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 תוכן עניינים



  

 
המוצר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש. יש  - 

להיזהר ולהימנע ממגע עם גופי החימום. יש להרחיק ילדים 
 ברציפות.שנים אלא אם הם מפוקחים  8מתחת לגיל 

ומעלה ואנשים בעלי יכולות  8מוצר זה יכול לשמש ילדים בני  - 
מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, גופניות, חושיות או שכליות 

אם הם מפוקחים או הודרכו על אופן שימוש בטוח במוצר 
 ומבינים את הסכנות הכרוכות.

אסור לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא  - 
 יבוצעו ע"י ילדים ללא השגחה.

בישול ללא השגחה על כיריים עם שמן או שומן  אזהרה: - 

אל תנסו  לעולםגרום לשריפה. עלול להיות מסוכן ויכול ל
לכבות את האש עם מים, כבו את המוצר ולאחר מכן כסו את 

 .האש עם מכסה או שמיכת אש
 המשטחים הפנימיים של התא עשויים להיות חמים. - 
 טרם פתיחתו.העליון הסירו כל נוזל מהמכסה  - 
: וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת נורה כדי למנוע אזהרה - 

 אפשרות להתחשמלות.
המוצר מתחמם מאוד במהלך השימוש. יש לנקוט באמצעי  - 

 זהירות ולהימנע ממגע עם גופי החימום בתוך התנור.
יתחממו כשגופי החימום בשימוש. חלקים נגישים אפשרי ש - 

 יש להרחיק ילדים.
בחיבור ישיר לרשת החשמל, חובה להתקין התקן ניתוק  - 

מרשת החשמל, בעל מרווחי פתיחה של המגעים המאפשר 
, בתאימות עם 3וק מלא בתנאי עומס יתר של קטגוריה נית

 הוראות ההתקנה.
החשמל לפני כל עבודה בחלל  אספקתיש לנתק תמיד את  - 

 יכולים להיות נגישים. "חיים"התנור או כאשר חלקים 
לעולם אל תשמשו בתא החימום לאחסון נוזלים דליקים או  - 

פריטים שאינם עמידים בחום, כגון: עץ, נייר, תרסיס 
 מכלים, גפרורים וכול'.ב

חיבור מגומי, וודאו שהוא הצינור את בדקו באופן תדיר  - 
מורחק דיו ממשטחים חמים, שאין כיפופים חדים או פיתולים 

ושהוא במצב טוב. יש להחליף את הצינור לכל המאוחר 
 בתאריך הנקוב וקיימת חובה לאבטח אותו בשני צדדיו

 מהדק צינורות סטנדרטי.בבאמצעות שימוש 
במידה וברזי הגד הופכים לקשים לתפעול במשך הזמן, צרו  - 

 קשר עם השירות.
שטפו חלקים מאמייל או מצופי כרום עם מי סבון פושרים או  - 

חומרי ניקוי לא שוחקים. ניתן להשתמש במברשת מתכת 
 להסרת שאריות מהמבערים, ייבשו היטב.

אל תשתמשו אף פעם בחומרים שוחקים לניקוי חלקים  - 
 מצופי כרום .מאמייל או 

לשטיפת הכיריים. שמרו שלא אל תשתמשו ביותר מידי מים  - 
יחדרו מים או חומרים אחרים לחורים בבית המבערים, כיוון 

 שזה עלול להיות מסוכן.
חובה לדאוג שמחברי הניצוץ להצתה האלקטרונית יהיו  - 

 הנקיים ויבשים. בדקו תמיד אחרי שימוש, במיוחד אם היית
 תות.גלישה או טפטוף ממחב

לעולם אל תסגרו את מכסה הזכוכית עד שמבערי הכיריים  - 
 או משטח הבישול יתקררו לחלוטין. המכסה עלול להתנפץ

 או להיסדק.
לעולם אל תכו או תחבטו במשטחי אמייל או במחברי  - 

 ההצתה (היכן שקיימים).

                   

 

יש לסגור את ברז הגז הראשי או הקבוע לקיר כאשר תנור  - 
 אינו בשימוש. הבישול

 .הדלת אסור להזיז את התנור ע"י שימוש בידית - 

אסור לנקות את זכוכיות הדלתות של התנור עם חומרים גסים  - 
ושוחקים או מגרדת חדה מתכתית כיוון שהדבר עלול לשרוט 

 את המשטח ולגרום לניפוץ הזכוכית.

 אסור להשתמש בסילוני קיטור לניקוי המכשיר. - 

 לתנור אין מעמד להתקנה. - 

או שלט המוצר אינו מיועד להיות מבוקר ע"י טיימר חיצוני  - 
 רחוק נפרד.

ליצירת חום, לחות  ם: השימוש בתנור בישול בגז גורזהירות - 
לאווירת בעירה בחדר בו הוא מותקן. וודאו שהמטבח מאוורר 
היטב ובמיוחד כאשר המוצר בשימוש. שמרו על פתחי אוורור 

 (קולט אדים).מכני  אוורורטבעיים או התקינו התקן 

בישול בלבד. אין להשתמש בו  כי: המוצר מיועד לצורזהירות - 
 לצרכים אחרים כמו למשל חימום החדר.

אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, נותן  - 
 השירות שלו או אנשים מוסמכים אחרים כדי למנוע סכנה.

  
לא תתקבל אחריות לפציעה או נזק שנגרמו כתוצאה מהתקנה 

  או שימוש לא נכון בתנור הבישול. לקויה

  

במקרה של תקלה, במיוחד דליפת גז או קצר חשמלי, צרו 
  קשר עם הטכנאי שלכם ללא דיחוי.
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 אזהרות                                            



  

  

  

           המסוגליםתודה לכם על שבחרתם אחד ממוצרינו האיכותיים,  - 
טוב ביותר. כדי לעשות שימוש מלא את השירות ה כםלתת ל

בתכונותיו, קראו מדריך זה בעיון. היצרן ידחה כל אחריות 
לפציעה או נזק שנגרמו ע"י התקנה לקויה או שימוש לא נאות 

 במוצר.
או לאפשר \כדי להבטיח שהמוצר יהיה תמיד המתקדם ביותר, ו - 

באיכותו, היצרן שומר את הזכות לבצע שינויים  שיפור מתמיד
 כלשהם למשתמשים.ללא הודעה מראש, אך ללא יצירת קשיים 

כאשר מזמינים חלקי חילוף, עדכנו את הסוחר שלכם בדגם  - 
ובמספר הסידורי של המכשיר שלכם כפי שנקוב בתווית היצרן, 

 שנמצאת בתוך תא האפייה (אם קיימת) או בגב התנור.

  

 הבאות: תהתנור מותאם לדירקטיבות האירופאיו -
 - EEC 2009/142/CE gas (30/11/2009) 

 - 2006/95/EC  ) וגיליונות התיקון 12/12/2006מתח נמוך (
 הבאים.

 - EEC 2004/108  (הפרעות בתדר רדיו)-15/12/2004 
(חומרים הבאים במגע עם  1935/2004תקנות אירופאיות  - 

 מזון).
 1275/2008תקנות אירופאיות  - 
 - EEC 40/2002 
 - EEC 92/75 
 - 2012/19/EC (WEEE) 
 - 2005/32/CE שימוש במוצרים)-(אנרגיה. 

  הקדמה

התייחסו רק לכותרות ולפרקים המכסים את האביזרים  - 
 שבפועל מותקנים בתנור שלכם.

 

מידע מועיל בנוגע לצריכת האנרגיה של תנורים 
  חשמליים.

