור אין חומרים או חפצים דליקים או המתלקחיםה בגומחהי ביש לוודא כ 

   .מהודוכ   
2.   מעלות צלסיוס מעל לחום 50 עמידים בחום נוסף של לפחות החומרים מהם עשויה הגומחהיש לוודא כי  

    .מטבחב/סביבההקיים ב 
3.   .יא או מקפלמקררבצמוד / אין להתקין את התנור בסמוך  
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 הוראות בטיחות חשובות

 !!קראו וצייתו לכל הוראות הבטיחות. חוברת זו מכילה מסרי בטיחות רבים וחשובים

 !!!סכנה

או נתקו את , מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע שבקיר שירנתקו את המכ, שירלפני כל טיפול במכ
 .שיראו בקו החשמל המזין את המכ, החשמל בלוח החשמל הביתי

 !!מזרם החשמל שיראינה מנתקת את המכ OFFהעברת הבקרים למצב : ההער

שירות מוסמך על מנת  הזמיןל יש ! חל איסור שימוש במכשיר, במידה שכבל הזינה של המכשיר נפגע מסיבה כלשהי: אזהרה
 !להחליפו

בצעו את ההנחיות הבסיסיות  ,שירהתחשמלות או פגיעה גופנית בעת השימוש במכ, כדי להקטין סכנה מפני פריצת אש: אזהרה
 :שלהלן

 אחזו בתקע בלבד לניתוק.מרשת החשמל על ידי משיכת כבל החשמל שירלעולם אל תנתקו את המכ.

 אל תבצעו שינויים ואל תאריכו את כבל החשמל, התלקחות אש או התחשמלות, כדי למנוע התחממות יתר.

 היזהרו לבל יפגע כבל החשמל שירכאשר אתם מזיזים את המכ.

 שירנוזלים וגזים דליקים בקרבת המכ, אל תאחסנו ואל תשתמשו בדלק.

 או לפגיעה עצמית חמורה שירהם עשויים לגרום לנזק למכ. או הדלת שיראל תאפשרו לילדים לטפס או להיתלות על המכ.

 תקע החשמל חייב להיות נגיש בכל עת כדי לאפשר ניתוק מהיר בעת הצורך.

 שימוש בשקע שאינו מוארק עלול . לשקע תיקני המצויד בהארקה תיקנית שיריש לחבר את המכ, למניעת התחשמלות
לשקע המוגן במפסק זרם  שירמומלץ לחבר את המכ. במיקרה של ספק התייעצו עם חשמלאי מוסמך. לגרום להתחשמלות

.mA 30נגד התחשמלות בזרם דלף של ( מפסק פחת)דלף 

 מאריך להפעלת המכשיר אין להשתמש בכבל.

 המכונה מיועדת לשימוש ביתי בלבד בהתאם להוראות ההפעלה. קראו חוברת זו בעיון. 

 :אזהרה

 !!!חל איסור מוחלט לחבר את המכשיר לגנרטור

יש להזמין שירות מוסמך בלבד על ! חל איסור שימוש מוחלט במכשיר, במידה שכבל הזינה של המכשיר נפגע מסיבה כלשהי

 !יפומנת להחל

 .אין להשתמש שנית בצינורות לחיבור הספקת מים ישנים. יש להשתמש בצינור הספקת מים חדש בלבד: במכונת כביסה

 .החברהכל התערבות שהיא במוצר שרכשתם חייבת להיות על ידי טכנאי שהוסמך לכך על ידי 

שמרו על הוראות אלו
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התקנת תנור מובנה .3.2    
 

משטח העבודה

נבנה כיריים

בנוי בתנור

הכנס את התנור לארונית על ידי דחיפתו קדימה. פתח את 
דלת התנור והכנס 2 ברגים לחורים הנמצאים במסגרת 
התנור. כשמסגרת המוצר נוגעת במשטח העץ של 

הארונית, הדק את הברגים.

