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  אנו מודים לכם על שבחרתם את כירת האינדוקציה של               .
כדי לקבל את מיטב הביצועים של הכירה שרכשתם ולשרת אתכם באופן מיטבי, אנא 

  טרם השימוש במוצר, ושמרו עליו לצורך עיון עתידי. קראו בעיון מדריך זה
  

  עקרון פעולה

כאשר המוצר מחובר לרשת החשמל ומופעל, זרם 
חשמלי יוצר שדה מגנטי בסלילי האינדוקציה, 
שמובנים בכירה. מיד כאשר קווי הכח המגנטיים של 
השדה המגנטי נוגעים בסיר הבישול, נוצר אפקט 

שנמצא בתוך  החימום, שמוביל לחימום המזון
  הסיר.

  

  תכונות המוצר

בישול ללא אש גלויה ותופעות בעירה, הכירה לא  – הגנה על איכות הסביבה
  מייצרת אש או דו תחמוצת הפחמן ואינה מזהמת את האוויר.

בהתבסס על עקרון ההשראה האלקטרומגנטית, תחתית הסיר  –חימום מהיר 
  והחימום מהיר.מתחממת ישירות. כל שהיעילות התרמית גבוהה 

  קיימות בכירה מספר מערכות בטיחות להבטיח את בטיחות המשתמש.  – בטיחות
בעלת קשיחות גבוהה, קלה לניקוי ללא שאריות מזון שנשארות  קריסטליתזכוכית 

  עליה.
תכנון פונקציונלי של הסמלים על פנל הבקרה וכלי הבישול כך שתוצאות  - פנל

  פני הבישול יהיו מיטביים.האידוי, הבישול, הטיגון ושאר או
בקרת טמפרטורה על ידי מיקרו מחשב, כך שהטמפרטורה מבוקרת  –אנרגיה 

  אוטומטית ונחסכת אנרגיה.
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  הוראות בטיחות

 משטח הבישול נותר חם לאחר שימוש, אל תגעו במשטח עם ידיכם. . 1
 אסור לטבול את המוצר במים בזמן הניקוי. . 2
חייבת להתבצע על ידי היצרן, סוכן השירות אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו  . 3

 המורשה שלו או אדם מוסך אחר כדי למנוע סכנה.
 הרחיקו ילדים מהכירה בזמן שימוש. . 4
 יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת השימוש בכירה. . 5
אל תניחו חומרים בעירים על משטח החימום, כגון: נייר, מגבת מטבח וכול',  . 6

 עקב סכנת שריפה.
 .A10 –שמל המסוגל לספק זרם חשמלי מעבר ל השתמשו בשקע ח . 7
 אל תאפשרו לילדים להשתמש בכיריים. . 8
אסור להכניס עצמים כלשהם לפתחי הכניסה והיציאה של האוורור, קיימת סכנת  . 9

 התחשמלות.
 אל תחממו מזון בכלים אטומים כדי למנוע התפוצצות. . 10
 אסור להשתמש במוצר במידה ומשטח הבישול שבור. . 11
הבישול, המאוורר ממשיך לפעול על מנת לפזר את החום. נתקו את לאחר סיום  . 12

 הכירה מרשת החשמל רק בסיום פעולת המאוורר.
 אל תשתמשו בסירים שבסיסם מעוות או לא אחיד. . 13
 המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד. . 14
להגנה בפני הלם חשמלי אין לטבול את המוצר, את הכבל או התקע במים או  . 15

 בכל נוזל אחר.
 וצא אינו בשימוש, או לפני ניקוי, נתקו אותו משת החשמל.כאשר המ . 16
 המוצר מיועד רק לשימוש המתואר המדריך זה. . 17
אין לעשות במוצר או בכל חלק שלו שום שימוש אחר מלבד זה לו הוא נועד  . 18

 למניעת סכנות.
ומעלה, ואנשים בעלי יכולות  8מוצר זה יכול להיות בשימושם של ילדים מגיל  . 19

חישתיות או שכליות מוגבלות או חסרי ידע וניסיון, אם הם מפוקחים גופניות, 
 ותודרכו על אופן שימוש בטוח במוצר ומבינים את הסכנות הכרוכות.

 אסור לילדים לשחק עם המוצר. . 20
 ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. . 21
רחוק  המוצר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט . 22

 נפרדת.



4 
 

זהירות: אם משטח הבישול סדוק, כבו את המוצר כדי למנוע סכנת התחשמלות  . 23
 ופנו לתחנת השירות הקרובה.

אסור להניח עצמים מתכתיים כמו: סכינים, מזלגות, כפיות ומכסים על משטח  . 24
 הבישול כיוון שהם עלולים להתחמם מאוד.

 המוצר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון: . 25
 טבחי עובדים בחנויות, משרדים ומתחמי עבודה דומים.מ -
 חוות חקלאיות -
 לקוחות בחדרי מלון, אכסניות ומקומות אירוח דומים. -

  

  נתונים טכניים

  T45 - HWA  דגם

 220V – 240V  מתח פעולה
 50Hz – 60Hz  תדירות

  W2000  הספק נקוב

  

  פירוט חלקים 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  איזור הבישול

 

  לוח הבקרה

 תצוגה
Screen 
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  סירים ומחבתות מתאימות לשימוש בכירה

יש להשתמש בסירי מתכת (נירוסטה, ברזל , יציקת ברזל) בעלי תחתית ישרה. קוטר 
  ס"מ. 12-תחתית הסיר לא יפחת מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סירים ומחבתות שלא מתאימים לשימוש בכירה

ס"מ או גדולים  10בקוטר של סירים מאלומיניום, נחושת, זכוכית וחרס, בעלי תחתית 
  ס"מ. 20-מ
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  אופן השימוש

הניחו סיר מתאים כל משטח הבישול של הכירה וחברו את הכירה לרשת  הכנה:
  החשמל, יישמע צליל "ביפ" המאשר חיבור לחשמל. לחצו על לחצן ההפעלה.