מידע זה משלים ומרחיב את הנתונים המסופקים בתווית הנתונים 
  וראות ההפעלה.ההטכניים המסופקת עם 

  
  
 
  
 
  
   

  

  

  

  

  

  

  

  60X60תנורי בישול   מידות חיצוניות נקובות
  גובה לכיריים

  גובה עם מכסה כיריים פתוח
  עומק עם דלת סגורה

  עומק עם דלת פתוחה
  רוחב

  ס"מ 86.5
  ס"מ  143
  ס"מ   60

  ס"מ 104
  ס"מ  60

  
  תנור סטטי  מידות לשימוש

60X60  
  תנור עם מאוורר

60X60  
  רוחב
  עומק
  גובה
  נפח

  ס"מ 45
  ס"מ 47
  ס"מ 34
  ליטר 72

  ס"מ 41
  ס"מ 38
  ס"מ 31
  ליטר 50

  
  מבערי גז (מזרקי גז וקצב זרימה)

מזרק   מבערה  גז
  גזה

קצב זרימה 
  )KWאיטי (

קצב זרימה 
  )KWנקוב (

20G  
20 

  מיליבר

  עזר
  למחצה מהיר
  מהיר
  תנור
  גריל

  אולטרה מהיר
  מבער משולש

77  
97  
123  
130  
99  
145  
107  

0,40  
0,58  
0,80  
1,00  

-  
1,70  
1,6  

1,00  
1,65  
2,80  
3,00  
1,85  
4,00  
3,8  

30G  
28-30  
  מיליבר

31G  
37  

  מיליבר

  עזר
  מהיר למחצה

  מהיר
  תנור
  גריל

  אולטרה מהיר
  מבער משולש

50  
65  
83  
86  
68  
98  
69  

0,40  
0,58  
0,80  
1,00  

-  
1,70  
1,6  

1,00  
1,65  
2,80  
3,00  
1,85  
4,00  
3,5  

110G  
8  

  מיליבר

  עזר
  מהיר למחצה

  מהיר
  תנור
  גריל

  אולטרה מהיר
  מבער משולש

150  
185  
265  
300  
200  
350  
220  

0,40  
0,58  
0,80  
1,00  

-  
1,70  
1,6  

1,00  
1,65  
2,80  
3,00  
1,85  
4,00  
3,5  

  
  2.1או  1סוג   קטגוריה: ראו בתווית היצרן על המכסה;

  "Xתנורים סוג "

  משטחי בישול חשמליים
145Ø                        1,2KW – משטח בישול קל -גבוה  

180 Ø                       1,5KW – משטח בישול רגיל  
                                 1,8KW –  משטח בישול קל –גבוה  
                                 2,0KW -.משטח בישול מהיר  

120-210 Ø                 0,7-2,1KW –  קלמשטח בישול –גבוה  
170-265 Ø                 1,4-2,2KW – משטח בישול קל-גבוה  

  עוצמת גופי חימום
                1.1KW                גוף חימום תחתון

 1.1-1.5KWגוף חימום עליון             
 2,0KWגוף חימום מעגלי           
  2,0KWגריל                            
 40Wתאורת תנור                 

  5W                   מנוע צלייה
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תנור     
  סטטי

תנור עם 
  מאוורר

-רבתנור 
  תכניות

סימן איכות הסביבה 
  האירופי.

  לא  לא  לא

זמן נדרש לבישול מטען 
מסורתית רגיל בתכנית 

  .)בדקות(

43.2  ...  43.8  

זמן נדרש לבישול מטען 
רגיל בתכנית עם מאוורר 

  (בדקות).

...  44.9  44.9  

צריכת הספק במצב המתנה 
 טים).א(בוו

...  ...  ...  

שטח לשימוש בתבנית 
  )²(ס"מ

1300  1143  1143  

 הקדמה                                                 נתונים טכניים ומפרט



  
                 

                                                                                   ציוד   

למבערי התנור והגריל כל הדגמים מצוידים בהתקני בטיחות 
לתנורי הבישול אפשרי  ,בהתאם לדגמיםודגמי תנורי גז). ל(

  שיהיה גם:

 התקן בטיחות לאחד ממבערי הכיריים או יותר - 
 הצתה חשמלית למבערים העליונים - 
 הצתה חשמלית למבערי התנור והגריל  - 
 ניקוי עצמי לקווי האמייל - 
 או ברז)רמוסטט לתנור (ת - 
 תאורה  - 
 מסתובב מנוע צלייה - 
 מבער גריל - 
 טיימר מכני - 
 מעצורי סירים - 
 משטח בישול חשמלי אחד או יותר - 
 טיימר בישול יחיד לסיום בישול - 
 טיימר אלקטרוני - 

בחלקו  1ראו את איורי הדגמים שבאיור לפריסת מבערי הגז 
  האחרון של מדריך זה.

רון של בחלקו האח 2ראו איור החיבורים החשמליים  לסכמת
  מדריך זה.

המתח וההספק החשמליים נקובים על התווית שניתן לראות 
בתוך תא הבישול (אם קיימת) או לגב תנור הבישול. העתק של 
התווית מוצמדת לגב המדריך (למוצרי גז בלבד או גז וחשמל 

  משולב).
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  התקנה  

התקנת המוצר חייבת להתבצע ע"י צוות מוסמך שעובד 
בהתאם לתקנות שבתוקף.  טרם ההתקנה, וודאו שהמוצר 

מותאם לתנאים המקומיים  (סוג הגז והלחץ).                                                  
נקובים בתווית בגב התנור. מכשיר הערכים המוגדרים למוצר 

. חובה להתקין ולחבר י פליטהגז ילוץלהתקן חזה אינו מחובר 
את המוצר בהתאם לתקנות שבתוקף.                                 

ניתן להתקין ולהפעיל מוצר זה רק בחדרים מאווררים באופן 
  קבוע ובהתאם לתקנות הארציות שבתוקף.

  שרשרת בטיחות
כדי למנוע מהתנור להתהפך במקרה, לדוגמא במקרה 

ל דלת התנור, חובה להתקין את שרשרת וילדים מטפסים ע
                                                             הבטיחות !

חות שחובה להתקינה עם בורג התנור מסופק עם שרשרת בטי
(לא מסופק כאביזר) לקיר שמאחורי התנור, ובאותו גובה של 

                 נקודת העיגון של המוצר.                           
, 17וודאו שהשרשת מקובעת בגב התנור כפי שנראה באיור 

באופן כזה שתהיה מהודקת ובמקביל לרצפה.                 
  בסיום תהליך ההתקנה, חובה לשמור על השרשרת מתוחה.

  אוורור
החדרים בהם מותקנים מוצרי גז חייבים להיות מאווררים כדי 

ואוורור. משב הרוח הדרוש לבעירה לאפשר בעירת גז תקינה 
  לכל קילו וואט הספק נקוב.  שעה/³מ 2הוא לפחות 

  מיקום
הסירו את כל אביזרי המארז, כולל סרטי ההדבקה המכסים 

את חלקי הכרום וחלקי הנירוסטה מהתנור.                   
. שמרו על ללא משבי רוחמקמו את התנור במקום יבש, נוח ו

ת שעלולים להינזק ע"י חום (עץ, מרחק מתאים מהקירו
לינוליאום, נייר וכול').                                                              

התנור ניתן להתקנה בנפרד או בין שתי יחידות מטבח; 
די יחידות המטבח חייבות להיות עמידות יבמקרה זה, צ
ות להיות מעלות צלסיוס וכן, הן לא יכול 100של בטמפרטורה 

  גבוהות יותר מהכיריים של התנור.
  

  חיבור לאספקת הגז
וודאו כי הוא מותאם לסוג הגז שבשימוש.  ,טרם חיבור התנור

אחרת, בצעו את ההמרה כפי שמתואר בפרק שכותרתו 
"התאמה לסוגי גז שונים". החיבורים נמצאים בצד ימין; במידה 
והצינור חייב לעבור מאחורי התנור, חובה לשמור שיהיה במקום 

  מעלות צלסיוס. 50נמוך שבו הטמפרטורה היא בסביבות 
 ):D, שרטוט 3ראו איור (-  חיבור קשיח - 

החיבור לאספקת הגז הראשית יכולה להתבצע ע"י שימוש 
). הסירו את מחבר הצינור והבריגו את Dבצינור מתכתי קשיח(

החיבור הקשיח לחיבור המשורשר של רכזת הגז. החיבור 
  לצנרת קשיחה נמצא בין אביזרי התנור.