אם התנור מותקן מתחת לכיריים, המרחק בין משטח 
העבודה לבין הלוח העליון של התנור יהיה מינימום 
50 מ"מ, והמרחק בין משטח העבודה לחלקו העליון 

של לוח הבקרה יהיה מינימום 25 מ"מ.
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  לוח בקרה

)תרמוסטט(כפתור טמפרטורה .   3כפתור הפעלה                                           .1
 נורית חיווי חימום  . 4 )                           טיימר(כפתור קוצב זמן  .2

את כפתור , אפייה רצוי/התנור יחל לפעול רק לאחר שתכוונו את כפתור תצורת הפעלה למצב בישול
כל הכפתורים חייבים להיות מכוונים כדי שהתנור . ואת כפתור קוצב הזמן) התרמוסטט(רה הטמפרטו

  .יפעל

  כפתור תצורת הפעלה
  .באמצעות הכפתור תוכלו לבחור את אופן הפעלת התנור
  .מכלול האפשרויות מפורטות בטבלה ובהסברים בהמשך

  מצבי הכפתור

  תאורה פנימית
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כפתור התרמוסטטבאמצעות הכפתור תוכלו לקבוע את הטמפרטורה בה יבוצעהבישול / האפייה בתנור, בהתאם להמלצות בהמשך אובמתכון.החימום מבוקר על ידי התרמוסטט. החימום מופעל ומופסקלסירוגין על מנת לשמור על רמת חום (הטמפרטורה) קבועהבהתאם למצב שנקבע בכפתור.נורית הבקרה מאירה בשלב בו מופעל החימום.
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פונקציית הפשרה

.המאוורר יתחיל לפעול, נורות האזהרה של התנור תידלקנה
קח את האוכל הקפוא שלך ותניח אותו בתנור במדף ממוקם במסילה , כדי להשתמש בפונקציית ההפשרה

כדי לתפוס את המים שנצברים , מומלץ שתניח מגש אפייה מתחת לאוכל המופשר.   שלישית מלמטה
 .היא רק תסייע להפשיר אותו, פונקציה זאת לא תבשל או תאפה את האוכל שלך. נמסבעקבות הקרח ש

פונקציית מאוורר

 .גוף החימום העליון והתחתון והמאוורר יתחילו לפעול, רה תידלקנהתרמוסטט התנור ונורות האזה
האפייה מתבצעת על ידי גופי החימום . פונקציה זו טובה מאוד לקבלת תוצאות מצוינות בהכנת מאפים

מומלץ . התחתון והעליון בתוך התנור והמאוורר מספק זרימת אוויר שמעניקה אפקט גריל קל למאכלים
 .דקות 10-כלחמם מראש את התנור 

פונקציית גריל

 .גוף החימום של הגריל יתחיל לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה תידלקנה
תבריש קלות את . רהשתמש במדפים העליונים של התנו, משתמשים בפונקציה זו לצלייה או קליית מאכלים

תמיד תניח מגש מתחתיו כדי . רשת האפייה עם שמן כדי למנוע שהאוכל יידבק ותניח אותו במרכז הרשת
 .דקות 10-מומלץ לחמם מראש את התנור כ. לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן

- לדלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מותאמת , בעת הצלייה  :אזהרה
190°C. 

פונקציית בישול מהיר בגריל

 .הגריל וגוף החימום העליון יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה תידלקנה
השתמש ,  כגון צליית בשרים, משתמשים בפונקציה זו לטובת בישול מהיר בגריל או לכיסוי שטח גדול יותר

יה עם שמן כדי למנוע שהאוכל יידבק ותניח אותו תבריש קלות את רשת האפי. במדפים העליונים של התנור
מומלץ לחמם מראש את . תמיד תניח מגש מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן. במרכז הרשת

 .דקות 10-התנור כ
- דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מותאמת ל, בעת הצלייה  :אזהרה
190°C. 