  הלחצנים בלוח הבקרה:

  תיאור תפקידו  הלחצן

 – STANDBY –ב המתנה העברה למצ ON\OFF –כיבוי  \הפעלה 
  או הפסקת פעולה.

  בחירת תכנית בישול

בעזרת הלחצן ניתן לבחור את תכנית 
הבישול הרצויה, תוך לחיצות רציפות 
במצב המתנה. נורית חיווי מתאימה 

  תידלק.

 +\ -  
הנמכת עצמת הבישול או,  \להגברת 
  גריעת זמן בישול. \לתוספת 

  קוצב זמן (טיימר)
בזמן פעולה  לחיצה על לחצן זה

  מאפשרת כיוון זמן, או יציאה ממצב זה.

  נעילה
במצב פעולה, לחצו על לחצן הנעילה 

במשך שתי שניות ברצף כדי לנעול את 
  לוח הפיקוד.

  

  אופן השימוש:

לאחר החיבור לחשמל, לחצו על לחצן ההפעלה פעם אחת וכירת האינדוקציה תעבור 
. במצב זה, לחצו על לחצן תכניות "ONלמצב המתנה, בתצוגה הדיגיטלית יופיע "

  הבישול כדי להפעיל את תכנית ברירת המחדל.

, הגיעו למצב בחירת העצמה בעזרת לחצן בחירת התכניות :וזמן בחירת עצמה
לעצמה הרצויה לכם.                 –דולקת) ושנו את העצמה בעזרת הלחצנים + או  P(נורית 

  דרגות שונות זמינות לבחירתכם.  10
לחצו על לחצן הטיימר כדי לקבוע את הזמן הדרוש לבישול (הכירה תכבה בסיום 

  הזמן שנקבע).

לחצו על לחצן בחירת התכנית והגיעו למצב בחירת טמפרטורה בחירת טמפרטורה: 
דולקת). בתצוגה תוכלו לראות את הטמפרטורה הנוכחית של הכירה. שנו  C⁰(נורית 

דרגות שונות  10. קיימות  -+ או   לטמפרטורה הרצויה לכם בעזרת לחצנים
  לבחירתכם.
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שניות ברצף כדי לנעול  2כאשר הכירה פועלת, לחצו על לחצן הנעילה במשך  נעילה:
".                                                 LOCאת פנל הבקרה. התצוגה יופיע הסימן "

  שניות. 2לשחרור הנעילה, לחצו שוב על הלחצן לחיצה ממושכת של 

כדי לקבוע את זמן הפעולה הרצוי לכם. לאחר הלחיצה  רלחצו על לחצן טיימ טיימר:
. לאחר שכיוונתם את -, שנו אותו בעזרת הלחצנים + או 0:00יהבהב בתצוגה הזמן 

  ויאושר.   שניות הוא ייקלט 5הזמן, תוך 

  איתור תקלות

  הסיבה  התקלה
  

  אופן הטיפול
  

  לא פועל

כבל החשמל לא  . 1
 מחובר.

בדקו את המגעים  . 2
 בתקע ובשקע.

בדקו שרשת החשמל  . 3
  תקינה.

בדיקת הסיבות 
  המתוארות.

המכשיר נדלק אך לא 
  ניתן להפעילו

בדקו אם משטח הבישול 
  רטוב. 

ייבשו את המשטח היטב 
  לפני שימוש.

המכשיר מפסיק לפעול 
  בפתאומיות בזמן שימוש.

הטמפרטורה  . 1
הסביבתית גבוהה 

 מאוד.
פתחי כניסת ויציאת  . 2

 האוויר חסומות.
בדקו האם כוון זמן  . 3

 בישול לא נכון.
האם הכירה בשימוש  . 4

  רציף במשך שעתיים.

הזיזו את הכירה  . 1
למקום בו 

הטמפרטורה נמוכה 
 יותר.

הסירו את חסימת  . 2
 פתחי האוורור.

 כוונו לזמן רצוי. . 3
אפשרו לכירה  . 4

  להתקרר.

המכשיר פועל אך אינו 
  מחמם.

בדקו את עוצמת  . 1
 החימום שנבחרה.

בכרטיס תקלה  . 2
 האלקטרוני.

הטמפרטורה של  . 3
משטח הבישול גבוהה 

  מידי.

כוונו את עצמת  . 1
 הבישול.

 פנו לחברת השירות. . 2
אפשרו לכירה  . 3

 להתקרר.
  

  

  



8 
 

  קודי תקלה

  
  קוד תקלה

  
  הסיבה

E1 הגנת מתח נמוך  
E2 הגנת מתח יתר  
E3  הגנת חיישן משטח הבישול  
E4   תרמיסטורIGBT מנותק או מקוצר  
E5   יתרהגנת חום  
E6  הגנת חום יתר של גופי החימום  
E7 הגנת חיישן משטח בישול לא תקין  

  

  ניקוי

אל תשתמשו בחומרי ניקוי חומצתיים או שוחקים לניקוי המוצר, יש להשתמש  . 1
 בחומר ניקוי כללי לניקוי הכירה. 

 נגבו את הכירה עם מטלית לחה ופושרת הסיום הניקוי. . 2
 לצורך הניקוי.אל תכניסו את הכירה לתוך מים  . 3
במידה והכירה לא תהיה בשימוש זמן רב, נקו אותה היטב ואחסנו אותה עטופה  . 4

 במקום יבש וקריר.
  

  

  

  