): חברו B,C שרטוט  3(ראו איור  חיבור ע"י שימוש בצינור גומי - 
צינור גומי נושא תו תאימות לתקנות התקפות נוכחית למחבר 
הצינור. חובה להחליף את הצינור בתאריך המצוין, וחובה 

  סטנדרטיים. לאבטח אותו בשני צדדיו באמצעות מהדקי צינור 
   חובה שיהיה נגיש לאפשר בדיקת מצבו לכל אורכו.
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בצעו את   ): Dוט שרט 3( ראו איור  חיבור ע"י צינור מתכתי - 
החיבור ע"י שימוש בצינור התואם לתקנים הארציים. הבריגו 
אותו לתוך המחבר בעל האטם הטבעתי המסופק בין אביזרי 

 התנור. 
 .לאחר החיבור, וודאו שכל החיבורים אטומים - 
פרופן, וודאו שלחץ הגז הוא כנקוב \לפעולה עם גז בוטן - 

 בתווית היצרן.
  חשוב:

השתמשו רק בצינורות גומי סטנדרטיים. לגז שבשימוש  - 
בישראל חובה להשתמש בצינור המותאם לתקנים הארציים 

 שבתוקף. 
 מנעו פיתולים חדים בצינור והרחיקו אותו ממשטחים חמים. - 

  . ISO 7-1סימוכין לתקנות המכסות חיבורי גז למוצר: 
  

  התאמה לסוגים שונים של גז   
מותאם כבר לפעולה עם סוג הגז הזמין, במידה והתנור אינו  

  ניתן לבצע המרה. בצעו את הפעולות הבאות:
 );4ד החליפו את מזרקי הגז (ראו טבלה בעמו - 
 כוונו את זרימת האוויר הראשונית; - 
 כוונו את הלהבה המינימלית; - 

.: בכל פעם שתחליפו את סוג הגז, ציינו את סוג הגז נ.ב
  החדש על תווית המספר הסידורי.

  
  )4החלפת מזרקי הגז בכיריים (איור 

 ;)B(והמבערים  )A(הסירו את הרשתות, כיפות המבערים  - 
 בית הבריגו החוצה והוציאו את המזרקים בתחתית כל  - 

 ; ) C( מזרק 
 4 החליפו את המזרק בהתאם לפירוט שבטבלה בעמוד - 

 מטה;כלפי מ"מ, הדקו והבריגו  7באמצעות שימוש מפתח 
 א קיימות דליפות גז.בדקו שהמערכת אטומה ול - 
 הרכיבו חזרה את המבערים, כיפות המבערים והרשתות. - 

  חשוב:
 לעולם אל תהדקו את המזרקים יצר על המידה. - 
 לאחר החלפה, בדקו שאין דליפת גז מהמזרקים. - 

 
  )5aהחלפת המזרקים בתנורי גז (איור 

שחררו את הברגים המאבטחים את הבסיס התחתון של  - 
 התנור;

 התנור (דחפו לאחור והרימו);הסירו את בסיס  - 
 הוציאו את מבערי התנור, לאחר פירוק ברגי הקיבוע שלהם. - 
 מ"מ. 7החליפו את המזרקים האמצעות מפתח  - 

 
  )5bהחלפת המזרקים בתא הגריל בתנורי גז (איור 

הסירו את המבער לאחר פירוק שני הברגים שמאבטחים  - 
 אותו.

 מ"מ. 7החליפו את המזרק באמצעות שימוש במפתח  - 
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  חשוב:
 לעולם אל תהדקו את המזרקים יצר על המידה. - 
 לאחר החלפה, בדקו שאין דליפת גז מהמזרקים. - 

 
  כיוון רמות המינימום של מבערי הכיריים
אם התנור פועל על גז המסופק מבלוני גז 

    . ומהודק פרופן), מעקף לברז חייב להיות מוברג\(בוטן
בעל מעקף  Aהתנור יכול להיות מצויד עם ברז מסוג 

פנימי (נגיש באמצעות הכנסת מברג קטן לתוך הברז) 
ימין (נגיש בצד  חיצוניבעל מעקף  Bאו עם ברז מסוג 

  .6ישירות). ראו איור 
אם התנור פועל על גז טבעי , בצעו את הפעולות 

  ברזים:הבאות לשני סוגי ה
 לית.הפעילו את המבער בלהבה המקסימ - 
הוציאו החוצה את הכפתור, מבלי להשתמש בלוח  - 

 הבקרה כבמנוף לבל יינזק.
 3באמצעות מברג קטן הגיעו אל המעקף בברז וסובבו  - 

 סיבובים נגד כיוון השעון.
סובבו את ציר הברז נגד כיוון השעון עד לעצירה:  - 

 המבער יהיה בלהבה המקסימלית.
וף , מבלי לדחחזרה סובבו את המעקף בברז באיטיות - 

מגודלה  1/4את המברג, עד שהלהבה תקטן לכדי 
המקסימלי, בדקו שהיא יציבה דייה גם ברוח פרצים 

 חזקה למדי.

  כיוון רמת מינימום למבערי התנור 
 תרמוסטטפרופן),  \אם התנור מופעל באמצעות בלוני גז (בוטן 

  . ומהודקהמעקף חייב להיות מוברג 
  הפעולות הבאות:אם התנור פועל על גז טבעי, בצעו את 

 הסירו את בסיס התנור (דחפו לאחור והרימו); - 
כך שיצביע  בוררהפעילו את מבער התנור, סובבו את ה - 

 על הכיוון המקסימלי.
 סגרו את דלת התנור. - 
 );7או הברז (ראו איור  התרמוסטטהגיעו אל מעקף  - 
 סיבובים; 3 -ע"י כ התרמוסטטהרחיקו את מעקף  - 
כך שיצביע על  בוררהדקות, סובבו את  6או  5לאחר  - 

 הכיוון המינימלי;
הדקו באיטיות את המעקף, תוך צפייה בלהבה קטנה  - 

דרך החלון שבדלת הסגורה עד שלשון הלהבה  בגודלה
מ"מ. וודאו שהלהבה אינה קטנה מידי.  4-באורך של כ

היא חייבת להיות יציבה אפילו כשדלת התנור נפתחת 
 או נסגרת במהירות; 

 ו חזרה את בסיס התנור.כבו את המבער והרכיב - 
 

     חיבור לרשת החשמל
  טרם ביצוע החיבור, בדקו:

 מתח הרשת תואם לנקוב בתווית היצרן שעל המוצר. - 
 חיבורי הארקה טובים. - 

במידה וקצות כבל החשמל אינן מחוברות לתקע, 
  זכרו:והשתמשו בתקע סטנדרטי מאושר, 

 החוט הצהוב צריך לשמש לחיבור הארקה. - 
 האפס"החוט הכחול הוא " - 
 החוט החום הוא "הפאזה" - 

 

 התקנה



  

 

מעלות  75אסור שכבל החשמל ייגע במשטחים חמים מעל  - 
 צלסיוס.

(ראו  H05V2V2-Fאו   H05RR-Fכבל החשמל חייב להיות מסוג  - 
 ).2שרטוט שבאיור 

מסוג  יםאם המוצר סופק ללא כבל יש להשתמש בכבל - 
H05RR-F   אוH05V2V2-F  2(ראו השרטוט שבאיור.(  

  חשוב:
דוחה כל אחריות לנזק שנגרם עקב אי ציות לתקנות  היצרן

ולתקנים שבתוקף. בדקו שהמוצר מחובר כראוי להארקה (ראו 
  בסוף החוברת). 2שרטוטים באיור 

  
  עבור תנורים עם הצתה חשמלית

המרווחים הנכונים בין האלקטרודה והמבער מצוינות באיור 
5a,5b .  

שהדבר עלול לגרום אם לא נוצר ניצוץ, אל תמשיכו לנסות כיוון 
  .גנרטורנזק ל

  סיבות אפשריות לתקלה:
 מחבר הניצוץ לח, מלוכלך או שבור. - 
 מבער לא נכון.-מרווח אלקטרודה - 
 כבל מחבר הניצוץ שבור או ללא בידוד. - 
 הניצוץ מתפרק להארקה (לחלקים אחרים של התנור). - 
 פגומים. גנרטוראו  'מיקרו סוויץ - 
תנור לא היה בשימוש צינורות (במיוחד אם הבקיים אוויר   - 

 תקופה ארוכה).
 גז לא נכונה.-תערובת אוויר - 

 
  התקן הבטיחות

המרווח הנכון בין קצה חיישן הצמד הטרמי והמבער מתואר 
. כדי לבדוק שהשסתום פועל כהלכה, בצע את 5b, 5aהאיורים 

  הפעולות הבאות:

 דקות. 3הפעילו את המבער ותנו לו לפעול במשך  - 
 סיבוב הכפתור למצב "כבוי" .כבו את המבער ע"י  - 
שניות למבערי תנור וגריל)  60שניות למבערי גז ( 90לאחר  - 

 למצב "מופעל".סובבו את הכפתור 
שחררו את הכפתור במצב זה וקרבו גפרור דולק אל המבער,  - 

 .אסור למבער להידלק
 10-הזמן הדרוש כדי לעורר את המגנט במהלך הצתה:    כ

  שניות בערך.
 90-ומטיים: לאחר שהלהבה כובתה: לא יותר מזמני עיכוב אוט

שניות למבערי  60-לא יותר מ  שניות עבור מבערי כיריים;
  תנור וגריל.