פונקציית מאוורר

 .גוף החימום העליון והתחתון והמאוורר יתחילו לפעול, רה תידלקנהתרמוסטט התנור ונורות האזה
האפייה מתבצעת על ידי גופי החימום . פונקציה זו טובה מאוד לקבלת תוצאות מצוינות בהכנת מאפים

מומלץ . התחתון והעליון בתוך התנור והמאוורר מספק זרימת אוויר שמעניקה אפקט גריל קל למאכלים
 .דקות 10-כלחמם מראש את התנור 
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מנורת התנור
.תאורת התנור תידלק ותפעל רק במהלך פונקציות האפייה

פונקציית גריל תחתון ומאוורר

 .גוף החימום התחתון והמאוורר יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה תידלקנה
מומלץ .   פונקציית חימום התחתון והמאוורר הינה אידאלית לחימום מאכלים בצורה אחידת ובזמן קצר

 .דקות 10-ם מראש את התנור כלחמ

פונקציית גריל ומאוורר

 .גוף החימום של הגריל והמאוורר יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה תידלקנה
תבריש . השתמש במדפים העליונים של התנור, בזמן צלייה. הפונקציה הינה אידאלית עבור מאכלים עבים

תמיד תניח מגש . את רשת האפייה עם שמן כדי למנוע שהאוכל יידבק ותניח אותו במרכז הרשת קלות
 .מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן

-דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מותאמת ל, בעת הצלייה   :אזהרה
190°C. 



מונה זמן - בהתאם לדגם המכשיר, בלוח הבקרה קוצב זמן מכני או דיגיטלי לכיבוי אוומטי, או מונה זמן מכני
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 10

  
 מונה זמן  

   
 . המונה סובבו את הכפתור בכוון השעון עד לזמן הרצוי בדקותלהפעלת  

 . דקות90 עד 10ניתן לבחור   
 . התנור ממשיך לפעול, )צפצוף(ופעל הזמזם מבתום פרק הזמן   

 .   כיבוי" 0"סובבו את כפתורי ההפעלה והתרמוסטט למצב , לכיבוי התנור

 
   
   

  סוג תבשיל ומאפהלפי המלצות לשימוש בתנור 
  

 עליון+ גופי חימום תחתון  טורבו
 התבשיל

 )דקות(זמן  שלב )C°(תרמוסטט  )דקות(זמן  שלב )C°(תרמוסטט 

 35  45 2  3 170  190 35  45 2  3  4 170   190 מאפה בשכבות
 30  40 2  3 170  190 30  40 2  3  4  150  170 עוגה
 עוגיות  170  150 4  3  2 35  25 190  170 3  2 40  30 

 כדורי בשר                    
 נוזלי/מזון מימי  200  175   3   50  40   200  175   3   50  40   

 עוף           200   3  2 60  45 
 נתחי בשר                    

 סטייק                    
  שכבות2עוגה   180  160   5  2   40  30            
  שכבות2מאפה   190  170   5  2   45  35            

   
 גריל מאוורר+ עליון + גופי חימום תחתון 

 התבשיל
 )דקות(זמן  שלב )C°(תרמוסטט  )דקות(זמן  שלב )C°(תרמוסטט 

    25  35 2  3 170  190 מאפה בשכבות
    25  35 2  3  4 150  170 עוגה
 עוגיות  170  150  4  3  2 35  25    

 כדורי בשר           200   5 15  10   
 נוזלי/מזון מימי  200  175   3   50  40            

 עוף  200   3  2 60  45 200    60  50 

 נתחי בשר           200   5  4 25  15 
 סטייק           200   5 25  15 
  שכבות2עוגה                     
  שכבות2מאפה                     

   
   צליית עוף בשיפוד    
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 ריםאביזהשימוש ב  

   

   אביזרים אחרים כמו כלי בישול /השתמש גם בכליםתוכלו ל, בנוסף לאביזרים המסופקים יחד עם התנור   
   ועל פי , ובתנאי שהם מתאימים לשימוש בתנור אפיה ובישול, בתבניות אפיה רגילות ואחרות, מזכוכית   
   .התבנית/הוראות השימוש וההסברים של יצרן הכלי   