  
  חשוב:

לפני ביצוע כל עבודה בתוך התנור, נתקו את התקע מרשת  - 
 החשמל וסגרו את ברז הגז.

לעולם אל תשתמשו בגפרורים כדי לבדוק דליפות במערכת  - 
שיר ייעודי לבדיקת דליפות השתמשו מכהגז. במידה ולא זמין 

 בקצף או מי סבון.
 
 
 
 

 
 
 

כאשר אתם סוגרים את הכיריים, בדקו שמחברי  - 
ההצתה (אם קיימים) אינם קרובים למזרקים, כך שלא 

  יעברו דרכם. 
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 למשתמש



  

  אופן השימוש בתנור

                                                                           אוורור

כל מוצרי הבישול בגז מייצרים חום ולחות בחדרים בהם הם 
שימרו מותקנים. הקפידו לדאוג שהמטבח יהיה מאוורר היטב; 

על פתחי האוורור ללא כל הפרעה או התקינו קולט אדים עם 
, אפשרי יממושך או אינטנסיב. במקרה של שימוש מפוח

שיידרש אוורור נוסף; פיתחו את החלון, או הגדילו את עוצמת 
  של קולט האדים. פוחהמ

  הצתת מבערי הכיריים

לחצו על הכפתור וסובבו אותו נגד כיוון השעון עד שהוא  - 
 מגיע לסימן       בפנל ההפעלה (להבה מקסימלית).

 בער. באותו הזמן, קרבו גפרור דולק לכיוון המ - 
להקטנת הלהבה, סובבו את הכפתור לאותו כיוון עד  - 

 לסימן    (להבה מינימלית).

  למבערי כיריים המצוידים בהתקן בטיחות

לחצו על הכפתור וסובבו אותו נגד כיוון השעון עד שהוא  - 
 מגיע לסימן      בפנל ההפעלה (להבה מקסימלית).

 קרבו גפרור דולק לכיוון המבער, הקפידו על החזקת - 
 שניות. 10 -הכפתור לחוץ למשך כ

שחררו את הכפתור ובדקו שהמבער נותר דולק.  - 
 אחרת, חזרו על הפעולה.

  הצתת מבערי התנור (בתנורי גז).

 פתחו את דלת התנור. - 
לחצו על הכפתור וסובבו אותו נגד כיוון השעון למצב  - 

 של להבה מקסימלית.
קרבו גפרור דולק לכיוון החור במרכז בסיס התנור  - 

 ).8(ראו איור  הסוףולחצו על הכפתור עד 
ראו דרך שני החורים בצידי בסיס התנור שהמבער  - 

 הוצת, תוך לחיצה על הכפתור מטה.
שניות, שחררו את הכפתור וודאו  10 -לאחר כ - 

 שהמבער נותר דולק. אחרת, חיזרו על הפעולה.

  יל גז)הצתת מבער גריל (גר

 . 11מקמו את מגן הכפתורים כפי שנראה באיור  - 
 לחצו על כפתור התנור וסובבו אותו ימינה עד שייעצר. - 
קרבו גפרור דולק לכיוון צינור המבער המחורר ולחצו  - 

 ).9(ראו איור  הסוףעל הכפתור עד 
בדקו שהמבער מוצת, תוך המשך לחיצה מטה על  - 

 הכפתור.
הכפתור ובדקו שניות, שחררו את  10-לאחר כ - 

 שהמבער נותר דולק. אחרת, חזרו על הפעולה.

  התקן בטיחות

מבערים המצוידים בהתקן זה הם בעלי יתרון שהינם מוגנים 
במקרה והם נכבים בטעות. אם הדבר קורה, אספקת הגז 

את הסכנות הכרוכות למבער נפסקת אוטומטית, ומונעת 
 60-מ מדליפת גז. אספקת הגז חייבת להיפסק תוך לא יותר

  שניות עבור הכיריים. 90שניות עבור התנור והגריל, ותוך 
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  לתנורי בישול עם הצתה חשמלית

כל המתואר מעלה ישים, מלבד הגפרורים שלא נדרשים יותר; 
הניצוץ מושג באמצעות לחיצה על לחצן בפנל ההפעלה פעם 
אחת או יותר, או באמצעות לחיצה כל לחצן המבער שנדרש 

להדליקו. אם ההצתה האלקטרונית קשה בסוגים מסוימים של 
  גז, כוונו את הכפתור ללהבה קטנה.

לתנורים עם הצתה חשמלית של מבערי התנור והגריל,  - 
כאשר מציתים וודאו שדלת התנור פתוחה לחלוטין 

 מבערים אלה.
 10-אל תפעילו את מערכת ההצתה למשך יותר מ - 

והגריל. אם  שניות כאשר מציתים את מבערי התנור
שניות, הפסיקו את  10המבערים לא נדלקו לאחר 

השימוש בהתקן, השאירו את הדלת פתוחה והמתינו 
דקה אחת לפני ניסיון חוזר להצתת המבער. במידה 

והניסיון החוזר להצתה כשל שוב, הדליקו את המבער 
 עם גפרורים והזמינו שירות.

  חשוב:   

ר לא היה קושי בהצתת מבערים הוא טבעי אם המוצ - 
בשימוש זמן מה. האוויר שנצבר בצנרת ייצא תוך 

 מספר שניות.
לעולם אל תאפשרו לכמות גז גדולה מידי לזרום  - 

תוך זמן קצר מהמבער. במידה והצתה לא הושגה 
יחסית, חזרו על התהליך רק לאחר שהחזרתם את 

 .      הכפתור למצב "כבוי" 
יתן כאשר התנור והגריל נדלקים בפעם הראשונה, נ - 

יהיה להבחין בריח ועשן שיצאו מהתנור. הדבר נגרם 
על  םהטיפול במשטח התנור ושאריות שומנימ

 המבערים.

  כיצד להשתמש במבערי הכיריים

השתמשו במחבתות שקוטרן מתאים לסוג המבער. הלהבות לא 
  צריכות לחרוג מעבר לבסיס המחבת. גדלים מומלצים:

ת ושימוש ס"מ לפחו 8למבערי עזר = מחבתות בגודל  - 
 ברשתות כיוון שסופקו עם התנור.

ס"מ  14מהירים למחצה = מחבתות בגודל למבערים  - 
 לפחות.

 22למבערים מהירים או משולשים = מחבתות בגודל  - 
 ס"מ לפחות.

לעולם אל תשאירו את הכפתור בכוונון שבין להבה  :נ.ב.
  מקסימלית בעל סימון     ומצב "כבוי"      .

  בכיריים חשמליות.תנורים המצוידים 

  רמות החום השונות מושגות באופן הבא:
  = רמת חום מינימלית לכל טבעות הבישול. 1
= רמת חום מקסימלית לטבעות הרגילה והמהירה (בעלי  6

  טבעת אדומה)
  = כבוי. 0
  
  
  

 למשתמש



  
  

 אופן השימוש
שהמחבתות יהיו קטנות יותר בקוטרן מטבעת הבישול, אסור 

  ).10שניתן (ראו איור  ובסיסן חייב לביות שטוח ככל

  חשוב:

לעולם אל תשאירו את הכיריים החשמליות דולקות ללא  - 
סירים, מלבד השימוש הראשון בו נדרשת הפעלה של 

 דקות לצורך ייבוש שאריות שמן ולחות. 10-כ
אם משטח הבישול החשמלי לא יהיה בשימוש במשך  - 

 זמן רב, שמנו מעט השטח הצבוע.
ף על משטח הבישול, אל תאפשרו למזון שגלש להישר - 

 דבר שידרוש שימוש בחומרי ניקוי שוחקים.

  כיצד להשתמש בתנור גז

לאחר הצתת המבער, השאירו את התנור להתחמם  - 
 דקות. 10-במשך כ

שימו את המזון לבישול בכלי סטנדרטי המיועד לתנורים  - 
 ומקמו אותו על מדפי הרשת.

 כוונו את הווסת לכוונון הרצוי. - 
דרך החלון שבדלת כשתאורת ניתן להבחין בבישול  - 

התא דולקת. הדבר ימנע פתיחה וסגירה לעיתים 
  קרובות, אלא אם נדרש להוסיף שמן לתבשיל.

  :תרמוסטטלתנורי בישול ללא  נ.ב.:

  .280⁰מורה על כיוון הלהבה המקסימלי     =  בוררכאשר ה -
  .150⁰מורה על הלהבה המינימלית    =  בוררכאשר ב -
מעלות צלסיוס  280-ל 150הטמפרטורות שבין כל שאר  -

  מושגות בערך באמצעות כיוונון שבין המקסימום למינימום.
 לעולם אל תשאירו את הבורר ממוקם בין סימן המקסימום 

  לבין מצב כבוי     .

  כיצד להשתמש בגריל גז

 ).11התקינו את מגן כפתורי לוח הבקרה (ראו איור  - 
ר דקות כדי לאפשר הדליקו את המבער והמתינו מספ - 

 למבער זמן חימום.
 מקמו את המזון על המדפים בעלי ציפוי הכרום. - 
 מקמו על המסילה הגבוהה ביותר. - 
 שימו מגש טפטוף על המסילה התחתונה. - 
 סגרו בעדינות את דלת התנור, כך שתישען על המגן. - 
לאחר מספר דקות, הפכו את המזון כדי לחשוף את  - 

הצד השני לקרינת גוף החימום (זמן הבישול תלוי בסוג 
 והטעם האישי).המזון 

  הטבלה מטה "מזון לגריל" ישמש כמדריך.
  
בשימוש הראשון בגריל ייצא עשן מהתנור. לפני  נ.ב.:

הכנסת מזון לבישול, המתינו עד ששאריות השמן על 
לוטין. יש להשתמש בגריל רק בעצמת המבער ישרפו לח

  החימום המקסימלית.
המוצר מתחמם מאוד במהלך השימוש. יש לנקוט בזהירות 

  ולא לגעת בגופי החימום שבתוך התנור.
  

חלקים נגישים יכולים להיות חמים כאשר גופי זהירות: 
  החימום בשימוש. הרחיקו ילדים מהמקום.

  

  
  

  
  זמן                דקות        מזון לגריל

  2צד   1צד 
  פיסות דקות של בשר

  פיסות בשר עבות למדי
  דג דק או דג ללא קשקשים

  דג עבה למדי
  נקניקיות

  כריכים קלויים
  עוף קטן

6  
8  
10  
15  
12  
5  
20  

4  
5  
8  

12  
10  
2  

15  

  
  כיצד להשתמש בגריל חשמלי עם תנור גז

 הדליקו את גוף החימום של הגריל. - 
 המצופה כרום.הרשת מקמו את המזון על מדף  - 
 הכניסו את המדף למסילה הגבוהה ביותר. - 
 סגרו בעדינות את הדלת. - 
לאחר מספר דקות, הפכו את המזון וחשפו את צידו האחר  - 

לקרינת גוף החימום. (זמן הבישול תלוי בסוג המזון ובטעם 
 האישי). ראו טבלה מעלה.

אלמנט הגריל בחלקו העליון של התנור מופעל באמצעות סיבוב 
עם כיוון השעון לסימן הגריל בלוח ההפעלה.  התרמוסטטווסת 

   תדלוק ותחווה שהגריל בפעולה.נורה אדומה 

  מצבים 4בעל  שימושיתנור חשמלי רב 

 בוקריםומ בוררעם גופי חימום שונים המבוקרים באמצעות מתג 
(כבוי) וניתן לסובב  0שמצבו הראשון הוא , תרמוסטטבאמצעות 

  אותו עם כיוון השעון למצבים הבאים:

תנור דולקת (הנורה תמשיך לדלוק גם תא ה: נורת       מצב   - 
 כשהבורר יכוון למצבים אחרים).

: בישול "סטטי" רגיל, טמפרטורת התנור מבוקרת      מצב     - 
 .התרמוסטטע"י בורר 

ורר, עם תבנית אחת או שתיים, : בישול עם מאו     מצב   - 
 .התרמוסטטמבוקרת ע"י בורר טמפרטורת התנור 

 מצב        : גריל פועל. -

נורה צהובה נדלקת ונכבית בתלות בפעילות  – נ.ב.
. לפני הכנסת המזון פנימה, אפשרו לתנור להתחמם התרמוסטט

  דקות לפחות. 10למשך 

  חדש" 4תנור חשמלי סטטי "

עם גופי חימום שונים המבוקרים באמצעות מתג בורר ומבוקרים 
(כבוי) ושניתן  0, שמצבו הראשון הוא תרמוסטטבאמצעות 

  לסובב אותו עם כיוון השעון למצבים הבאים:

: נורת תנור דולקת (הנורה תמשיך לדלוק גם   מצב       - 
 כשהבורר יכוון למצבים אחרים).

שימוש בגוף החימום התחתון; : בישול איטי ע"י   מצב       - 
 .התרמוסטטטמפרטורת התנור מבוקרת ע"י בורר 

מצב        : בישול "סטטי" רגיל, טמפרטורת התנור מבוקרת  - 
 .התרמוסטטע"י בורר 

 : גריל פועל.   מצב      - 
נורה צהובה נדלקת ונכבית בתלות בפעילות  – נ.ב.

להתחמם . לפני הכנסת המזון פנימה, אפשרו לתנור התרמוסטט
  דקות לפחות. 10למשך 
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  תכניות בישול 4תנור חשמלי בעל 

באמצעות מתג בורר ומבוקרים  נשלטיםעם גופי חימום שונים ה
(כבוי) ושניתן  0, שמצבו הראשון הוא תרמוסטטבאמצעות 

  לסובב אותו עם כיוון השעון למצבים הבאים:

לדלוק גם תנור דולקת (הנורה תמשיך תא הנורת מצב        :  - 
 כשהבורר יכוון למצבים אחרים).

 מצב        : פעולת מאוורר. - 
מצב        : בישול עם מאוורר, עם תבנית אחת או שתיים,  - 

 .התרמוסטטטמפרטורת התנור מבוקרת ע"י בורר 
  מצב        : גריל פועל - 
נורה צהובה נדלקת ונכבית בתלות בפעילות ה – נ.ב. - 

פנימה, אפשרו לתנור  . לפני הכנסת המזוןהתרמוסטט
 דקות לפחות. 10להתחמם למשך 

  תכניות 6תנור חשמלי רב שימושי בעל 

 ווסתיםבאמצעות מתג בורר ומ נשלטיםעם גופי חימום שונים ה
   0), שמצבו הראשון הוא C 250⁰עד  50-(מ תרמוסטטבאמצעות 

  (כבוי) ושניתן לסובב אותו עם כיוון השעון למצבים הבאים:

 : תאורת התנור ותאורת אזהרה אדומה דולקים.מצב        - 
מצב       : תאורת התנור ותאורת אזהרה אדומה דולקים,  - 

 פעולת מאוורר.
: בישול "סטטי" רגיל, טמפרטורת התנור מבוקרת        מצב - 

 .התרמוסטטע"י בורר 
מצב       : בישול עם מאוורר, עם תבנית אחת או שתיים,  - 

 .התרמוסטטטמפרטורת התנור מבוקרת ע"י בורר 
מצב      : גריל פועל (האלמנט בחלקו העליון של התנור),  - 

 חייב להיות מכוון לטמפרטורה המקסימלית. התרמוסטטבורר 
מצב       : בישול מהיר ע"י שימוש מאוורר התנור, טמפרטורת  - 

.                      התרמוסטטתנור מבוקרת בשימוש בבורר ה
) נורת האזהרה האדומה ותאורת 0בכל מלבד מצב אפס (

 התנור דולקים.
נורת האזהרה הצהובה דולקת בהתאם לשינויים  הערה:

בתרמוסטט. לפני הכנסת מזון לבישול, יש לחמם קודם את 
  דקות לפחות. 10התנור למשך 

  
  מושיתנור חשמלי רב שי

עם גופי חימום שונים הנשלטים ע"י שימוש מתג בורר  
שיטות בישול ומווסתים האמצעות תרמוסטט, תנור זה מציע 

  שונות. קיימים עקרונית שלושה מקורות חום:
 פיזור חום מאולץ (מאוורר התנור).  .א
 פיזור חום ספונטני (תנור סטטי)  .ב
 קרניים אינפרה אדומות (גריל)  .ג

ומסובבים את בורר התכניות עם (כבוי)  0מתחילים ממצב 
  כיוון השעון, התכניות הבאות מתקבלות:

: תאורת התנור ותאורת אזהרה אדומה דולקים,       מצב  - 
 פעולת מאוורר.