   .התבנית/מומלץ להניחו במרכז המגש, פה בכמות קטנה או בכלי קטןמא/אם אתם מכינים תבשיל   
   המגש /התבנית/יתכנו מקרים בהם צורת הכלי, צליה בטמפרטורה גבוהה ביותר/אפיה/בעת בישול   

    במוצר זו תופעה רגילה ואין. םיחזרו למצבם הקודם מיד עם התקררותהכלים . עשויה להתעוות קלות   
   .פגםכל    

   כתוצאה ממעבר מטמפרטורה ) כמו סדק או התנפצות(האפייה /רות נזק לכלי הבישולכדי למנוע אפש   
   גבוהה לסביבה בטמפרטורה    האפייה על גבי משטח מבודד או /מומלץ להניח את כלי הבישול, קרה   
   .מעד לאחר הוצאתם מהתנור ולא להניח אותם ישירות על משטח מקורר או רטוב, מגבת מטבח   

   למנוע לכלוך כן ו, יחו מתחת לרשת תבנית לאיסוף שומן ונוזלים הניגרים מהתבשילצלייה הנ/בעת גריל   
   .בישולה/מים כדי להקל על הניקוי שלה בסיום הצליהמעט מומלץ לשים בתבנית האיסוף  .תנורתוך הב   

   הידבקותאת כדי למנוע , עם שימון קל, מומלץ להניח את המזון בשלבים הגבוהים של התנור, בגריל   
   .לכלי/ון לרשתהמז   
   
    השימוש בתבניות 

   מחולקות דפנות הצדדיות שבתנור ה   
    / ניתן להניח את התבניותלשלבים עליהם    
   .תנורמסופקים עם ההרשתות אשר    
   או כלי  משמש לגריל ולהנחת תבניות: רשת   
   .בישול אחרים   
   כמו , משמשת לאפיה: תבנית רדודה   
   .עוגיות   
   פיה א, משמשת לבישול: תבנית עמוקה   
   .   ולאיסוף נוזלי הגריל 

 
   
    השימוש בשיפוד 
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 .וודאו כי התנור אינו פועל 
1.   .הדקיםוסגרו את המ) העוף(השחילו את השיפוד אל תוך המזון    
2.  ובדקו כי הוא מונח היטב , הכניסו את הקצה החוד של השיפוד לתוך הפתח בדופן האחורית של התנור 

   .במקומו ומותאם לקדח במנוע הגריל   
3.  כמודגם , 2או הניחו את תושבת השיפוד על התבנית בשלב , 3הניחו את השיפוד על רשת בשלב  

 . השמאליבאיור 
4.   .וסגרו את דלת התנור, )במידה והיא מורכבת(האחיזה הסירו מהשיפוד את ידית    
5.  הרכיבו בחזרה את הידית על מנת להוציא את , וודאו כי התנור אינו ממשיך לפעול, בסיום הכנת הגריל 

   .השיפוד מהתנור   
6.  הכניסו את קצה השיפוד בפתח המנוע והניחו אותו , 2הניחו את התבנית בשלב , בשיפוד עם תושבת 

 .כמודגם באיור הימני, הסירו מהשיפוד את ידית האחיזה וסגרו את דלת התנור. על התושבת 

ניקוי ותחזוקה
 ,לתשומת לבכם

התנור קר , )0(יש לוודא כי כל הכפתורים בלוח הבקרה במצב סגור , טיפולהניקוי או הלפני כל התחלת  
   .ומנותק מהחשמל   

1.   או צמר פלדה ולא בכל אמצעי אחר העלול תומברש, ים חדאביזריםבאמצעות מכשיר אין לנקות את ה 
 .לגרום לשפשוף ולשריטות 

2.   .הם כן מתאימים לניקוי התנורכי , בהוראות השימוש שלהם, אנא וודאו, לפני השימוש בחומרי ניקוי 
3.   , יש לאסוף ולנקות זאת באופן מידי, ליד גופי החימום/ובמיוחד בתוך התנור על,  נוזלךבמקרה בו נשפ 

 .ולוודא כי המקום יבש לחלוטין לפני שתוכלו להפעיל מחדש את התנור, לפני שיגרם נזק 
4.   . אסור לנקות באמצעות מכשיר ניקוי בקיטור   
5.  באמצעות מטלית נקיה הטבולה , מומלץ לנקות כאשר התנור מעט מחומם, את פנים התנור והגריל 

 . ש היטבולאחר מכן לנגב במטלית לחה ולייב, קלות במי סבון   
. ניקוי פנים התנור לאחר כל שימוש ישמור אותו תמיד נקי לזמן ממושך 

6.  וזאת לאחר שתבדקו בהוראות היצרן , ניתן להיעזר בחומרי ניקוי המיועדים לניקוי תנורים, במידה ונדרש 
 . כן מתאימים למכשיר שלכם והשימוש ייעשה על פי ההוראותיםכי החומר 

7.   .חומרי ניקוי יבשים או באבקות ניקויאמצעות  באין לנקות את התנור 

 החלפת נורת התאורה  
 .מומלץ כי את ההחלפה יבצע טכנאי שירות  

1.   .תקו את התנור מהחשמלנ   
2.  .  ואט25,  וולט230,  מעלות צלסיוס300עמידה בחום של : הצטיידו בנורה המתאימה לתנור 
3.   .בהברגה הנורה אתשחררו  ,נורהמפתחו את מכסה ה, כאשר התנור קר   
4.   .וסגרו מחדש את מכסה המנורה, התקינו את הנורה החדשה בהברגה   
5.   .החשמל ובדקו את התאורה בתנורחברו מחדש את    
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הסמל שעל גבי המוצר או האריזה מציין שאין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית. יש 
להעבירו לנקודת איסוף למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני. כשאתה מקפיד להשליך את 
המוצר לאשפה בצורה נכונה, אתה עוזר למנוע תוצאות פוטנציאליות שליליות לסביבה 
ולבריאות האדם, אשר עלולות להיגרם עקב טיפול בלתי הולם בפסולת של מוצר זה. 
למידע מפורט נוסף על מיחזור מוצר זה, צור קשר עם העירייה במקום מגוריך, עם 

השירות לסילוק אשפה ביתית או עם החנות שבה רכשת את המוצר. 
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 גריל ביחד עם גוף חימום עליון ומאוורר  
בדגמים (המאוורר והשיפוד ,  מופעל הגריל יחד עם גוף החימום העליוןוהפעלה זתצורת ב

 .גם ללא שיפוד) לדוגמה עוף(במצב זה ניתן לצלות ). וא קייםבהם ה  
 . והתקינו עליו את המזון) ראו באיור(השתמשו בשיפוד , לצלייה  
 מגש או תבנית 3הניחו בשלב , בנוסף. התקינו את מדף הרשת במיקום העליון ביותר, לגריל

 .לאיסוף הנוזלים והשומן הניגרים מהמזון  
.  דקות לפני הכנסת המזון לתוכו5 ימום מוקדם במשך כמומלץ להפעיל את התנור בח

 . מעלות צלסיוס190על  יש לסגור את דלת התנור ולקבוע את הטמפרטורה, בגריל  
, )אם קיים(התרמוסטט וקוצב הזמן , אפסו את כפתורי תצורת ההפעלה, הגריל/בסיום הצלייה

ו להשאיר את הדלת תוכל, הניחו לתנור להתקרר. המאפה מהתנור/והוציאו את התבשיל
 .  פתוחה לקצור זמן הקרור  

 .והרחיקו את הילדים מהתנור החם, היזהרו לא לגעת בתנור החם! אזהרה  
  

 

 טורבו ביחד גוף חימום תחתון ומאוורר  
 , החימום התחתון והמאווררבתצורת הפעלה במצב זו מופעל חימום הטורבו ביחד עם גוף  

 . והוא אידאלי לאפיית פיצה  
 . דקות10 הכניסו את הפיצה לתנור לאחר חימום מוקדם במשך כ  