מצב       : בישול "סטטי" רגיל, טמפרטורת התנור מבוקרת  - 
 ע"י בורר התרמוסטט.

עם תבנית אחת או  מצב       : בישול עם מאוורר התנור, - 
 שתיים, טמפרטורת התנור מבוקרת ע"י בורר התרמוסטט.

: גוף חימום עליון מופעל, בורר התרמוסטט חייב       מצב - 
 להיות מכוון לטמפרטורה המקסימלית.

 
 

 
  

 
מצב      : בישול מהיר ע"י שימוש במאוורר התנור,  - 

 טמפרטורת התנור מבוקרת ע"י בורר התרמוסטט.
מצב       : בישול איטי בשימוש במאוורר התנור, טמפרטורת  - 

 התנור מבוקרת ע"י בורר התרמוסטט. 
) נורת האזהרה האדומה ותאורת 0בכל המצבים מלבד אפס (

  התנור דולקים.

נורת האזהרה הצהובה נדלקת בתלות בפעילות  הערה: - 
התרמוסטט. לפני הכנסת מזון פנימה לבישול, אפשרו לתנור 

 דקות לפחות. 10דים למשך חימום מק

  כיצד להשתמש בגריל החשמלי עם התנור החשמלי

לדגמים בעלי "תנור חשמלי" בלבד, המבוקר באמצעות  - 
תרמוסטט), פעולת  –שני בוררים נפרדים (בורר תכניות 

צלייה מותרת עם דלת סגורה. אין להשתמש בטמפרטורה 
  כאשר צולים עם דלת סגורה. C 180⁰מעל 
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 אופן השימוש א
Fכיצד להשתמש במתקן צלייה מסתובב  

 צלייה עם דלת פתוחה.  )א
 .12כמתואר באיור  הפעלההתקינו את מגן פנל ה - 
הדליקו את מבער הגריל, או הפעילו את גוף החימום של  - 

 הגריל.
 הכניסו את הבשר לשיפוד ומרכזו אותו בין שני המזלגות. - 
 לתוך ציר המנוע.הכניסו את קצות השיפוד  - 
 הסירו את הידית מהשיפוד. - 
 במסילה התחתונה של התנור.שימו מגש איסוף  - 
סגרו בעדינות את דלת התנור, כשהיא נשענת על מגן  - 

 הפנל.
הפעילו את מנוע הצלייה ע"י לחיצה על המפסק עם הסימן  - 

 המתאים.
צקו רוטב על הבשר מעת לעת. כאשר הבשר התבשל,  - 

 והסירו מבסיסי המנוע.הבריגו את הידית לשיפוד 
 

 צלייה עם דלת סגורה  )ב
תהליך זהה למתואר מעלה מבלי הצורך להשתמש  - 

 .12המתואר באיור  ההפעלהבמגן פנל 

  למזלגות בשיפוד יש פינות חדות. טפלו בזהירות.זהירות: 

  )13תזכורת (איור טיימר בכיצד להשתמש 
כוונו את זמן הבישול הנדרש לכם ע"י סיבוב בורר הטיימר עם 

  בסוף הזמן שנקבע.קולית כיוון השעון. תישמע התראה 
  

  )14סיום בישול (ללא שעון) (איור ל יחיד שימוש בבקר טיימר
  הדבר מאפשר לתכנות זמן בישול. תפעול: 
דקות מקסימום  120סובבו את הבורר לזמן הבישול הרצוי ( - 

 דקות מקסימום עבור תנור גז). 100חשמלי,  עבור תנור
בחרו את הטמפרטורה באמצעות בורר התרמוסטט, ובחרו  - 

 את תכנית הבישול הרצויה בעזרת בורר התכניות.
, התנור יכבה עצמו, 0כאשר בורר התכניות נמצא במצב  - 

 הפעולה אוטומטית.
 את בורר התרמוסטט חזרה לסימן    .סובבו  - 
 .0למצב  את בורר התכניות סובבו - 

במידה ולא משתמשים בטיימר, יש לסובב את בורר  נ.ב.
  התכניות למצב ידני      .

  
  ).15(איור שימוש בטיימר אלקטרוני 

הדבר מאפשר תכנות של זמן תחילת הבישול ומשך זמן 
הבישול. אם אין צורך להשגיח על המזון המתבשל, ניתן 

לאחר  דמילבחור בטיימר זה גם כאשר המשתמש אינו נוכח. 
התקנה ראשונה או לאחר הפסקת חשמל התצוגה מהבהבת; 

  יש לכוון מחדש את השעון כדי לאפשר תכנות. 

  כיוון הטיימר לשעה הנוכחית
כיוון השעה מתבצע ע"י לחיצה על שני לחצנים (זמן בישול,  - 

" בו זמנית. תכניות קודמות -ועצירה) וכן על "+" או "
 . AUTOמתבטלות ומהבהב בצג הסימן 

מהבהב לא ניתן להשתמש  AUTOכאשר הסימן הערה: 
  בתנור ידנית.

  
  
  
  

  
  
  

  "-" -לחצני "+" ו
" גורמת להוספת או גריעת זמן -לחיצה על הלחצנים "+" או " - 

  .במהירות משתנה התלויה במשך זמן הלחיצה עליהם

  תפעול ידני
ייעלם (אם הוא  AUTO: הסימן MANUALלחצו על הלחצן  - 

 ק(סיר) יידל SAUCEPANמהבהב או מופיע בקביעות), והסימן 
וניתן כעת להשתמש בתנור על ידי כיוון בורר התרמוסטט 

 ובורר התכניות בהתאם להנחיות שניתנו במדריך זה.
פעולה אוטומטית עם טיימרים: זמן סיום בישול, 

  ומשך שמן בישול.
); וברצונכם amר (בבוק 9:25דוגמא: השעה ב שתמשנבואו  - 

(זמן בישול  12ולכבותו בשעה  11להפעיל את התנור בשעה 
 של שעה אחת).

(משך זמן בישול) ותוך   COOKING DURATIONלחצו על לחצן  - 
, השתמשו 01.00שניות לחצו על לחצן "+" עד שהצג יראה  5

 יופיעו קבוע. PAN -ו AUTOסימנים ה" רק במידת הצורך. -ב "
 5(זמן סיום בישול) ותוך  END OF COOKINGלחצו על לחצן  - 

ייעלם  PAN. הסימן 12.00שניות לחצו על "+" עד שהצג יראה 
 יישאר מוצג בקביעות. AUTOאך הסימן 

סובבו את בורר התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה, ואת בורר  - 
התכניות לתכנית הרצויה; נורת האזהרה האדומה נדלקת, 

 11תאורת התנור נדלקת והטיימר מוכן לפעולה. בשעה 
 יידלק. PANהתנור יתחיל לפעול אוטומטית והסימן 

 PANיהבהב, הסימן  AUTO) הסימן 12בסיום הבישול (בשעה  - 
; כדי להפסיק את פעולת הזמזם מזם יישמעייעלם וצליל הז

 לחצו על כל לחצן.
 סובבו את בוררי התרמוסטט והתוכניות למצב "כבוי". - 

פעולה חצי אוטומטית עם בחירת משך זמן 
  הבישול

בבוקר וברצונכם  11:35דוגמא: השעה שתמש בבואו נ - 
 דקות מרגע זה ואילך. 25להפעיל את התנור למשך 