אם (התרמוסטט וקוצב הזמן , אפסו את כפתורי תצורת ההפעלה, אפייהה/בישולבסיום ה
תוכלו להשאיר את , הניחו לתנור להתקרר. המאפה מהתנור/והוציאו את התבשיל, )קיים

 .  הדלת פתוחה לקצור זמן הקרור  
 .והרחיקו את הילדים מהתנור החם, היזהרו לא לגעת בתנור החם! אזהרה  

   
   

 מונה זמן/קוצב  
 .או מונה זמן מכני, ומטיטבלוח הבקרה קוצב זמן מכני לכיבוי או, בהתאם לדגם המכשיר  

   
  קוצב זמן מכני

   
1.   יך אתהתנור ימש" M"כאשר תציבו את הכפתור על : כיבוי ידני   

   .האפייה עד שתפסיקו אותו/הבישול   
   ".0"סובבו את הכפתור למצב , )כיבוי(להפסקת פעולת התנור    
   ".0"התנור לא יפעל כאשר הכפתור במצב    
   
 

 
  
   
2.   השעון עד לזמן הרצוי סובבו את הכפתור בכוון : כיבוי אוטומטי   

   . דקות100 עד 0בתחום , בדקות   
   והתנור יכבה " 0"הקוצב יחזור למצב , בסיום פרק הזמן שקבעתם   
   . קוליופעל זמזםמבעת הכיבוי . באופן אוטומטי      
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 . הטמפרטורה נקבעת על ידי התרמוסטט, הפעלת גוף חימום תחתון עם הטורבו והמאוורר  

   
 .הפעלת גוף חימום עליון  

   
 . הפעלת גוף חימום תחתון  

  
   

  כפתור התרמוסטט
באמצעות הכפתור תוכלו לקבוע את הטמפרטורה בה יבוצע 

בהתאם להמלצות בהמשך או , האפייה בתנור/ הבישול 
 .במתכון  

החימום מופעל ומופסק . החימום מבוקר על ידי התרמוסטט
קבועה ) הטמפרטורה(ין על מנת לשמור על רמת חום לסירוג

 .בהתאם למצב שנקבע בכפתור  
 .נורית הבקרה מאירה בשלב בו מופעל החימום

 
   
   
  

 הפעלה 
   

   ההפעלהימצב
  

   
 הפשרה  

.  תצורת הפעלה זו מתאימה להפשרה מהירה של מזון
, ההפעלה במצב זה אינה מבשלת או אופה את המזון

הניחו את המזון . אלא רק מזרזת את משך ההפשרה
הקפוא על גבי מדף הרשת בשלב השלישי בתוך 

 .והניחו מתחת את התבנית לאגירת הנוזלים, התנור  

   
  

 

 )מסורתי (בישול רגיל  
אפיה אחידים / לבישול , מופעלים יחד גופי החימום העליון והתחתון, בתצורת הפעלה זו
 .וכוונו את כפתור הטמפרטורה לחום הרצוי, מלמעלה ומלמטה  

.  דקות לפני הכנסת המזון לתוכו10  להפעיל את התנור בחימום מוקדם במשך כמומלץ
 .האפייה בהתאם למתכון או תוכנית הבישול/קבעו את הטמפרטורה ואת משך זמן הבישול  

 .פיצה וכדומה, לזניה, ספגטי בתנור, אפיה זו מתאימה להכנת עוגות/צורת בישול  
אם (התרמוסטט וקוצב הזמן , רת ההפעלה את כפתורי תצוואפס, האפייה/בסיום הבישול

תוכלו להשאיר את , הניחו לתנור להתקרר. מהתנורהמאפה /הוציאו את התבשילו, )קיים
 .  הדלת פתוחה לקצור זמן הקרור  

 .והרחיקו את הילדים מהתנור החם, היזהרו לא לגעת בתנור החם! אזהרה
  

   
 טורבו  

לפיזור אחיד , יחד עם המאוורר) העגול(בתצורת הפעלה זו מופעל גוף החימום של הטורבו 
 .כוונו את כפתור הטמפרטורה לחום הרצוי. של החום בתוך התנור  
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