שניות לחצו על  5ותוך  COOKING DURATIONלחצו על לחצן  - 
" במידת -, כוונו עם לחצן "00.25לחצן "+" עד שייראה בצג 

 יידלקו בקביעות. PAN -ו AUTOהצורך. הסימנים 
סובבו את בורר התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה ואת בורר  - 

התכניות לתכנית המבוקשת; נורת האזהרה האדומה תדלק, 
 לפעול.תאורת התנור תופעל והתנור מתחיל 

ייעלם והתנור ייכבה. הסימן  PANדקות הסימן  25לאחר  - 
AUTO  לכם שהבישול הסתיים: כדי יהבהב והזמזם יודיע

 להפסיק את הזמזם לחצו על כל לחצן.
 סובבו את בוררי התרמוסטט והתוכניות למתב "כבוי". - 

  תזכורת טיימר 
ובחרו את הזמן הרצוי  MINUTE MINDERלחצו על לחצן  - 

 ".-וש בלחצנים "+" או "באמצעות שימ
 יידלק כאשר תזכורת הדקות בפעולה. BELLהסימן  - 
 BELLכאשר הזמן שנקבע מסתיים, יישמע צליל הזמזם והסימן  - 

 ייכבה.
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  זמזם

 דקות מקסימום. 7הזמזם מצלצל בסיומה של תכנית למשך  - 
 כדי לכבותו, לחצו על כל לחצן. - 
בישול תשנה את " מבלי לבחור תכנית -לחיצה על הלחצן " - 

אפשרויות. הצליל  3תדירות הצליל. ניתן לבחור אחת מתוך 
 " לחוץ.-שנבחר יישמע כל זמן שלחצן "
  התחלה ובדיקת תכנית

 .כוונהשניות מרגע ש 4לאחר תכנית מתחילה  - 
כל נקודה על ידי לחיצה על בניתן לבדוק את התכנית שנקבעה  - 

 הלחצנים המתאימים.
  טעויות תכנות

דקות  30אחה"צ משך זמן בישול של  12:15 לדוגמא: בשעה - 
 .12:30נבחר, וזמן סיום הבישול הוא 

ניתן לתקן את הטעות בזמני התכנית על ידי שינוי זמן סיום  - 
 ותכנות חוזר. MANUALהבישול, או על ידי לחיצה על לחצן 

  התנור לא יפעל.אם קיימת טעות בתכנות  - 

  ביטול תכנית
 COOKING ל לחצן ניתן לבטל תכנית על ידי לחיצה ע - 

DURATION " 0.00" עד שהצג יראה -ולחצן. 
  חשוב:

בסוף כל פעולת בישול מתוכנת מומלץ ללחוץ על לחצן     , 
 אחרת התנור לא יוכל לפעול ידנית.

  
  לחצן עם שימוש בטיימר האלקטרוני 
  

  

  כללי
הטיימר שולט על תצוגת הזמן (עם שעון אנאלוגי) ועל פעולת  

לחצן והסמלים). בלחיצה על הלחצן תוכלו: לכוון התנור (בעזרת 
וסיום הבישול, ולכוון את  תאת הזמן, לתכנת את זמני התחל

  תזכורת).טיימר הזמזם (
  כיוון השעה

יהבהב.  CLOCKלחיצות קצרות עד שהסימן  4לכיוון השעון לחצו 
לאחר מכן, כדי להוסיף או להחסיר זמן, סובבו את הלחצן עם 

שניות מהכיוון האחרון  10גד כיוון השעון. לאחר כיוון השעון או נ
  הטיימר האלקטרוני ייצא אוטומטית ממצב כיוון השעה.

  בישול ידני
במצב ברירת מחדל, הטיימר מאפשר פעולה ידנית של התנור 

  במתג הכללי (חיצוני לטיימר).על ידי שימוש 
  תכנות שעת סיום בישול

תכנות שעת סיום בישול מאפשר לכם להתחיל פעולת בישול  
מידית ולסיימה באופן אוטומטי על בסיס השעה שנקבעה. כדי 
לתכנת את שעת סיום הבישול לחצו קצרות פעמיים על הלחצן 

. כדי להוסיף או END TIMEעד שיתקבל הבהוב של הסימן 
וון. להחסיר זמן סובבו את הלחצן עם כיוון השעון או נגד הכי

ימשיך להבהב מספר שניות לאחר הסיבוב  END TIMEהסימן 
אישור התכנית מתבצעת על ידי לחיצה על הלחצן האחרון. 

(לפחות שתי דקות של זמן בישול). עם אישור התכנית, פעולת 
הבישול מתחילה וצליל אזהרה נשמע. הבישול ייפסק כאשר 

צו השעה הנוכחית=לשעת סיום התכנית. לצפייה בתכנית לח
ושחררו את הלחצן והטיימר יראה את התכנית שנבחרה. בסיום 

  יהבהב ויישמע צליל התראה.  END TIMEהבישול הסימן 
  

  
  

ימשיך   END TIMEלאחר דקה אחת הצליל ייפסק והסימן 
להבהב עד שתלחצו על הלחצן. לביטול התכנית לפני סיומה, 

בוטל והטיימר לחצו על הלחצן למשך מספר שניות והתכנית ת
   שול ידני.יחזור למצב בי

  לתנורים בעלי ניקוי עצמי
קטליטי הדפנות בצידי התא והדופן האחורית מצופות באמייל 

  בעל ניקוי עצמי.
פעמים בו השתמשתם בתנור, הפעילו את  10-15לאחר כל 

התנור ריק בעצמת חום מקסימלית. הזמן הנדרש לניקוי תלוי 
מסוימים הניתזים אל הציפוי המיוחד במצבו של התנור. מזונות 

נוטים להתקשות ולסתום את הנקבוביות שלו, למנוע חמצון 
ולבטל את תכונת הניקוי העצמי. במקרה כזה, מיד לאחר 

שהתנור התקרר לחלוטין, בעזרת מים חמים מאוד, ללא שום 
חומר ניקוי, ומברשת רכה הסירו את הכתמים והשאריות שניתזו 

כן הפעילו שוב את התנור בעצמת חימום . לאחר מעל הציפוי
  מקסימלית למשך מספר דקות.

(חשוב: לעולם אל תשתמשו במברשות מתכתיות או חומרי ניקוי 
  שוחקים).

  כיצד להשתמש באביזרי התנור
מדפי התנור מתוכננים לשאת כלים סטנדרטיים לאפייה או  - 

צלייה המיועדים לתנורים, או לשים עליהם מזון ללא כלי אם 
 משתמשים בגריל.

תבנית איסוף מתחת לגריל מיועדת לאיסוף מיצי מזון שנוטפים  - 
בזמן השימוש בגריל. ניתן להשתמש בתבנית האיסוף גם 

 לבישול.
זמני הבישול עשויים להשתנות אם מזון הוכנס לבישול זכרו כי  - 

 בשתי תבניות בו זמנית.
התנור מסופק עם מערכת מעצורים לרשתות ולמנוע מהם  - 

), כפי שנראה באיור, כדי להוציא 1החוצה מהתנור (לצאת 
אותם החוצה במלואם, פשוט הרימו את הרשתות, החזיקו 

 .18), ראו איור 2אותם בחלקם הקדמי ומשכו (
  פירוק דלת התנור

ניתן לפרק את דלת התנור לצורך ניקוי התנור באופן קל יותר 
  אם תעקבו אחר ההוראות הבאות:

 פתחו את הדלת במלואה. ) 1
 1" והביאו אותם ממצב Bובבו את שני המנופים "ס ) 2

 ).19(ראו איור  2למצב 
סגרו את הדלת באיטיות עד לעצירה, אחזו בה בשתי  ) 3

ידיכם משני הצדדים, סגרו אותה קצת יותר ומשכו 
 אותה תוך הרמה כלפי מעלה.

להרכבת הדלת אתם חייבים לבצע את התהליך בסדר  ) 4
ופתחו את הפוך, הרכיבו את שני הצירים במקומם 

 הדלת במלואה.
 .1" והביאו אותם למצב Bסובבו את שני המנופים " ) 5
 סגרו את הדלת באופן רגיל. ) 6

  
  

 F  
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  כיצד להשתמש בכיריים קרמיות
עצמת משטח החימום מבוקרת בעקביות באמצעות התקן 

  המבטיח בקרה מעולה של טמפרטורת הבישול.
לכוון את הבורר . ניתן 6-ל 1עצמות רמות החימום נעות בין 

  למצב הרצוי על ידי סיבובו ימינה או שמאלה.
במשטחי חימום כפולים, ניתן לסובב את הבורר עם כיוון השעון 

עבור האזורים המרכזיים  6ועד  1-בלבד ורמות החימום הם מ
  של המשטחים בלבד. 

אם מסובבים את הבורר לכיוון חריץ שנמצא אחרי עצמת 
  אחרים במשטח החימום יופעלו.החימום האחרונה, האזורים ה

(ראו  Eכאשר אחד ממשטחי הבישול חם, יואר סימן אזהרה 
); הסימן הזה לא ייעלם עד שהטמפרטורה של משטח 1איור 

  מעלות צלסיוס. 60 -החימום ירד מתחת ל
בעזרת קווי מתאר המשורטטים ארבעת אזורי הבישול מצוינים 

כונה, השתמשו רק על הכיריים. ליעילות טובה וצריכת אנרגיה נ
  בסירים וכלי בישול בעלי תחתית עבה, בעלי בסיס שטוח

). קוטר הבסיס של הסיר חייב להיות גדול 10לחלוטין (ראו איור 
לפחות כמו של קווי המתאר המשורטט על הכיריים. אם תחתית 

הסיר אינו מכסה את אזור הבישול, יהיה בזבוז אנרגיה. עדיף 
  מאזור הבישול. שקוטר הסיר יהיה גדול יותר

תחתיות סירים ומשטחי הבישול חייבים להיות נקיים ויבשים, 
  אחרת חום, וכתוצאה מכך אנרגיה, יבוזבזו.

  הערה:
 לעולם אל תבשלו ישירות על משטח הבישול. - 
לחיסכון בזמן, בבישול על כיריים חשמליות יש להתחיל  - 

), ולהוריד לטמפרטורה 6בעצמה מקסימלית (בורר במצב 
 ת כאשר תוכן הסיר התחמם.האידאלי

משטחי החימום מצוידים במגביל טמפרטורה שמונע מהם כל  - 
חימום יתר, גם אם משטח החימום פועל בכוונון הגבוה ביותר 
 ללא סיר, או אם משתמשים בסירים בעלי תחתית לא אחידה.

בישול ההטבלה מטה תשמש כמדריך, בהתחשב בכך שזמני 
בתלות בסוג וכמות המזון טמפרטורות יכולים להשתנות הו

 המבושל ובטעם האישי.
  

  תהליך הבישול  מצב הבורר
  שמירת חום מזון, רוטב בשמל, רפרפת.  1-2
  חימום חוזר של מזון  2-3
  פסטה, מרק ירקות, תרביך(רגו).  3-4
  קלייההרתחה,   4-5
  ירקות מאודים, סטייקים, דגים  5-6
  צלייה, פשטידות, צלעות כבש.  6

  

  זהירות
תסתכלו ישירות על גופי ההלוגן כאשר הם פועלים,  אל - 

 האור הנפלט מהם עלול להזיק לעיניכם.
משטח הזכוכית הקרמית הוא חזק מאוד אבל הוא אינו  - 

 חפצים עליו. יחלהנכדי חסין מניפוץ ואין להשתמש בו 
משטח הזכוכית עלול להינזק אם יכו בו באלימות עם  - 

 חפצים חדים או קשים מאוד.
ם שברים או סדקים על משטח הזכוכית אם מופיעי - 

עם  מידיתהפסיקו להשתמש בכיריים וצרו קשר 
 השירות.

אל תניחו נייר כסף או עטיפות פלסטיק על הכיריים  - 
 .כאשר הם פועלים

  

לאחר ההתקנה, תריחו ריח שרוף מהכיריים;  מיד - 
 הדבר ייעלם לאחר מספר שימושים.

  
  חשוב:

אפשרי שילדים לא יראו את עקב גובהם של הכיריים, 
סימן האזהרה לחום השיורי. הישמרו לבל ייגעו 

  בכיריים, גם אם גופי החימום כבויים.
  

  ניקוי כיריים קרמיות
כיריים קרמיות קל יותר לנקות מאשר כיריים רגילות. 

  .לח לכלוך קל ניתן להסיר פיסת נייר מטבח
להסרת לכלוך קשה יותר, השתמשו באותן שיטות בהן 

ם מנקים זכוכית, עם חומר ניקוי ייעודי. אם מזון את
גלש מסיר אל הכיריים, השתמשו במרית כדי להסיר 

  את השאריות.
בטרם יהפכו לקרמל  מידיתסוכר או סירופ יש להסיר 

כל שארית של נייר חובה לנקות מידית גם על הזכוכית. 
  עטיפת פלסטיק שהונחו בטעות על הכיריים. כסף או 

עקבות אבנית ניתנים להסרה עם חומץ סימני מים או 
לבן. זכרו תמיד לשטוף ולייבש את המשטח עם נייר 

  מטבח לאחר שימוש.
לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או מאכלים, 
כמו תרסיסים לתנורים, מסירי שומנים, מסירי חלודה, 

אבקות פוליש או ספוגים שוחקים. אל תאפשרו לגרגירי 
יים, כאשר מנקים ירקות לדוגמא, חול להישאר על הכיר

  כיוון שהם עלולים לשרוט את המשטח. 
אל תגררו סירים בעלי תחתית גסה על הכיריים; הם 

  עלולים להשאיר סימנים או אפילו לשרוט את הזכוכית.
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 למשתמש



  

  

  

  אמצעי זהירות כלליים
יש לנקוט במספר אמצעי זהירות בסיסיים כאשר משתמשים 

  במוצרי חשמל ביתיים. ובמיוחד:
לכיריים מזכוכית קרמית יש חוזק מכני טוב והן עמידות  - 

בדפיקות קטנות מקריות עליהן. במידה והבורר שבור או סדוק, 
אין להשתמש במוצר, נתקו מרשת החשמל וצרו קשר עם 

 השירות.
  עצה למקרה של תקלה

  טרם יצירת קשר עם השירות, בדקו ש:
 לשקע החשמל. התקע מחובר כראוי-
 הנורה הראשית דולקת.-

אם התקלה נמשכת, צרו קשר עם טכנאי מורשה ומוסמך 
שמסוגל לתקן את התקלה. במידה ונורת התאורה של התנור 

  לא דולקת, פעלו באופן הבא:
נתקו את התנור מרשת החשמל. הסירו את כיסוי ההגנה בגב -

 התנור והחליפו את הנורה.
לפציעה או נזק שנגרמו מהתקנה לא לא תתקבל כל אחריות 

  טובה או משימוש לא ראוי בתנור
  

במקרה של תקלה, ובמיוחד דליפות גז או קצר חשמלי, צרו 
  קשר עם הטכנאי שלכם ללא דיחוי.

  

  : מידע לצרכנים EEC (WEEE)/2012/19תקנה אירופאית 

  

  

  איור א'              

ועליו הסימון מידע זה מיועד לאלה שיש להם מוצר חשמלי 
שבאיור א'. סימון זה מצוין על תווית הנתונים הטכניים (תווית 

  הדירוג) הממוקמת על המוצר עצמו.
סימון זה מציין שמוצר זה נחשב כפסולת חשמלית וציוד 

  .EC/2012/19אלקטרוני שעומד בדרישות התקנה האירופאית 
לכן מוצר זה לא יטופל כפסולת ביתית, אלא יימסר לנקודת 

  סוף למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.אי
הצרכן יהיה אחראי לסילוק נכון של המוצר לנקודת האיסוף 

המתאימה. אחרת יהיה חשוף לקנסות ע"פ התקנות בתוקף 
  לסילוק פסולת.
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 איורים

A – מבער עזר  
R – מבער מהיר  

SR – מבער מהיר למחצה  
TC – מבער משולש=מבער מהיר  
  
1P –  180 –כירה חשמלית Ø  
1A -  180 –כירה חשמלית Ø  
2B -  145 –כירה חשמלית Ø  
  
E – נורת אזהרה לחום שיורי  
  
3C -  120-210 –כירה חשמלית Ø  
  
4C -  170-265 –כירה חשמלית Ø  
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